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Firma El-term jest producentem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, takich jak: wytła-
czarki, wytłaczarko-butelczarki oraz osprzętu i narzędzi, takich jak: formy rozdmuchowe, głowice, 
odciągi, kalibratory, manipulatory.
WYTŁACZARKI dostosowane do potrzeb klienta.
Średnice ślimaków od 25 do 90 mm – 20 do 35 L/D bez lub z odgazowaniem.
Możliwość wykonania wytłaczarki w dowolnej konfiguracji z głowicą lub bez.
WYTŁACZARKO-BUTELCZARKI – dolno- i górnorozdmuchowe.

Euro-PAN jest firmą działającą w kooperacji z międzynarodowymi partnerami. Zajmujemy się do-
radztwem, planowaniem oraz sprzedażą maszyn, urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych. 

W zakresie wytłaczania współpracujemy z: W.MÜLLER, to 40 lat doświadczenia, europejska ja-
kość, najnowocześniejsze produkty i rozwiązania, we wszystkich obszarach wytłaczania z rozdmu-
chem, 850 zadowolonych klientów na całym świecie, ponad 3600 zaprojektowanych i wyproduko-
wanych głowic, ponad 4 100 zaimplementowanych kompletnych rozwiązań; BEKUM, to rodzinna 
firma z tradycjami, rok założenia 1959, projektuje i produkuje niezawodne maszyny hydrauliczne  
i elektryczne, zakład produkcyjny w Europie oraz w USA, 18 000 zainstalowanych maszyn, ponad 
500 zadowolonych klientów w 100 krajach.

Firma battenfeld-cincinnati jest jednym z największych i najlepiej rozpoznawalnych na świecie pro-
ducentów kompletnych linii do wytłaczania rur, profili, płyt, folii i granulatów z tworzyw sztucznych. 
Zalety maszyn BC przekładają się na wymierne korzyści w ekstruzji w postaci wysokiej jakości ekstru-
datu oraz niskich kosztów produkcji. W parze z niezawodnością idzie żywotność maszyn BC. Na ryn-
ku można spotkać kilkudziesięcioletnie maszyny, które z powodzeniem produkują wysokojakościowe 
wyroby. Duża wydajność, niezawodność procesu wymaga zastosowania zaawansowanej automatyki, 
której rozwój zmierza w kierunku zastosowania sztucznej inteligencji (Przemysł 4.0). Dzięki swoim in-
nowacyjnym produktom battenfeld-cincinnati współpracuje z licznymi przetwórcami, ciesząc się uzna-
niem płynącym z satysfakcji klientów. Przedstawiciel: „Jarmex” Jarosław Siekierczak.

Firma TOMIR jest przedstawicielem firmy KUHNE – lidera w produkcji: • wytłaczarek jednośli-
makowych o średnicy od 25 do 250 mm i długości od 20D do 45D • linii do rozdmuchu folii 
chłodzonych powietrzem lub wodą • linii do rozdmuchu i biorientacji folii jedno- lub trójbalonowych  
z zastosowaniem do opakowań spożywczych, farmaceutycznych, rolniczych z materiałów: PE, PP, PS, 
PET, PA, EVOH, PVOH, EVA i innych • linii do wytłaczania folii lub płyt dla opakowań lub elementów 
(offline lub inline): spożywczych, medycznych, biurowych, budowlanych, optycznych, sanitarnych, 
reklamowych, motoryzacyjnych, meblarskich z materiałów PET, PS, PP, ABS, PMMA, PC i innych. 
Prowadzimy kompleksową obsługę od receptury po instalacje linii u klienta i szkolenie personelu. 
Posiadamy własne opatentowane rozwiązania i certyfikaty CE.

Firma TOP Technik jest przedstawicielem renomowanych włoskich firm AMUT Group i COMAC, produ-
centów wytłaczarek jedno- i dwuślimakowych (przeciwbieżnych i współbieżnych) oraz kompletnych: • linii 
wytłaczania folii do termoformowania, produkcji obrzeży meblowych, membran dachowych, folii kubełko-
wej, płyt falistych i komórkowych z PVC, PET, PS, PP, ABS, PMMA, PC • linii do wytłaczania profili z PVC, 
PU, TPR, ABS, PC, PMMA, PO, kompozytów WPC, przekładek termicznych PA • linii do wytłaczania rur  
z PE, PP, PA, PPr, PEX, TPU, PVC • linii do kompandowania i produkcji masterbaczy barwiących • linii do 
regranulacji tworzyw • linii do wytłaczania folii wraz z termoformowaniem w jednym ciągu • linii do recy-
klingu butelek PET, pojemników HDPE i folii LDPE. Zapewniamy doradztwo techniczne, projektowanie, 
dostawę, instalację i rozruch urządzeń z certyfikatem CE. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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W
e współczesnym przetwórstwie jednym z ważniej-
szych trendów, które można zauważyć są rosnące 
koszty energii wykorzystywanej do produkcji. Dlate-
go wskazane są zabiegi przetwórców i producentów 

urządzeń dążące do wypracowania rozwiązań, które umożliwią 
redukcję poboru mocy. Jednym z czynników wpływających na 
poziom wykorzystywanej energii oraz wydajność produkcji jest 
system sterowania mocą grzewczą doprowadzaną do wytłacza-
rek. Na podstawie pomiaru temperatury grzejników wykorzysty-
wanych w wytłaczarkach okazuje się, że w znacznym przedziale 
czasu temperatura grzejników jest wyższa od temperatury robo-
czej. Przy braku układu regulacji często występuje przegrzewa-
nie grzejników. W związku z tym, w pracy zaproponowano układ 
regulacji i algorytm, który w znacznym zakresie redukuje moc 
zużywaną na podgrzewanie przez optymalne wysterowanie pracy 
grzejników. 

GŁOWICA WYTŁACZARSKA
Najważniejszym elementem linii wytłaczarskiej jest głowica. 

Jej zadanie polega na formowaniu splastyfikowanego w wytła-
czarce tworzywa sztucznego. Nie mogą przy tym istnieć wewnątrz 
głowicy tzw. strefy martwe – miejsca, w których zalega roztopio-
ne tworzywo. Nierównomierny przepływ tworzywa przez głowicę 
skutkuje jego rozkładem, który ujawnia się w postaci pęcherzy 
występujących na jego powierzchni. W efekcie przekłada się to 
na obniżenie jakości otrzymywanych wyrobów.

Do analizy przyjęto głowicę wytłaczarską do wytłaczania rur. 
Tego typu głowica została przedstawiona na rysunku 1. Taka 
konstrukcja głowicy jest nazywana kołową.

Głowica wytłaczarska do rur posiada dwie strefy grzewcze 
– strefę rozprowadzającą oraz strefę kształtującą (rys. 2) i od-
powiadające każdej strefie dwa grzejniki pierścieniowe (6) wraz  
z czujnikami temperatury – termopary (7), które są zamocowane 
w korpusie głowicy (1) i korpusie dyszy (2). Głowica charakteryzuje 
się wymiennym korpusem dyszy (2) oraz rdzeniem umożliwiającym 
wytwarzanie rur o zróżnicowanej średnicy i grubości ścianki rury.

W układzie wykorzystano dyszę o przekroju pierścieniowym, 
średnicy zewnętrznej kanału pierścieniowego równej 70 mm 
oraz średnicy wewnętrznej kanału 62 mm.

Korpus dyszy (2) jest montowany w korpusie głowicy (1) za po-
mocą śrub, które umożliwiają regulację i wyrównanie położenia 

korpusu dyszy względem rdzenia podczas montażu głowicy do 
wytłaczarki, co w efekcie pozwala na wytworzenie rury mającej 
jednakową grubość ścianki w całym przekroju poprzecznym. 

Uplastycznione tworzywo przepływa przez zespół płytek spię-
trzających (4) oraz kanały przepływowe głowicy wytłaczarskiej,  
a następnie dostaje się do dyszy głowicy, która nadaje mu 
wstępnie kształt i wymiary otrzymywanej rury. Ostateczne utrwa-
lenie nadanych wymiarów i kształtu wytłoczyny następuje w kali-
bratorze, znajdującym się w linii technologicznej za głowicą.

SKŁADOWE UKŁADU REGULACJI
Zadaniem układu regulacji temperatury wytłaczarki tworzyw 

sztucznych jest utrzymanie temperatury cylindra oraz głowicy na 
określonym, stałym poziomie, który jest optymalnym dla prze-
twarzanego tworzywa. Podstawowymi komponentami takiego 

Grzegorz Gesella, Adam Szeleziński, Mirosław Szyfelbain, Adam Muc

Automatyczne sterowanie 
temperaturą układu 
wytłaczarki i głowicy

W artykule opisano budowę oraz przedstawiono schemat głowicy wytłaczarskiej o przekroju cylindrycznym. Opisano na czym 
polega regulacja temperatury i jakie elementy są niezbędne do jej realizacji. Autorzy stworzyli schemat układu regulacji oparty 
na sterowniku PLC. Do tego układu został zaprojektowany odpowiedni algorytm, który steruje pracą opisanego układu. Opisany 
proces został zamodelowany i zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.

Rys. 1. Głowica wytłaczarska z ustnikiem do wytłaczania 
rur (wykonanie własne na podstawie Hans Weber 
Maschinenfabrik GmbH, Niemcy)
1 – przednia część ślimaka; 2 – wykładziny cylindra; 3 – grzejnik otokowy 
cylindra; 4 – umocowanie głowicy za pomocą rygla zabezpieczającego; 
5 – płytka spiętrzająca (sitko) z opływowymi otworkami ułatwiającymi 
przepływ masy; 6 – grzejnik pierścieniowy głowicy i ustnika; 7 – czujniki 
temperatury; 8 – śruby mocujące ustnik; 9 – ustnik; 10 – rdzeń; 
11 – doprowadzenie powietrza zabezpieczającego rurę przed 
zaklęśnięciem; 12 – śruba centrująca
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układu oprócz grzałek są czujniki temperatury. Tak zbudowany 
układ umożliwia:
l automatyczne sterowanie temperaturami;
l regulację temperatur i nadzór wszystkich aktywnych stref grza-

nia współpracujących z maszyną, za pomocą odpowiednich 
przyłączy oraz zewnętrznych urządzeń termostatujących;

l rejestrowanie i podawanie dla każdego z układów wszystkich 
temperatur (temperatura zadana czy stanu awaryjnego), za-
programowanych dla poszczególnych trybów pracy maszyny 
(sterowanie ręczne, przygotowanie, postój itd.) [7].
Do układu regulacji temperatury wytłaczarek tworzyw sztucz-

nych należą:
l czujniki temperatur – pomiar temperatury cylindrów wytłacza-

rek oraz głowic; zakres pomiarowy: od –100 do +500oC; ro-
dzaj termoelementu: Fe-CuNi (J), NiCr-NiAl (K); rodzaj elemen-
tu przetwarzającego: opornik platynowy (Pt100);

l grzałki – opaskowe (stosowane w większości wytłaczarek), opa-
ski grzewcze do cylindrów wykonywane w izolacji mikanitowej;

l regulatory temperatury i sterowniki [5, 6, 7, 9].

DOBÓR ELEMENTÓW UKŁADU REGULACJI TEMPERATURĄ
Na potrzeby przeprowadzonej analizy dobrano urządzenia, któ-

re wchodzą w skład układu automatycznego sterowania tempe-
raturą. W skład tego układu wchodzą następujące elementy:
a) przewodowy czujnik temperatury elementów maszyn i urzą-

dzeń TOPE-3, 4, TTJE-3, 4, TTKE-3, 4. Czujnik ten przeznaczo-
ny jest do pomiaru temperatury panującej w miejscu zainsta-
lowania miernika. Podstawowym, a zarazem najważniejszym 
elementem czujnika jest rezystor lub termopara, przedłużone 
miedzianym przewodem lub przewodem kompensacyjnym. 

Element pomiarowy znajduje się w osłonie wykonanej ze 
stali kwasoodpornej. Do mocowania czujników wykorzystuje 
się różnego typu króćce lub nakrętki gwintowane połączone 
z obudową. Element pomiarowy czujnika reaguje na zmianę 
temperatury ośrodka za pomocą zmiany rezystancji (rezystor 
termometryczny). Miejsce pomiaru temperatury głowicy powin-
no być położone możliwie najbliżej przepływającego materiału, 
ponieważ wtedy różnica między temperaturą punktu pomiaru 
a temperaturą tworzywa będzie najmniejsza.

b) grzejniki pierścieniowe, np.: grzejniki opaskowe, to elektrycz-
ne grzałki oporowe przystosowane do ogrzewania powierzch-
ni walcowych. Na potrzeby analizy dobrano grzejnik z taśmą 
grzejną w izolacji mikanitowej w osłonie metalowej. Obudowa 
grzejnika opaskowego wykonana jest z blachy stalowej nie-
rdzewnej. Grzejnik wyposażony jest w przyłącza elektryczne: 
wtyczka NZU (żelazkowa); kostka ceramiczna w osłonie z wy-
prowadzeniem przewodu zbrojonego w termoizolacji; przyłącze 
śrubowe; bezpośrednie wyprowadzenie przewodu w termoizo-
lacji. Grzejnik opaskowy musi dodatkowo zawierać przyłącze 
do instalacji elementu pomiaru temperatury.

c) Programowalny Sterownik Logiczny (PLC, Programmable Logic 
Controller) jest uniwersalnym urządzeniem mikroprocesoro-
wym przeznaczonym do sterowania pracą maszyny lub urzą-
dzenia technologicznego. Sterownik PLC jest dopasowany do 
konkretnego obiektu sterowania dzięki wprowadzeniu do jego 
pamięci programu sterowania obiektem. Sterownik wyposaża 
się w odpowiednią ilość układów wejściowych odnotowujących 
informacje o stanie obiektu oraz odpowiednią liczbę układów 
wyjściowych sprzężonych z elementami wykonawczymi [2, 4, 7].

SCHEMAT UKŁADU REGULACJI
Na rysunku 3 przedstawiono schemat obiegu sygnałów pocho-

dzących z czujników temperatury podłączonych do sterownika 
PLC. Układ tworzy pętle sprzężenia zwrotnego w układzie stero-
wania temperaturą wytłaczarki i głowicy.

Wyjście układu y(t) jest porównywane z wartością zadaną w(t), 
a różnica tych dwóch wielkości jest uchybem e(t) podawanym na 
wejściu do regulatora PLC. Dzięki takiemu zestawowi sygnałów 
regulator otrzymuje informację o rzeczywistej różnicy sterowania. 
Na podstawie wyznaczonego uchybu e(t) algorytm zaimplemen-
towany w sterowniku zmienia wartość wejściową do grzejnika 
x(t). Proces regulacji temperatury polega na naprzemiennym za-

Rys. 2. Rozmieszczenie stref grzewczych głowicy 
(wykonanie własne na podstawie Hans Weber 
Maschinenfabrik GmbH, Niemcy)
1 – korpus głowicy wytłaczarskiej; 2 – korpus dyszy głowicy; 
3 – umocowanie głowicy za pomocą rygla zabezpieczającego; 
4 – płytka spiętrzająca (sitko); 5 – rdzeń; 6 – grzejniki pierścieniowe 
strefy rozprowadzającej i strefy kształtującej głowicy; 7 – zestaw 
termopar korpusu głowicy i dyszy

Rys. 3. Schemat blokowy sterowania temperaturą głowicy 
(wykonanie własne na podstawie [11, 12, 13])
y(t) – temperatura odczytana przez czujnik na grzejniku; 
e(t) – uchyb, wyrażający różnicę między temperaturą zadaną 
a temperaturą odczytaną przez czujnik temperatury; w(t) – temperatu-
ra zadana przez operatora systemu; x1(t), x2(t) – napięcie ustawiające 
temperaturę na grzejniku t
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łączaniu lub wyłączaniu grzejnika, aż do zmniejszenia uchybu do 
zadanego poziomu akceptacji.

W procesie wytłaczania stosowane są przeważnie grzejniki 
elektryczne, które pobierają najwyższą moc przy ogrzewaniu. 
Praktyka pokazuje, że temperatura rzeczywista grzejnika często 
przewyższa temperaturę roboczą, dzięki czemu przez odpowied-
nie sterowanie ogrzewaniem można  zaoszczędzić zużywaną 
moc [7]. 

W celu uniknięcia przekroczenia temperatury roboczej tworzy-
wa w dwóch strefach głowicy (oraz jednocześnie we wszystkich 
strefach cylindra wytłaczarki), co wpływa niekorzystnie na prze-
rabiane tworzywo, należy w odpowiedniej chwili ograniczyć lub 
odciąć dopływ prądu do grzejnika i tym samym spowodować jego 
ochłodzenie [5, 8].

Pierścieniowe grzejniki elektryczne, przedstawione w ukła-
dzie sterowania na rysunku 4, (G1, G2, G3, G4 i G5) pełnią 
w układzie funkcję urządzenia wykonawczego, ponieważ dzięki 
zadanym sygnałom ze sterownika PLC umożliwiają dostarczenie 
określonej wartości ciepła do układu. Każdy grzejnik wyposażony 
jest w regulator PID (MRT, patrz rys. 4), który w zależności od 
otrzymywanych sygnałów steruje mocą grzałek [7].

Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że regulacja 
temperatury przebiega płynnie w porównaniu z wykorzystaniem 
styczników mechanicznych, dających możliwość sterowania pra-
cą grzejników w sposób dwustanowy (regulacja skokowa) [10].

Podczas projektowania systemu regulacji temperaturą cylindra 
i głowicy wytłaczarskiej bardzo ważne jest kompleksowe zbiera-
nie informacji, tak aby zobrazować wszelkie zmiany zachodzące 
w układzie. Niezwykle istotne jest odpowiednie rozmieszczenie 
czujników temperatury. Czujniki te przekazują sygnały do ste-
rownika, który zgodnie z algorytmem sterowania reguluje pracą 
grzejników pierścieniowych wytłaczarki.

Na rysunku 5 przedstawiono zakres temperatur dla poszcze-
gólnych stref wytłaczarki podczas wytłaczania poliamidu. Przy 
przetwórstwie tworzyw sztucznych kluczowe jest utrzymywanie 
temperatury wytłaczania w określonym (zwykle niewielkim) za-
kresie. Jest to ściśle związane z jakością wyrobu końcowego. 
Dla przykładu uplastyczniony poliamid nie ma skłonności do 

samoistnego rozkładu, lecz przy przegrzaniu mogą powstawać 
niewielkie pęcherzyki lub materiał może się przypalać.

ALGORYTM STERUJĄCY PRACĄ UKŁADU
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono algorytmy regulujące tem-

peraturami sektora czwartego wytłaczarki. W przypadku pozosta-
łych sektorów algorytmy przybierają identyczną postać. Pierwszy 
z rysunków pokazuje ogólną zasadę pracy całego systemu stero-
wania temperaturą w wybranym sektorze, następny zaś (rys. 6) 
ilustruje zasadę regulacji grzania układu (doprowadzania ciepła).

Proces sterowania polega na tym, że sterownik PLC odbie-
ra wartości mierzone przez termoparę Tm4 dla danego układu 
wytłaczarki. Następnie wartość zmierzona jest porównywana  
z zadaną wartością temperatury pracy optymalnej dla danej stre-
fy wytłaczarki, tj. Tz4. Dodatkową wartością zadaną jest ilość cy-
kli pracy n. Program sterujący temperaturą oprócz doprowadza-
nia ciepła do układu w zależności od różnicy temperatur, potrafi 
również regulować moc grzania w zależności od wielkości różnicy 
temperatury zmierzonej i zadanej. Gdy temperatura poszczegól-
nych stref układu jest wyższa od zadanej algorytm pracuje w 
trybie zmniejszania mocy doprowadzanej do grzejników. Dla tego 
trybu badany jest uchyb e(t), dzięki któremu można określić war-
tość różnicy temperatur. Gdy różnica temperatur jest większa 
od założonego uchybu wówczas następuje zmniejszenie do mini-
mum mocy doprowadzonej do grzejników.

Z kolei, gdy temperatury poszczególnych stref układu są mniej-
sze od wartości zadanych, układ przechodzi w tryb doprowadzania 
mocy do grzejników. Im zmierzony uchyb jest większy, tym propor-
cjonalnie zwiększa się moc grzania. Wraz ze zmniejszeniem się 
różnicy temperatur obniża się intensywność grzania. Dla wszyst-
kich stref grzewczych cylindra wytłaczarki i głowicy urządzeniem 
wykonawczym są grzejniki elektryczne, zaś sterowanie ich mocą 
odbywa się dzięki wbudowanym regulatorom mocy, składają-
cych się między innymi z triaka, radiatora i sterownika PID, który  
w zależności od otrzymanych sygnałów steruje mocą grzałek. Dzię-
ki zastosowaniu takiego oprzyrządowania, sterowanie grzaniem 
wytłaczarki jest procesem płynnym, uporządkowanym oraz jest 
zależne proporcjonalnie od różnicy temperatur.

Rys. 4. Układ sterowania głowicy (wykonanie własne na 
podstawie [3])
Tm (1-5) – temperatury odczytane z czujników temperatury; Tz (1-5) 
– zadane temperatury pracy; G1-G5 – grzejniki elektryczne; S1-S5 – 
kolejne strefy grzewcze wytłaczarki i głowicy; x – sygnał zmienny wyj-
ściowy (sygnał nastawiający); E, De – zmienne wejściowe; y – wielkość 
regulowana (sterowana); w – zadana wartość wielkości regulowanej 
(sterowanej); e – odchylenie regulacji sterowania 

Rys. 5. Widok wytłaczarki wraz z głowicą oraz zakres 
temperatur wytłaczania poliamidu (wykonanie własne)
1 – napęd; 2 – sprzęgło; 3 – grzejniki elektryczne; 4 – termopary; 
5 – przyłącze; 6 – łącznik głowicy; 7 – strefa rozprowadzająca głowicy; 
8 – strefa kształtująca głowicy; Tm (1–5) – temperatury odczytane 
z czujników temperatury; Tz (1-5) – zadane temperatury pracy; 
G1-G5 – grzejniki elektryczne; S1-S5 – kolejne strefy grzewcze 
wytłaczarki i głowicy 



9

Temat numeru:  produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2019

temat numeru – wytłaczanie

SYMULACJA PROCESU W ŚRODOWISKU 
MATLAB/SIMULINK
Do symulacji zjawisk cieplnych zachodzących w wytłaczarce  

z reguły stosuje się modele matematyczne oparte na teorii 
sterowania dotyczącej opisu obiektu oraz technikach regulacji 
temperatury z wykorzystaniem cyfrowych algorytmów regulacji.  
W celu zbadania wpływu proponowanego rozwiązania sterowania 
na jakość procesu regulacji zbudowano w środowisku MATLAB/
Simulink model przedstawiony na rysunku 8. Niniejsza symula-
cja dotyczy strefy czwartej wytłaczarki. Symulacja jest pierwszą  
z planowanych, co wiąże się z tym, że przyjęto dość duże uprosz-
czenia. Przyjęto zatem następujące założenia:
l model procesu regulacji jest statyczny, tzn. że spełnia warunki 

w założonym przedziale wartości;
l model symuluje temperaturę wewnątrz strefy czwartej głowicy 

wytłaczarskiej;
l prędkość przepływu czynnika jest na tyle niska, że pominięto 

inertancję czynnika;
l pod uwagę wzięto straty ciepła do otoczenia;
l nie brano pod uwagę przepływu ciepła z i do sąsiednich sek-

cji, ponieważ temperatura robocza sąsiednich stref jest taka 
sama jak temperatura w analizowanej strefie;

l rozkład temperatur wewnątrz analizowanej strefy jest jednako-
wy.

Równanie bilansu cieplnego sektora przyjmuje postać:

            (1)

Ciepło dostarczone przez grzejnik wyznaczono z zależności:

            (2)

Strumień ciepła przyjmie wówczas postać:

            (3)

Ciepło strat ma postać:

            (4)

Przyjęto następujące oznaczenia (rys. 8, równania 1–4): Tz – 
temperatura zadana [K]; Tr – temperatura regulacji [K]; Tg – tem-
peratura grzejnika [K]; Qgain – ciepło dostarczone przez piec [J]; 
Qg – ciepło przepływające z grzejnika do głowicy [J]; Qs – ciepło 
strat [J]; Mhp – strumień masy tworzywa przepływający przez sek-
tor [kg/h]; mhp – masa tworzywa [kg]; cp – ciepło właściwe two-
rzywa [J/kgK]; R – opór cieplny z sekcji wytłaczarki na obudowę 
[m2K/W].

Dla celów symulacji i modelowania dynamiki strefy wytłaczar-
ki, wpływ poszczególnych sąsiednich stref został pominięty,  
a wartość R została przyjęta jako wartość liczbowa reprezentują-
ca wypadkowy opór konstrukcji sektora.

Na podstawie zależności (1), (3), (4) zbudowano model strefy 
wytłaczarki w środowisku MATLAB/Simulink, który przedstawio-
no na rysunku 8.

Próby modelu układu regulacji temperatury w sektorze czwar-
tym wytłaczarki przeprowadzono dla zadanej temperatury 250oC 
(określona w technologii temperatura wytłaczania poliamidu), 

Rys. 6. Schemat działania układu sterowania temperaturą 
stref grzejnych wytłaczarki i głowicy (wykonanie własne 
na podstawie [10])

Rys. 7. Algorytm działania podprogramu sterowania 
temperaturą stref grzejnych wytłaczarki i głowicy 
(wykonanie własne na podstawie [10])

t
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temperatury otoczenia 25oC zmieniającej się w granicach ± 4oC 
i parametrów regulatora PID:
l dla odpowiedzi aperiodycznej o minimalnym czasie regulacji 

(Kp = 0,35, Ki = 2,4, Kd = 0,4);
l dla odpowiedzi oscylacyjnej o minimalnym czasie regulacji (Kp 

= 1,2, Ki = 2, Kd = 0,4);
l dla odpowiedzi minimalizującej całką ISE (Kp = 0,3, Ki = 1,3, 

Kd = 0,5).
W układzie z rzeczywistym obiektem nastawy regulatora opar-

te na wartościach podanych w literaturze ze względu na błąd 
aproksymacji mogą dawać przebiegi różniące się od założonych. 
Jednakże metoda ta jest skutecznym narzędziem wstępnego 
strojenia regulatora [1].

Blok „step” odpowiedzialny jest za aktywację układu. Po cza-
sie 1 sekundy następuje zmiana zadanej temperatury z wielko-
ści odpowiadającej temperaturze otoczenia na wielkość 250oC. 
Wówczas następuje uruchomienie procesu. Termostat zadaje 
sygnał sterujący do pieca, który po załączeniu nagrzewa wnętrze 

sektora głowicy wytłaczarskiej. Blok „sin wave” symuluje zmie-
niającą się temperaturę zewnętrzną.

Model układu został zbudowany w oparciu o trzy podsystemy. 
Pierwszym jest podsystem termostatu, który przedstawiono na 
rysunku 9. Jego głównym elementem składowym jest regulator 
PID. Kolejnym podsystemem jest grzejnik (rys. 10). Ostatnim 
zaś jest sektor głowicy wytłaczarskiej (rys. 11).

Wyniki symulacji przedstawiono na wykresach (rys. 12–14), 
gdzie na osi pionowej przedstawiono temperaturę panującą  

Rys. 8. Model głowicy wytłaczarskiej ogrzewanej piecem sterowanym za pomocą termostatu

Rys. 10. Model grzejnika

Rys. 9. Model termostatu ze sterownikiem PID

Rys. 11. Model sektora głowicy wytłaczarskiej
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w sektorze głowicy wytłaczarskiej [oC]. Wykresy wynikowej tem-
peratury regulacji w sektorze głowicy wytłaczarskiej przedstawia-
ją się następująco:
l temperatura dla nastaw regulatora PID dla odpowiedzi aperio-

dycznej o minimalnym czasie regulacji – rys. 12;
l temperatura dla nastaw regulatora PID dla odpowiedzi oscyla-

cyjnej o minimalnym czasie regulacji – rys. 13;
l temperatura dla nastaw regulatora PID dla odpowiedzi mini-

malizowanej całką ISE – rys. 14.
Z przeprowadzonej symulacji wynika, że zastosowanie 

regulatorów PID do sterowania temperaturą w procesach 
przemysłowych, np.: podczas wytłaczania tworzyw sztucz-
nych, znacząco poprawia jakość regulacji. Temperatura 
utrzymywana jest niemalże na równym poziomie. Odpowiedź 
układu jest statyczna z niewielkim przeregulowaniem. Od-
chylenia temperatury od wartości zadanej dla analizowa-
nych warunków symulacji wynoszą około ± 1oC. Dla nasta-
wy z odpowiedzią minimalizowaną całką ISE odchylenie jest 
o około 0,5oC większe niż w pozostałych dwóch przypadkach. 
Najmniejszy czas osiągnięcia zadanej wartości jest dla odpo-

wiedzi aperiodycznej. Dla pozostałych badanych odpowiedzi 
czas narastania jest dłuższy. Należy przypuszczać, że bada-
jąc różne rodzaje korekt parametrów poszczególnych członów 
regulatora, możliwe jest osiągnięcie najbardziej optymalnych 
warunków regulacji temperatury. 

Bardzo interesujące wydaje się także zastosowanie regulacji 
adaptacyjnej do sterowania temperaturą podczas wytłaczania 
tworzyw sztucznych. Zobrazowanie wyników zastosowania tego 
typu regulacji wymaga zbudowania nowego modelu i przeprowa-
dzenia dalszych symulacji.

PODSUMOWANIE
Właściwa temperatura wytłaczarki tworzyw sztucznych i jej gło-

wicy jest bardzo ważnym parametrem w procesie przetwórstwa, 
gdyż w istotny sposób wpływa na jakość procesu, a także na 
klasę wykonanego elementu.

Układ regulacji temperatury stref grzewczych cylindra i głowicy 
wytłaczarki dokonuje pomiaru w oparciu o termometry elektrycz-
ne składające się z czujnika/miernika oraz przewodów łączą-
cych. Miernikiem jest człon wejściowy regulatora, w którym war-

Rys. 12. Temperatura w sektorze głowicy wytłaczarskiej dla odpowiedzi aperiodycznej

Rys. 13. Temperatura w sektorze głowicy wytłaczarskiej dla odpowiedzi oscylacyjnej

t
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tość rzeczywista temperatury strefy jest ukazywana w postaci 
odchyłki regulacji. Do regulacji temperatury w każdej strefie gło-
wicy jest stosowany sterownik PLC. Elementem wykonawczym 
doprowadzającym ciepło do głowicy w układzie są grzejniki elek-
tryczne pierścieniowe.

Właściwa regulacja temperatur procesowych zapewnia pełną 
kontrolę nad procesem. Wyroby charakteryzują się wysoką jako-
ścią, prawidłowym rozmiarem i nieskazitelnymi powierzchniami. 
Dzięki utrzymywaniu stałej temperatury procesu zwiększa się 
trwałość wytłaczarek oraz obniża się wartość zużywanej ener-
gii elektrycznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii ste-
rowania umożliwia zmniejszenie liczby braków, minimalizację 
odpadów, co z kolei wpływa na podniesienie jakości wyrobów  
i zmniejszenie kosztów ich produkcji, pociągając za sobą niższą 
cenę detaliczną wyrobu.

Regulacja z wykorzystaniem regulatora PID umożliwia regu-
lację temperatury układu z przeregulowaniem ±2oC. Takie wą-
skie pole tolerancji jest bardzo istotne przy wytłaczaniu tworzyw 
sztucznych z dodatkiem barwnika, który jest niezwykle czuły na 
wahania temperatur. Pozwala to uzyskiwać identyczny odcień  
w różnych partiach produktu.
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Rys. 14. Temperatura w sektorze głowicy wytłaczarskiej dla odpowiedzi minimalizowanej całką ISE
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Elastyczne rozwiązania 
recyklingowe w polskim 
wydaniu 

Firma Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k. to uczestnik działającej w dziedzinie gospodarki odpadami i przetwór-
stwa tworzyw sztucznych znanej w Polsce rodzinnej Grupy Koltex, w ramach której jest ona producentem zaawansowanych 
jakościowo i technologicznie kompletnych linii do recyklingu tworzyw sztucznych. Koltex PRS z Kolbuszowej jest dziś wśród 
wiodących krajowych dostawców urządzeń do recyklingu odpadów PP, PE, LDPE, LLDPE, HDPE, PS. W branży tworzyw sztucz-
nych działa już od ponad 30 lat!

P
oczątki działalności firmy to przede wszystkim import 
maszyn do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych  
z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, następnie z Chin oraz prze-
prowadzanie remontów oraz stopniowa ich modyfikacja. 

Wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz stosując autorskie 
rozwiązania, z czasem firma postawiła na produkcję własnych 
maszyn. Od 10 lat Koltex Plastic Recycling Systems z powo-
dzeniem sprzedaje własne rozwiązania technologiczne a dzięki 
zagranicznej współpracy handlowej z czołowymi producentami 
maszyn i podzespołów, uzupełnia jedynie swoją ofertę tworząc 
kompletnie linie do recyklingu tworzyw sztucznych.

Podstawowym atutem oferty firmy są elastyczne i przemyślane 
rozwiązania dostosowane pod konkretne potrzeby poszczegól-
nych klientów, zapewniające niezawodność, dopasowanie oraz 
duży komfort użytkowania. Tę indywidualność w podejściu firma 
zawdzięcza sprawnie funkcjonującemu działowi R&D, złożonemu 
z zespołu konstruktorów wykorzystujących zaawansowane narzę-
dzia inżynierskie CAD 3, dzięki czemu realizacja zamówień na-
stępuje dopiero po opracowaniu projektu urządzenia w postaci 
wizualizacji 3D, a wdrożenie do produkcji odbywa się po szcze-
gółowej analizie i możliwej optymalizacji projektu. 

Dla ugruntowania własnej pozycji na rynku urządzeń do wy-
tłaczania i granulacji tworzyw sztucznych, Koltex PRS nieprze-
rwanie od 2011 r. jest jednym z rozpoznawalnych wystawców 
na międzynarodowych targach Plastpol. Obecnie w celu dosko-
nalenia oferowanych produktów firma 
prowadzi również zaawansowane prace 
badawczo rozwojowe, których wynikiem 
będzie wdrożenie nowoczesnych inno-
wacyjnych rozwiązań w technologii recy-
klingu tworzyw sztucznych. Jednym z nich 
jest projekt: „Opracowania innowacyjne-
go zespołu wytłaczająco-granulującego 
FRS (Foil Recycling System) do recyklin-
gu wysoko zadrukowanych i zanieczysz-
czonych odpadów foliowych” a drugim: 
„Wdrożenie innowacyjnej technologii 
DWFS (Double Wash and Floating Sys-
tem)”. Efektem tych prac są aktualnie 
realizowane przez Koltex PRS inwestycje 
budowlane – budowa hali produkcyjnej  

o powierzchni 1000 m2 z wyposażeniem w park maszynowy oraz 
planowana jest budowa budynku biurowego z częścią badawczo-
-rozwojową o powierzchni 240 m2.

LINIE DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH 
– SPECJALNOŚCIĄ OFERTY FIRMY
Koltex Plastic Recycling Systems w stawianej przed sobą misji 

kreowania „nowej i czystej przyszłości” doskonale rozumie kwe-
stię rosnącego znaczenia recyklingu odpadów tworzyw sztucz-
nych. Dlatego dla potrzeb uzyskiwania jak najlepszej jakości 
granulatów, produktami nr 1 w ofercie firmy są kompletne linie 
granulacyjne do tworzyw sztucznych: PP, PE, LDPE, LLDPE, PS, 
HDPE, ABS – w postaci folii oraz przemiałów tworzyw twardych. 
W zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju tworzywa, dla po-

Dzięki pasji i wieloletniej praktyce umiejętnie łączymy doświadczenie  
z kreatywnością. Naszym klientom dostarczamy skuteczne rozwiązania, 
oferując szeroki zakres maszyn i urządzeń na poszczególnych etapach  
recyklingu:
l rozdrabniania i mielenia:
– młynów;
– rozdrabniaczy;
l mycia i suszenia:
– myjek wstępnych;
– myjek dynamicznych;
– wanien flotacyjnych;
– wirówek;
– kompaktorów ślimakowych;

l granulowania i wytłaczania:
– linii granulacyjnych;
– wytłaczarek;
– zagęszczarek;
l peryferii:
– układów plastyfikujących;
– wymienników sit;
– wirówek granulatu;
– przekładni wytłaczarek;
– wibracyjnych sit odwadniających;
– systemów granulacji. 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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trzeb przetwarzania lekko zadrukowanych 
materiałów folii będą to uniwersalne roz-
wiązania w postaci jednoślimakowych 
wytłaczarek serii KL-Z wyposażonych 
w kompaktor a dla materiałów sypkich  
w postaci przemiału – jednoślimakowe 
wytłaczarki serii KL-K z koszem zasypo-
wym. W ofercie firmy znajdują się również 
różne konfiguracje przeznaczone dla firm 
potrzebujących kompaktowych rozwiązań 
o stosunkowo niewielkiej wydajności, tj. 
300–400 kg/h, po rozwiązania rozbudo-
wane o dużej wydajności powyżej 1500 
kg/h. Są wśród nich linie kaskadowe wy-
tłaczarek serii KLT-Z przystosowane do 

czyszczącymi filtrami automatycznymi. Zaletą tego rozwiązania 
jest podniesienie aspektów ekonomicznych i redukcja kosztów 
serwisu poprzez m.in.: bieżące i automatyczne usuwanie za-
nieczyszczeń oraz ograniczenie do minimum pracy operatora 
(praca automatyczna). Pod względem technicznym zapewnia 
ono również długi czas przerwy pomiędzy kolejnym serwisami, 
brak ryzyka pracy na uszkodzonej siatce, przyczyniając się do 
podniesienia bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia ryzyka 
reklamacji. Dzięki zastosowaniu automatycznego rozwiązania 
filtrującego, duża powierzchnia filtracji pozostaje stale nie-
zmienna co zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia przepływu  
i stabilność parametrom tworzywa.

Sterowanie linii granulacyjnych w całości odbywa się poprzez 
rozproszony system sterowania z użyciem sterowników PLC  
i paneli dotykowych HMI marki OMRON – jednego z wiodących 
producentów automatyzacji produkcji, gdzie operator ma moż-
liwość podglądu na bieżąco parametrów procesu oraz zmia-
ny online tych parametrów. Sterowanie dodatkowo umożliwia 
sprawne serwisowanie i dokonywanie przeglądów, zwiększając 
dodatkowo ergonomię i bezpieczeństwo w użytkowaniu.

Klientom ceniącym estetykę wykonania w kompaktowej obu-
dowie firma Koltex PRS oferuje wytłaczarki serii QUALIA. Spe-
cjalnie zaprojektowane osłony zewnętrzne tej serii zapewnią 
wygodny i ergonomiczny dostęp do poszczególnych części urzą-
dzenia, podnosząc jednocześnie jej poziom bezpieczeństwa  
w użytkowaniu.

Budowa linii granulacyjnych może różnić się w zależności od rodzaju prze-
twarzanego tworzywa, stopnia jego zanieczyszczenia i wymaganych do 
osiągnięcia norm jakościowych uzyskiwanych regranulatów. Typowa linia 
granulacyjna oferowana przez Koltex PRS składa się z:  
l podajnika taśmowego;
l kompaktora lub kosza zasypowego (w zależności od materiału poddawa-

nego recyklingowi);
l wytłaczarki;
l hydraulicznego zmieniacza sit;
l granulatora (systemu cięcia w płaszczu wodnym);
l stołu (sita) wibracyjnego; 
l wirówki granulatu; 
l systemu odbioru granulatu (leja transportowego i stacji pakowania);
l systemu sterowania.

Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa 
tel. +48 17 227 36 82 
biuro@koltexprs.com, www.koltexprs.com 

mocno zadrukowanych i o większej wilgotności odpadów tworzyw 
folii i przemiałów, gdzie specyfika wytłaczania zakłada łagodniej-
szą obróbkę materiału. Każda wytłaczarka Koltex jest specjalnie 
zaprojektowana tak, by zapewnić najlepszą wydajność oraz naj-
wyższej jakości granulat. W tym celu dla zapewnienia lepszego 
uplastycznienia zadrukowanych odpadów, w wytłaczarkach Koltex 
zastosowano wielostopniowe systemy odgazowywania. Systemy 
te zapewniają skuteczną redukcję wytworzonego podczas wytła-
czania gazu i zapobiegają powstawaniu wad w postaci pęcherzy-
ków powietrza na produkcie końcowym.

Wysoką jakość produktom końcowym zapewniają wytłaczarkom 
przede wszystkim właściwe zaprojektowanie układów uplastycz-
niania, szczególnie ślimaków podających. W przypadku wytła-
czarek Koltex, specyfika produkcji i wytłaczania przetwarzanego 
tworzywa determinuje odpowiednio dobrana długość ślimaka 
(38:1–44:1) wraz z średnicą (od 80 do 200 mm), prędkości śli-
maka oraz zainstalowane moce silników (od 75kW do 500 kW).

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA FILTRACJI I STEROWANIA
Precyzja i dbałość o czystość przetwarzanego tworzywa linii 

granulacyjnych zapewniają specjalne rozwiązania firmy, którymi 
są systemy filtracji spełniające nawet najbardziej wygórowane 
wymagania jakościowe. Oprócz możliwości zastosowania tra-
dycyjnego automatycznego wymiennika sit filtracyjnych, firma 
Koltex PRS w ramach oferowania nowoczesnych rozwiązań dla 
recyklingu tworzyw sztucznych wprowadziła do swojej oferty 
bezsiatkowe obrotowe filtry tworzywa, zwane również samo-

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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KRÓTKA HISTORIA
Od 2002 roku projektujemy, produkujemy, dostarczamy ma-

szyny, podzespoły automatyki i mechaniki maszyn, systemy ste-
rowań i napędu maszyn.

Od 2008 przetwarzamy tworzywa sztuczne metodą rozdmuchu.
Od 2012 produkujemy formy rozdmuchowe.

PRZEGLĄD OFERTY
Produkcja maszyn: wytłaczarek, wytłaczarko-butelczarek  

z dolnym i górnym rozdmuchem i osprzętu.
Produkcja narzędzi: form rozdmuchowych, automatycznych 

stacji gradujących.
Produkcja: szaf i pulpitów sterowniczych, grzałek opaskowych.
Projektowanie systemów sterowania maszyn do PTS.
Projektowanie i instalowanie napędów maszyn, sprzedaż 

przekładni, reduktorów, osprzętu do napędu maszyn.
Projektowanie i sprzedaż układów pneumatyki, elektrozawo-

rów, siłowników, osprzętu. Sprzedaż: falowników, czujników, regulatorów temperatury, 
osprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych: produkcja na własnych 
formach oraz produkcja usługowa. Produkcja tub do zniczy z PP. 

Od kilku lat specjalizujemy się w produkcji maszyn obsługują-
cych formy rozdmuchowe dwustopniowe, umożliwiające produk-
cję wyrobów z zamkniętym pod ciśnieniem powietrzem, takich 
jak piłeczki do suchych basenów.

Dostarczamy kompletne linie produkcyjne wyposażone w for-
my 4-, 6-, 8-krotne. Podczas produkcji następuje oddzielenie go-
towych piłeczek od ramek.

MASZYNY SERII WB-45-GR-1W-A
W pełni automatyczna wytłaczarko-butelczarka.

l średnica ślimaka fi 45 – 28 L/D;
l napęd główny 7,5 kW sterowany falownikiem vectorowym;
l napędy imadła – pneumatyczne;
l wyciskanie piłek – pneumatyczne;
l sterowanie pracą imadła: sterownik PLC Mitsubishi Electric 

oraz dotykowy panel operatorski;
l pobór energii (samej maszyny) – około 9 do 10 kW na godzinę;

Maszyny produkujemy w konfiguracji prawo- lub lewostronnej:
l wydajność: forma 6-gniazdowa, piłeczki fi 70, waga 8 gr, 

1200 do 1400 szt. na godzinę;
l wydajność: forma 8 gniazd, piłeczki fi 60, waga około 6–7 

gr, 1600 do 1700 szt. na godzinę.
Zapraszamy na nasz kanał na YouTube El-term Kraków. Znaj-

dują się tam filmy pokazujące maszyny podczas produkcji. 
Zapraszamy do współpracy!

PPHU El-term Piotr Łukasiewicz
ul. Pana Tadeusza 6 b, 30-727 Kraków
tel. 607 561 644
el-term@el-term.pl, www.el-term.pl

Oferta firmy El-Term
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Maszyny do produkcji piłeczek do suchych basenów
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C
elem pracy jest zbadanie wpływu udziału masowego 
haloizytowych nanorurek HNT (halloysite nanotubes) 
na efektywność procesu wytłaczania polietylenu małej 
gęstości przetwarzanego przy różnych prędkościach 

ślimaka. Zagadnienie efektywności procesu wytłaczania tworzyw 
polimerowych rozumiane jako prowadzenie procesu z największą 
wydajnością, najmniejszym jednostkowym zużyciem energii, naj-
większą sprawnością energetyczną oraz najlepszą homogeniza-
cją cieplną i mechaniczną tworzywa nie jest do końca poznane, 
choć wiele aspektów jest już wyjaśnionych. Jednak, odnosząc je 
do kompozytów polimerowych, w szczególności napełnionych na-
nonapełniaczami należy stwierdzić, że informacja na ten temat 
jest jeszcze niewystarczająca.

Wytłaczanie jest jedną z podstawowych metod produkcji  
w przemyśle przetwórstwa materiałów polimerowych, jak również 
w produkcji żywności i kosmetyków. Uzyskanie wysokiej spraw-
ności energetycznej procesu wytłaczania jest jednym  z głównych 
problemów, a wybór najbardziej efektywnych energetycznie wa-
runków przetwórstwa jest kluczem do obniżenia kosztów wytwa-
rzania [1]. Zazwyczaj wytłaczarki zużywają energię poprzez silnik 
napędowy, grzejniki elektryczne i wentylatory chłodzące [2–4]. 

Współczesne wytłaczarki zaopatrzone są w strefę rowkowaną, 
która w istotny sposób zwiększa wydajność oraz ciśnienie two-
rzywa w układzie uplastyczniającym [5–8]. Dążenie do uzyskania 
tworzyw i kompozytów polimerowych o lepszych właściwościach, 
jak również uwarunkowania prawne, skutkują dodawaniem do 
tworzyw różnych napełniaczy oraz dodatków. Wpływają one na 
właściwości przetwarzanych tworzyw i kompozytów, wymuszając 
zmianę parametrów przetwórstwa oraz geometrii układu upla-
styczniającego wytłaczarki, celem zapewnienia właściwej efek-
tywności procesu wytłaczania [9, 10]. 

W ostatnich latach duże zainteresowanie naukowców i prze-
mysłu budzą napełniacze w kształcie nanorurek [11]. Dzięki 
swojej strukturze i specyficznym właściwościom fizykochemicz-
nym nanorurki mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach 

przemysłu, takich jak: elektroniczny, elektrochemiczny, optyczny 
itp. Dotychczas przeprowadzono badania właściwości mecha-
nicznych kompozytów z haloizytem, szczególnie modyfikowa-
nym, na osnowie różnych polimerów [11–14]. Dla poprawienia  
i ujednorodnienia kompozycji wskazane jest zastosowanie wytła-
czarek dwuślimakowych, które charakteryzują się określonymi 
właściwościami dyspersyjno-dystrybutywnymi, zapewniającymi 
prawidłowe ujednorodnienie kompozycji. 

Celem pracy było zbadanie wpływu udziału masowego nanona-
pełniacza w postaci haloizytowych nanorurek (HNT) na efektyw-
ność procesu wytłaczania polietylenu małej gęstości przetwarza-
nego przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. 

BADANIA EKSPERYMENTALNE
Materiały
Do badań użyto polietylenu małej gęstości o nazwie handlowej 

Malen E i symbolu FGAN 18-D003, wyprodukowanego w posta-
ci granulatu przez firmę Basell Orlen Polyolefins. Zastosowa-
nym nanonapełniaczem były nanorurki haloizytowe (HNT) firmy 
Sigma-Aldrich w postaci proszku o średnicy ziarna (30–70) nm 
i długości 1–3 µm, powierzchni właściwej 64 m2/g i gęstości 
2530 kg/m3. Jako kompatybilizator użyto polietylen szczepiony 
bezwodnikiem maleinowym (PE-graft-MA) wyprodukowany przez 
firmę Sigma-Aldrich.

Stanowisko badawcze
W badaniach zastosowano stanowisko badawcze (rys. 1) skła-

dające się z: wytłaczarki jednoślimakowej W-25 z układem upla-
styczniającym wyposażonym w ślimak specjalny (rys. 2) posia-
dający pięć elementów intensywnego mieszania oraz ścinania  
o średnicy D = 25 mm i stosunku części roboczej L/D = 25, głowi-
cy wytłaczarskiej z dyszą o przekroju prostokątnym 25,26x1,05 
mm do wytwarzania taśmy. Do badań wybrano ślimak specjalny, 
ze względu na to, że posiada elementy intensywnego mieszania 
i ścinania, które sprawdziły się już w podobnych kompozycjach 
[15–16].

Charakterystyka procesu wytłaczania

Wytłaczanie polietylenu 
z dodatkiem nanorurek 
haloizytowych – cz. 1 
Karolina Głogowska, Łukasz Majewski

Polietylen małej gęstości napełniono haloizytowymi nanorurkami (średnica 30–70 nm, długość 1–3 µm) o udziale masowym 
2-6% w stosunku do osnowy oraz bez dodatków, proces wytłaczania przeprowadzono na laboratoryjnej wytłaczarce jednoślima-
kowej przy prędkościach obrotowych ślimaka 50 rpm i 150 rpm. Zbadano wpływ składnika chemicznego i prędkości obrotowej 
ślimaka na parametry procesu wytłaczania. Najwyższą wydajność procesu (ponad 39,6%) osiągnięto podczas wytłaczania przy 
prędkości ślimaka 150 rpm polimeru nienapełnionego. Wartość wydajności nieznacznie spadła do 39,1% wraz ze wzrostem 
zawartości nanorurek. Najmniejszą wartość jednostkowego zużycia energii osiągnięto przy wytłaczaniu (150 rpm) w materiale 
zawierającym 2% haloizytu. Zastosowanie prędkości obrotowej ślimaka 50 rpm spowodowało znaczne zmniejszenie wartości 
wydajności procesu oraz znaczny wzrost jednostkowego zużycia energii dla badanych materiałów.
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Metodyka badań
Temperatury w poszczególnych strefach grzejnych układu upla-

styczniającego były następujące: 140oC, 160oC, 170oC, a tem-
peratura na głowicy wytłaczarskiej wynosiła 170oC. Gdy strefy 
grzejne układu uplastyczniającego osiągnęły zadane wartości 
temperatury, uruchomiono silnik wytłaczarki. Badania przepro-
wadzono z zastosowaniem dwóch prędkości obrotowych ślima-
ka: 50 rpm i 150 rpm. Każdorazowo po zmianie warunków wy-
tłaczania, a przed przystąpieniem do pomiarów, stabilizowano 
proces, co w stopniu zadowalającym, w większości przypadków 
następowało po upływie ok. 15 minut. 

Na potrzeby badań efektywności wytłaczania polietylenu ma-
łej gęstości modyfikowanego nanonapełniaczem w postaci na-
norurek opracowano zbiór ważniejszych czynników charaktery-
zujących proces badawczy. W badaniach przyjęto następujące 
wynikowe czynniki badawcze oznaczane bezpośrednio: tempe-
ratura poszczególnych stref układu uplastyczniającego i głowicy 
wytłaczarskiej, T (oC); rozkład ciśnienia w poszczególnych stre-
fach układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej, p (bar). 
Pośrednio wyznaczono: temperaturę wytłoczyny, Tw (

oC), jednost-
kowe zużycie energii doprowadzanej do układu napędowego  
wytłaczarki, Ejc (J/g) oraz składowa sprawności energetycznej 
wytłaczarki, pochodząca z jej układu napędowego κ (%). Stano-
wisko doświadczalne, którego głównym elementem składowym 
jest przedstawiona wytłaczarka, wyposażono w urządzenia i apa-
raturę umożliwiające pomiar niezbędnych wielkości.  

Wyniki badań i ich omówienie
Otrzymane wyniki badań wpływu haloizytowych nanorurek  

i prędkości ślimaka na efektywność wytłaczania polietylenu na 
wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania zostały 
przedstawione w postaci graficznej na rys. 3–4 oraz w tabeli 1.

Przebieg zmian temperatury przetwarzanego polietylenu małej 
gęstości modyfikowanego nanonapełniaczem w funkcji długości 

Rys. 1. Linia technologiczna ekstruzji: 1 - wytłaczarka 
jednoślimakowa, 2 – wanna chłodząca, 3 – odciąg taśmowy

Rys. 2. Geometria ślimaka zastosowanego w procesie

Rys. 3. Rozkład temperatury przetwarzanego tworzywa na długości układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczającej: 
a) bez nanonapełniacza, b) 2% zawartości HNT, c) 4% zawartości HNT, d) 6% zawartości HNT w warunkach różnej prędkości 
ślimaka 50 rpm i 150 rpm

(L) układu uplastyczniającego w warunkach różnej prędkości 
obrotowej ślimaka przedstawiono na rys. 3. Temperatura ba-
danego materiału wzrastała na całej długości układu uplastycz-
niającego wraz ze wzrostem zawartości udziału masowego na-
nonapełniacza, osiągając maksimum w odległości 400 mm od 
otworu zasilającego.

Ciśnienie tworzywa w zależności od ilości nanonapełniacza 
i prędkości obrotowych ślimaka przedstawiono na rys. 4. Za-
obserwowano tendencję do obniżania się wartości ciśnienia 
wraz ze wzrostem zawartości nanonapełniacza. Nawet najmniej-
sza ilość nanonapełniacza dodanego do polimeru powodowała 
spadek ciśnienia na całej długości układu uplastyczniającego. 
Krzywa ciśnienia kompozytu w funkcji długości układu uplastycz-
niającego, przy prędkości ślimaka 50 rpm była analogiczna do 
krzywej przy 150 rpm, ale wartości ciśnienia kompozytów były  
o kilkadziesiąt procent wyższe.

Otrzymane wyniki badań temperatury wytłoczyny, jednostko-
wego zużycia energii doprowadzanej do układu napędowego wy-
tłaczarki oraz sprawności procesu wytłaczania w zależności od 
udziału masowego haloizytowych nanorurek (HNT) oraz prędkości 
obrotowych ślimaka przedstawiono w tabeli 1. Temperatura wytło-
czyny przy prędkości ślimaka 50 rpm była najniższa, ale dodanie 
nanonapełniacza w ilości 6% mas powodowało wzrost temperatu-
ry o kilkanaście procent. Zależność ta nie występowała przy pręd-
kości obrotowej ślimaka wynoszącej 150 rpm, gdy po początko-
wym niewielkim spadku temperatury spowodowanym dodatkiem 
2% mas nanonapełniacza, temperatura wytłoczyny stabilizowała 
się na poziomie 193oC. Najwyższe wartości jednostkowego zuży-
cia energii zarejestrowano przy najniższej prędkości ślimaka, gdy 
udział masowy nanonapełniacza wynosił 4%. Wzrost prędkości 
obrotowej ślimaka powodował zmniejszenie jednostkowego zuży-
cia energii. Przy wyższej prędkości ślimaka jednostkowe zużycie 
energii było prawie stałe, niezależnie od zawartości nanonapełnia-

t
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cza. Sprawność procesu wytłaczania zwiększała się wraz ze wzro-
stem prędkości obrotowej ślimaka. Przy prędkości ślimaka 150 
rpm sprawność procesu wytłaczania nieznacznie spadała wraz ze 
wzrostem zawartości nanonapełniacza.

WNIOSKI
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań doświadczal-

nych wpływu udziału masowego haloizytowych nanorurek (HNT) 
na efektywność procesu wytłaczania polietylenu małej gęstości 
przetwarzanego przy różnych prędkościach ślimaka, można sfor-
mułować następujące wnioski i ustalenia. Przy wyższej prędkości 
obrotowej ślimaka zaobserwowano wzrost temperatury przetwa-
rzanego materiału na całej długości układu uplastyczniającego 
w porównaniu z wartościami uzyskanymi podczas wytłaczania  
z niższą prędkością obrotową ślimaka. Ciśnienie tworzywa wzdłuż 
długości układu uplastyczniającego wzrastało przy wyższych pręd-
kościach ślimaka, co zapewnia bardziej stabilne wytłaczanie. 
Temperatura wytłoczyny po opuszczeniu głowicy wytłaczającej była 
większa przy wyższej prędkości obrotowej ślimaka i była niezależ-
na od zawartości nanonapełniacza. Najwyższą sprawność proce-
su wytłaczania osiągnięto przy prędkości ślimaka wynoszącej 150 
rpm dla materiału niezawierającego nanonapełniacza. Wartość 
sprawności procesu wytłaczania nieznacznie się zmniejszyła wraz 
ze wzrostem udziału masowego haloizytowych nanorurek. Naj-
mniejszą wartość jednostkowego zużycia energii odnotowano przy 
wytłaczaniu z prędkością obrotową ślimaka 150 rpm w materiale 
zawierającym 2% wag. nanonapełniacza. Zastosowanie prędkości 
obrotowej ślimaka 50 rpm spowodowało zmniejszenie wartości 
sprawności procesu wytłaczania oraz wzrost jednostkowego zuży-
cia energii dla badanych materiałów kompozytowych. 
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Rys. 4. Rozkład ciśnienia polimeru w układzie plastykującym i głowicy wytłaczającej: a) bez nanonapełniacza,
b) 2% zawartości HNT, c) 4% zawartości HNT, d) 6% zawartości HNT w warunkach różnej prędkości ślimaka 50 rpm i 150 rpm

Tabela 1. Temperatura wytłoczyny, jednostkowe zużycie energii doprowadzanej do układu napędowego wytłaczarki oraz 
sprawność procesu wytłaczania w zależności od udziału masowego haloizytowych nanorurek (HNT) oraz prędkości obrotowych 
ślimaka

Zawartość 
nanonapełniacza x, %

Prędkość obrotowa 
ślimaka, obr./min

Temperatura 
wytłoczyny Tw, oC

Jednostkowe zużycie 
energii EJC, J/g

Sprawność procesu 
wytłaczania κ, %

0

50

160 2006,93 20,93
2 167 2281,32 18,85
4 176 2676,71 16,64
6 179 2177,82 20,59
0

150

1197,25 39,67
2 193 1185,62 39,63
4 193 1189,65 39,51
6 193 1198,40 39,09
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W 
ramach rozszerzenia działu wytłaczarek Karl Knau-
er KG konsekwentnie kontynuuje rozbudowę swojej 
siedziby w Szwarcwaldzie, zwiększając znacząco 
wydajność w tym ważnym obszarze produkcji. Oso-

by uczestniczące w projekcie mają nadzieję, że w przyszłości 
pozwoli to elastyczniej realizować zamówienia w szczytowych 
okresach oraz zredukować obciążające pracowników godziny na 
zmianach specjalnych.

– Uruchomienie naszej nowej, sześciokolorowej wytłaczarki 
Bobst Expertcut to wydarzenie, na które czekaliśmy od dawna – 
wyjaśnia Richard Kammerer, wspólnik zarządzający w firmie Karl 
Knauer KG. – Zanim bowiem mogliśmy dziś zaprezentować nasz 
nowy zakup, stanowiący wysokowydajne serce naszego nowego 
działu wytłaczania, trzeba było – oprócz przestawienia normal-
nego trybu pracy naszego zakładu na wysokie obroty – podjąć 
także wiele dodatkowych wyzwań. Już wiosną 2018 roku zaczęły 
się przygotowania do rozszerzenia działu oraz konieczne w tym 
celu prace budowlane. Musieliśmy usunąć m.in. ściany działowe 
i pogłębić kanały, a także przygotować fundament pod ważącą 
52 tony maszynę.

Aby w przyszłości można było w pełni wykorzystać potencjał 
wysokowydajnej i zaawansowanej maszyny „Expertcut 145”  
w Biberach, pracownicy działu wytłaczania już w marcu – naj-
pierw u producenta firmy Bobst w Meersburgu, a następnie  
w zakładzie w Biberach – przeszli intensywne szkolenie.

– W porównaniu z poprzednimi modelami nowa maszyna zapew-
nia, szczególnie w przypadku kaszerowanej tektury falistej, o 30 
procent większą wydajność, jeśli używa się jej w optymalny spo-
sób. Ważne jest przy tym, aby zapoznać operatorów ze wszystkimi 

szczegółami i opcjami – od precyzyjnego systemu kamer rejestru 
mocy, przez wieloetapową ścieżkę kontroli logistycznej, aż po zin-
tegrowany rozdrabniacz odpadów – wyjaśniał widzom w ok. 20-mi-
nutowej prezentacji maszyny Hans Dreistein z działu sprzedaży 
BOBST Meerbusch GmbH. – Zaprezentowaliśmy tu przykładowe 
zastosowania i jestem przekonany, że dobre wyszkolenie pracow-
ników – tak jak nowa maszyna – szybko się zwróci.

Na najbliższe lata w firmie Karl Knauer planowana jest inwe-
stycja w dwie kolejne wytłaczarki Bobst, aby stopniowo zwięk-
szać wydajność zakładu w Biberach oraz kontynuować optymali-
zację parku maszynowego.

Z chwilą zakończenia wydarzenia, przy suto zastawionym stole 
z lokalnym specjałem Bauern-Vesper w lokalu Kinzigbrennerei 
Brosamer, uczestnicy mieli wiele dobrych powodów, by wznieść 
toast za przyszłość specjalistów w dziedzinie opakowań.

 

Karl Knauer inwestuje 
w nowe wytłaczarki
Wprowadzenie, 24 czerwca 2019 r. w Biberach, pierwszej z trzech nowoczesnych wytłaczarek było dla firmy Karl Knauer okazją 
do świętowania osiągnięcia ważnego etapu modernizacji i rozszerzenia produkcyjnego parku maszynowego.

Źródło: Karl Knauer
R E K L A M A
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SIMPLAS – pionierskie technologie 
dla matryc do wytłaczania folii 
odlewanych

Wysoka stabilność i powtarzalność procesu

W 
dziedzinie wytłaczania folii i płyt, Simplas oferuje 
kompleksowe rozwiązania, produkuje bloki zasila-
jące i płaskie matryce dla zapewnienia wysokiej 
stabilności procesu i szybkiej odtwarzalności.  

W procesie wytłaczania folii przetwórcy produkują folie bariero-
we, folie stretch, folie polipropylenowe, folie krystalicznie czyste, 
folie opakowaniowe elastyczne i folie do metalizacji próżniowej. 

Simplas posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, 
projektowaniu, produkcji i serwisie dysz, bloków zasilających  
i akcesoriów do wytłaczania folii i płyt, dzięki czemu jest niezawod-
nym i kompetentnym partnerem w szerokim zakresie zastosowań 
w dziedzinie wytłaczania folii odlewanych, Simplas oferuje kom-
pletny pakiet dostosowany do indywidualnych wymagań klienta.

O SIMPLAS S.p.A. 
Simplas, z ponad 50-letnim doświadczeniem, jest liderem  

w dziedzinie narzędzi dla przemysłu folii i płyt wytłaczanych. Sim-
plas zlokalizowany jest w północnych Włoszech, w samym sercu 
włoskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Wysoce wykwalifiko-
wani pracownicy mają duże doświadczenie w obróbce metalu  
i procesach wytłaczania. Firma współpracuje z najnowszą genera-
cją technologii CAD/CEA/CAM, a jej maszyny przetwarzające są 
na najwyższym poziomie technicznym. Simplas działa globalnie  
i charakteryzuje się wysokimi standardami zarządzania jakością 
oraz ciągłym rozwojem rozwiązań technicznych w celu zwiększe-
nia wydajności i jakości produktów. Do jej klientów należą naj-
ważniejsi przetwórcy tworzyw sztucznych, powłok i aplikacji pow-
lekających. Serwis i wsparcie posprzedażowe są istotną częścią 
oferty usług. www.simplas.it.

O GREINER EXTRUSION 
Greiner Extrusion jest wiodącym na świecie dostawcą linii 

do wytłaczania, narzędzi i projektów pod klucz do wytłaczania 
profili. Jego główną kompetencją jest know-how w zakresie eks-
truzji profili – rozwoju, projektowania, produkcji i optymalizacji 
procesów wytwarzania narzędzi i linii wytłaczalniczych. Zakres 
usług rozciąga się od opracowania receptury po linie ekstruzyjne 
i od oprzyrządowania do projektowania kompletnych zakładów 
produkcyjnych. W dwunastu lokalizacjach w Europie, Ameryce 
i Azji oferowane są kompletne rozwiązania dla wszystkich ob-
szarów wymagań producentów profili na całym świecie. Dzięki 
6 centrom technologicznym i 15 stale dostępnym liniom do wy-
tłaczania na całym świecie, jak również jednemu z największych 
ośrodków rozwojowych w całej branży, Greiner Extrusion oferuje 

rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie wytła-
czania profili. www.greinerextrusion.com.

O GREINER AG
Greiner, z siedzibą w Kremsmünster, z czterema oddziała-

mi operacyjnymi Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner 
Foam i Greiner Extrusion, jest jednym z wiodących producen-
tów pianek i przetwórców tworzyw sztucznych dla przemysłu 
opakowaniowego, meblowego, sportowego i motoryzacyjnego, 
technologii medycznej, sektora farmaceutycznego i jednym  
z wiodących producentów linii wytłaczania, narzędzi i komplet-
nych systemów do wytłaczania profili. 

W roku podatkowym 2018 Greiner wygenerował sprzedaż  
w wysokości 1,631 mld euro i zatrudniał ponad 10 700 osób  
w 140 lokalizacjach w 33 krajach. Prezesem zarządu jest Axel 
Kühner, Dipl. Betriebswirt (DH) Axel Kühner, dyrektorem finanso-
wym jest Hannes Moser. www.greiner.com

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się 
Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować 

za dotychczasową współpracę, oraz złożyć naszym Klientom, 
Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, 

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji 

i pomyślności w nadchodzącym nowym roku 2020!

Simplas jest od ponad 50 lat jednym z wiodących producentów matryc do wytłaczania dla 
przemysłu folii i płyt tworzyw sztucznych. Od połowy 2018 r. Simplas jest w strategicznym 
partnerstwie z aktywnym na całym świecie Greiner Extrusion z Austrii. Współpraca koncen-
truje się na dalszej internacjonalizacji i ekspansji globalnej działalności usługowej Simplas. 

Simplas S.p.A; www.simplas.it/en
Grzegorz Chromy

Greiner Extrusion Sp. z o.o.
Al. XX-Lecia 54, 96-515 Teresin, tel. 7916 66187

grzegorz.chromy@greinerextrusion.com

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Redakcja: Jak Pan ocenia  z perspektywy lat rozwój technolo-
gii czyszczenia?

Janusz Narolski: Ciągłe dążenia do doskonałości i precyzji  
w procesach produkcyjnych wymogło na rynku powstanie in-
nowacyjnych metod czyszczenia. Jestem przekonany, że taką 
właśnie nowoczesną metodą jest czyszczenie laserem. Znamy 
lasery do cięcia, spawania, obróbki metali, jednak laser czysz-
czący to duży krok do przodu – innowacja na dużą skalę. Jestem 
przekonany, że jest to technologia przyszłości, która w branży 
tworzyw sztucznych obecnie sprawdza się rewelacyjnie, a przy 
ciągłym doskonaleniu może okazać się bezkonkurencyjna.

R.: Rozumiem, że stosowaliście Państwo tę  bezinwazyjną me-
todę czyszczenia?

J.N.: Tak, i wiem, że nie tylko my. Laser czyszczący belgijskie-
go producenta P-Laser znany jest na rynku od ponad 2 lat dzięki 
prężnie działającej firmie IceTech Polska z Polkowic. Rewelacyj-
nie radzi on sobie przy czyszczeniu form wtryskowych, ale także 
innych narzędzi czy elementów oprzyrządowania, których stan 
i czystość ma ogromny wpływ na produkowane detale. U nas 
rewelacyjnie sprawdza się przy czyszczeniu ślimaków w układzie 
wtryskowym (jednostka wtryskowa).

R.: Jak by Pan krótko zaprezentował czyszczenie laserem oso-
bom, które jeszcze nie znają tej metody?

J.N.: Czyszczenie laserowe oparte jest na procesie ablacji. 
Technologia czyszczenia laserowego wykorzystuje silnie skon-
centrowany impuls laserowy do odparowania zanieczyszczeń  
z powierzchni przedmiotów bez jej uszkodzenia. Bardzo istotną 
sprawą jest to, że czyszczenie laserem nie powoduje zaokrą-
glania ostrych krawędzi, szczególnie ważnych przy drobnych ele-
mentach. Jest to wyjątkowo szybkie i skuteczne działanie przy 
minimalnym wpływie ciepła. 

R.: A co Pan myśli o drugiej bezinwazyjnej metodzie czyszcze-
nia, mowa o metodzie czyszczenia suchym lodem?

J.N.: Laser i suchy lód to doskonały duet, bez wątpienia  wza-
jemnie się uzupełniają. Technologia czyszczenia suchym lodem 
pomaga nam zmniejszyć ilość odpadów i przestojów, popra-
wić jakość produktu i wydłużyć żywotność sprzętu, a przede 
wszystkim bardziej chroni środowisko i umożliwia wprowadzenie 
oszczędności w naszej firmie.

Suchy lód ponadto rewelacyjnie odtłuszcza i oczyszcza formy, 
pomaga w procesach produkcyjnych bez konieczności demontażu 
form z maszyn i to jest ogromny atut. Z laserem jest podobnie.

Technologie przyszłości

Przemysł tworzyw sztucznych stoi przed dodatkowymi wyzwaniami mogącymi wpłynąć na konkurencyjność produktów oraz 
szybkość i terminowość produkcji. Kwestie odnoszą się do wszystkich gałęzi przemysłu powiązanego z tworzywami. Aby stanąć 
twarzą w twarz z ciągle rosnącą konkurencją oraz podołać wymaganiom rynku duży nacisk kładziony jest na usprawnienie pro-
cesów produkcyjnych, a co za tym idzie na samo czyszczenie.
Rozmowa z Januszem Narolskim, technologiem z firmy Polmer z Wrocławia.

IceTech Polska
ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice
tel. 76 845 67 21, icetech.pl

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Ekstruder po czyszczeniuEkstruder przed czyszczeniem

nowe technologie
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Wspomniała Pani, o bezinwazyjnej metodzie czyszczenia – zgo-
dzę się z tym całkowicie, bo faktycznie laser nie ma najmniejszego 
wpływu na materiał – ściąga tylko zabrudzenia. Jest jeszcze jed-
na właściwość lasera, mowa o usuwaniu rys z form ze strukturą. 
Po odpowiednim dobraniu mocy i dostosowaniu soczewek, laser 
świetnie sprawdził się przy regeneracji zarysowanej formy. Ponadto 
laser wykorzystywany jest również przy ściąganiu starych powłok 
trudnościeralnych PVD i PACVD, czy też znakowaniu narzędzi.

R.: Ściąganie powłok? Do tej pory była znana tylko jedna me-
toda– ściąganie chemiczne.

J.N.: To właśnie wskazuje na to, że firma IceTech Polska po-
siadając laser czyszczący ma w swojej ofercie technologię przy-
szłości. Ściągniecie powłoki laserem nie wpływa na powierzch-
nię oczyszczanego detalu, a przede wszystkim skraca czas 
ściągania powłok PVD  do minimum.

R.: Czyszczenie bez demontażu form to ogromna zaleta. 
J.N.: Zgadzam się. Oszczędność czasu i pracy ludzkiej, a co 

za tym idzie również finansów, jest w obecnych czasach bardzo 
istotna.  Ponadto czyszczenie laserem czy suchym lodem zmniej-
sza konieczność stosowania szkodliwych środków chemicznych  
i często inwazyjnego czyszczenia ręcznego. 

To bardzo istotne przesłanki, które przekonują do stosowania 
tych właśnie technologii. Nasze ślimaki są oczywiście demon-
towane z jednostki wtryskowej, ale mimo tego dzięki szybkiej 
reakcji firmy IceTech Polska czas skracamy do minimum.

R.: Dziękuję za rozmowę.
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K
oncepcja nazywana Przemysłem 4.0 została stworzo-
na w specyficznych okolicznościach geopolitycznych, 
przede wszystkim, jako próba rządu Niemiec by złago-
dzić negatywne skutki światowego kryzysu gospodar-

czego (kredytów hipotecznych), ale również by zapewnić długo-
terminowy wzrost własnej gospodarki w nowych okolicznościach. 
Termin „Przemysł 4.0” (Industrie 4.0) pojawił się po raz pierwszy 
w artykule opublikowanym w listopadzie 2011 roku przez niemiec-
ki rząd, który wynikał z inicjatywy dotyczącej strategii high-tech 
(wysokiej technologii) na 2020 [2, 3, 19, 33]. Inicjatywa oparta 
jest na wcześniejszych koncepcjach i punktach widzenia, które 
ewoluowały na przestrzeni lat [15]. Pierwotna wersja koncepcji 
z 2011 roku, na wniosek niemieckiego rządu, w 2014, z pew-
nymi poprawkami, uzyskała obecną formę i stała się narodową 
strategią rozwoju gospodarki Niemiec [14, 20]. Obecnie, termin 
Przemysł 4.0, nawiązujący do Czwartej Rewolucji Przemysłowej, 
którym zaczęto określać cyfrową transformację wytwórczości 
[10], odnosi się do szeroko akceptowanej koncepcji rozwoju, ale 
z naciskiem na rozwój oraz pionową i poziomą integrację małych 
i średnich organizacji zorientowanych na technologię w przemyśle 
przetwórczym. Nowa idea, znajdująca się w centralnym miejscu 
rządowej strategii rozwoju niemieckiej gospodarki, zaczęła żyć 
własnym życiem i dopiero wtedy doczekała się dużej liczby publi-
kacji określających, czym ma być Industrie 4.0.

Jak wskazują V. Terziyan, S. Gryshko i M. Golovianko [30], 
era Przemysłu 4.0 oferuje przede wszystkim nową wizję funk-
cjonowania firmy: wytwarzania produktów, świadczenia usług, 
zarządzania majątkiem i prowadzenia działalności gospodarczej. 
A.C. Pereira i F. Romero [19] dodają, że Przemysł 4.0 stanowi 
ogromny potencjał dla wielu dziedzin, a jego wdrożenie będzie 
miało wpływ na cały łańcuch wartości, usprawni produkcję i pro-
cesy inżynieryjne, poprawi jakość produktów i usług, zoptymali-
zuje relacje między klientami i organizacjami, przynosząc nowe 
możliwości biznesowe i korzyści ekonomiczne, zmianę wymagań 
edukacyjnych i przekształcenie obecnego środowiska pracy. Tak 

wielki i wielopłaszczyznowy wpływ czwartej rewolucji przemysło-
wej na biznes sprawia, że koniecznym staje się przeanalizowa-
nie najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw  
w aspekcie wymagań Przemysłu 4.0, co tym samym będzie sta-
nowiło cel niniejszego artykułu.

DEFINIOWANIE POJĘCIA „PRZEMYSŁ 4.0”

Przez pewien czas termin Industrie 4.0 rozpowszechniał się 
jedynie na obszarach niemieckojęzycznych. W innych rejonach 
świata pojawiły się podobne koncepcje, m.in. Industrial Inter-
net promowany przez General Electric. Podobne idee można 
było znaleźć pod nazwami Integrated Industry, Smart Industry 
czy Smart Manufacturing. Według Deloitte University Press, je-
śli chodzi o koncepcję Przemysłu 4.0, bardzo często występują 
również inne terminy: Connected Enterprise, SMART Manufac-
turing (INTELIGENTNA Produkcja), Smart Factory (Inteligentna 
Fabryka), Internet of Things for Manufacturing (Internet Rzeczy 
dla Produkcji), z których każdy wskazuje kwintesencję tej idei 
[28]. Istota koncepcji oparta jest na symbiozie zaawansowanych 
technik produkcyjnych i technologii informacyjnych. To oznacza 
przetwarzanie danych i ich wymianę poprzez łańcuch dostaw  
i technologie operacyjne. 

Zarówno literatura przedmiotu, jak i praktyka gospodarcza po-
twierdzają, że w poszczególnych krajach: Francji (Nouvelle Fran-
ce Industrielle), Szwecji (Produktion 2030), Włoszech (Fabbrica 
Intelligente), Belgii/Holandii (Made Different), Hiszpanii (Indu-
stria Conectada 4.0) i Austrii (Produktion der Zukunft) wszyscy 
aktywnie interesują się nową koncepcją rozwoju przemysłu. 
Amerykańskie (Industry Connected 4.0) i chińskie sektory pro-
dukcyjne również przygotowują się do tej zmiany, kierując się 
różnymi strategicznymi celami. Stąd często spotykanymi są licz-
ne synonimy terminologiczne koncepcji Przemysł 4.0 [29]. 

Popularyzacja tej nowej idei skłoniła wielu badaczy do próby 
jej zdefiniowania. Germany Trade and Invest (GTAI) definiuje 
Przemysł 4.0 jako: „zmianę paradygmatu możliwą dzięki osią-

Potencjalne rezultaty wprowadzania 
koncepcji Przemysłu 4.0 
w przedsiębiorstwach

Beata Ślusarczyk

Panująca w światowej gospodarce ogromna konkurencja, wspierana dodatkowo wahaniami rynku, szczególnie wahaniami po-
pytu klientów i niedoborem zasobów, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Koncepcja Przemysłu 4.0 może 
być jednym z rozwiązań pozwalających przezwyciężyć pojawiające się bariery i zapewnić rozwój tym podmiotom. Przemysł 4.0, 
obejmujący wiele współczesnych systemów automatyzacji, wymiany danych i technologii produkcji stanowi potencjał rozwoju 
dla wielu dziedzin. Jego wdrożenie będzie miało wpływ na cały łańcuch wartości, usprawni produkcję i procesy inżynieryjne, po-
prawi jakość produktów i usług, zoptymalizuje relacje między klientami i organizacjami, przynosząc nowe możliwości biznesowe 
i korzyści ekonomiczne, zmianę wymagań edukacyjnych i przekształcenie obecnego środowiska pracy. Podczas gdy nadcho-
dząca rewolucja przemysłowa jest gorącym tematem wśród badaczy, jest równie ważna dla przedsiębiorstw i ich menedżerów, 
którzy są zainteresowani transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. W artykule, na podstawie kwerendy literaturowej, podjęto 
się przeanalizowania najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw w aspekcie wymagań Przemysłu 4.0.
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gnięciom technologicznym, które stanowią odwrócenie logiki 
procesu produkcji konwencjonalnej; mówiąc najprościej, ozna-
cza to, że maszyna produkcji przemysłowej już po prostu nie 
„przetwarza” produktu, ale że produkt komunikuje się z maszy-
ną, żeby poinformować ją dokładnie, co ma zrobić” [28]. Zbliżo-
ną definicję proponują Kagermann i in [7] twierdząc, że Przemysł 
4.0 to „sieć autonomicznych zasobów produkcyjnych, zdolnych 
do kontrolowania się w odpowiedzi na różne sytuacje, samokon-
figurujących się, opartych na wiedzy, wyposażonych w czujniki  
i rozproszonych przestrzennie, a także obejmujących odpowied-
nie systemy planowania i zarządzania”.

Według Lasi i in. [10] „Industry 4.0 opisuje rosnącą cyfryzację 
i automatyzację środowiska produkcyjnego, a także tworzenie 
cyfrowych łańcuchów wartości w celu umożliwienia komunikacji 
między produktami, środowiskiem i partnerami biznesowymi”. 
Hermann i in. [4] określają Przemysł 4.0 jako „zbiorcze okre-
ślenie technologii i koncepcji organizacji łańcucha wartości”. 
Oesterreich i Teuteberg [16] oświadczyli, że z technicznego 
punktu widzenia ten nowy paradygmat przemysłowy można opi-
sać jako zwiększoną digitalizację i automatyzację w środowisku 
produkcyjnym, oprócz zwiększonej komunikacji dzięki stwo-
rzeniu cyfrowego łańcucha wartości. Na podstawie artykułów  
z tej kategorii badań Lu [12] twierdzi, że: „Przemysł 4.0 można 
podsumować jako zintegrowany, dostosowany, zoptymalizowa-
ny, zorientowany na usługi i interoperacyjny proces produkcyjny, 
który jest skorelowany z algorytmami, dużymi danymi i wysokimi 
technologiami”. 

KLUCZOWE CECHY KONCEPCJI PRZEMYSŁ 4.0 
Przełomowe osiągnięcia technologiczne odbijały się echem, 

wywołując tzw. rewolucje przemysłowe, które powodowały zna-
czące przemiany w strukturze i organizacji produkcji. Pierwsza 
rewolucja przemysłowa miała miejsce w Anglii w połowie XVIII 
wieku i została wzmocniona przez wynalezienie silnika parowe-
go [12]. Przemysł chałupniczy i praca ręczna zostały zastąpione 
przez produkcję mechaniczną z wykorzystaniem energii wodnej  
i parowej. W drugiej połowie XIX wieku pojawiła się druga rewolu-
cja przemysłowa w Europie i USA. Rewolucja ta charakteryzowała 
się masową produkcją i zastępowaniem pary energią chemiczną 
i elektryczną. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, opra-
cowano szereg technologii w przemyśle i mechanizacji, takich 
jak linia produkcyjna z automatyczną obsługą, pozwalająca na 
zwiększenie wydajności. W tym okresie nastąpił również rozwój 
wielu procesów zarządzania, które umożliwiły zwiększenie wy-
dajności i efektywności zakładów produkcyjnych. Podział pracy,  
w którym każdy pracownik wykonuje część całości pracy, zwięk-
sza produktywność [32]. Pierwsze dwie rewolucje przemysłowe 
doprowadziły do wzrostu zamożności pracowników oraz do urba-
nizacji. Pod koniec lat 60. postępy w dziedzinie komputerów  
i elektroniki pozwoliły na coraz większą optymalizację i automaty-
zację produkcji, znaną jako programowalne systemy sterowania 
logicznego, prowadzące do większej wydajności i poprawy jako-
ści oraz trzeciej rewolucji w produkcji [14]. Wschodząca czwarta 
rewolucja przemysłowa, często określana mianem Przemysł 4.0, 
obejmuje szybkie i przełomowe zmiany, które obejmują produk-
cję cyfrową, komunikację sieciową, technologie komputerowe  
i automatyzacji, jak również wiele innych istotnych obszarów 
[33]. Ten nowy przemysłowy paradygmat obejmuje zestaw tech-
nologicznych przemian, takich jak systemy CPS (systemy cyfro-
wo-fizyczne), Internet rzeczy (IoT) i usług (IoS), inteligentna ro-
botyka, Big Data, Cloud Manufacturing (Produkcja w chmurze)  
i rzeczywistość rozszerzona, które wpłyną zarówno na produkty  

i procesy, pozwalając na ulepszenia w obszarze wydajności i pro-
duktywności wśród firm, które zaadoptują takie technologie [15, 
20, 23]. Co więcej, Przemysł 4.0 doprowadzi do głębokich zmian 
w sektorach przemysłu i produkcji, wywierając silny wpływ wzdłuż 
całych łańcuchów wartości i dostarczając szeregu nowych możli-
wości w zakresie modeli biznesu, technologii produkcji, tworze-
nia nowych miejsc pracy i organizacji pracy. 

Celem Przemysłu 4.0 jest osiągnięcie wyższego poziomu wy-
dajności operacyjnej i produktywności, a także wyższy poziom 
automatyzacji. A wiodące cechy tej koncepcji to: digitalizacja, 
optymalizacja i personalizacja produkcji; automatyzacja i ada-
ptacja; interakcja człowiek-maszyna (HMI); usługi o wartości do-
danej i firmy oraz automatyczna wymiana danych i komunikacja 
[21]. Cechy te nie tylko są silnie skorelowane z technologiami 
internetowymi i zaawansowanymi algorytmami, ale także wska-
zują, że Przemysł 4.0 jest przemysłowym procesem dodawania 
wartości i zarządzania wiedzą.

Fenomen czwartej rewolucji przemysłowej, wiąże się z trzema 
zjawiskami [18]:
l powszechną cyfryzacją i zapewnieniem stałego porozumiewa-

nia się osób między sobą, osób z urządzeniami oraz urządzeń 
między sobą;,

l coraz częściej wdrażanymi innowacjami wywrotowymi (disrupti-
ve innovations), które pozwalają na skokowe zwiększanie 
sprawności i efektywności funkcjonowania systemu społecz-
no-gospodarczego;

l osiągnięciem takiego rozwoju maszyn, iż zyskują one zdolność 
do autonomicznego zachowania dzięki wykorzystywaniu w pro-
cesie ich sterowania „sztucznej inteligencji” (artificial intelli-
gence).
Charakterystyczne dla Przemysłu 4.0 technologie mogą wpły-

wać na sposób wytwarzania produktów, a także na postrzeganie 
przez klientów wartości produktów. Zaprojektowane wyroby będą 
posiadały unikalną identyfikację elektroniczną w celu śledzenia 
ich cyklu życia, a to umożliwi zbieranie danych dotyczących użyt-
kowania. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły poprawić do-
stosowanie produktów do wymagań użytkowników. Ponadto połą-
czenia między maszynami, urządzeniami i elementami łańcucha 
dostaw za pomocą współdzielonych informacji stworzą możliwość 
szybkiego modyfikowania priorytetów zamówień (ze względu na 
wymagania klientów lub wymagania konserwacyjne), monitorowa-
nia i kontrolowania wydajności linii produkcyjnych, śledzenie do-
staw, a także usprawnienie szlaków logistycznych [2]. 

PRZEMYSŁ 4.0 W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW
Przemysł 4.0 zdecydowanie najsilniej wpływa na środowisko 

produkcyjne poprzez modyfikowanie tradycyjnych i optymalizację 
względnie nowych operacji produkcyjnych, umożliwienie interak-
cji w czasie rzeczywistym oraz dynamiczną samooptymalizację 
procesów wytwórczych. Czwarta rewolucja przemysłowa przyno-
si informatyzację produkcji i znacznie zmienia sposób, w jaki 
działa przemysł wytwórczy. Nowa koncepcja kładzie nacisk na 
rozproszenie urządzeń i niezależność sterowania, a także na in-
teligentne połączenie urządzeń za pośrednictwem sieci. Dzięki 
otwartemu, aktywnemu, dynamicznemu i elastycznemu syste-
mowi komunikacyjnemu wyposażonemu w technologie informa-
cyjne, ten nowy model produkcji ma zdolność maksymalizacji 
potencjału optymalizacyjnego, zwiększenia wydajności produkcji 
oraz zachęcania do innowacyjności [11]. Przemysł 4.0 umożli-
wia inteligentną produkcję, gdyż dostarcza danych i narzędzi do 
usprawniania operacji fabrycznych i lepszego zarządzania ryzy-
kiem w łańcuchu dostaw, od logistyki produktu, przez zarządza- t
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nie zapasami, aż po konserwację maszyny. Inteligentne sieci 
umożliwiają nie tylko monitorowanie ruchu, sytuacji awaryjnych 
i wykorzystania infrastruktury, lecz również ograniczanie przerw 
w zasilaniu, zmniejszanie marnotrawstwa i wdrażanie inteligent-
nych programów cenowych [9].

Na wpływ koncepcji Przemysłu 4.0 na realizację procesu pro-
dukcyjnego wskazują w swojej pracy E. Blunck i H. Werthmann 
[1] wymieniając:
1. Korzystanie z zasobów i optymalizacja procesów: aplikacje 

Przemysłu 4.0 umożliwiają obserwowanie procesów w czasie 
rzeczywistym, a połączenie maszyn, produktów i ludzi pozwa-
lają na bardzo szybkie, skuteczne i w pełni zautomatyzowane 
reagowanie na każdą okoliczność w trakcie produkcji. Śledze-
nie zużycia zasobów staje się coraz bardziej przejrzyste, dzię-
ki czemu jest możliwość dokładnego oszacowania ich ilości 
na każdym etapie produkcji, a procesy o nadmiernym zużyciu 
zasobów mogą zostać zidentyfikowane i zoptymalizowane lub 
wyeliminowane. Usprawnienie procesów produkcyjnych, w tym 
optymalizacja zużycia materiałów umożliwi zwiększenie ich wy-
dajności.

2. Wykorzystanie aktywów: dzięki technologiom Przemysłu 4.0, 
możliwe jest optymalne wykorzystanie parku maszynowego 
przedsiębiorstwa. Stałe i zdalne monitorowanie stanu maszyn 
umożliwia ograniczenie ich przestojów oraz czasów przełącza-
nia poprzez wczesne wykrycie potencjalnych problemów i cią-
głą konserwację. Unikanie i wczesna korekta defektów mogą 
obniżyć koszty i zwiększyć wydajność produkcji, co w konse-
kwencji powoduje wzrost wartości. 

3. Wydajność pracy: technologie Przemysłu 4.0 mogą przyczynić 
się do wzrostu produktywności pracy poprzez skrócenie czasu 
oczekiwania pomiędzy różnymi etapami w procesie produkcyj-
nym lub przyspieszenie procesu badawczo-rozwojowego (np. 
poprzez drukowanie 3D).

4. Poprawa jakości: dzięki wdrożeniu aplikacji Przemysłu 4.0 moż-
liwe jest wsparcie jakości produktów i procesów m.in. dzięki 
umożliwieniu rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym, 
zaawansowanej kontroli procesu, czy korekcji błędów w celu 
zmniejszenia występowania niestabilnych procesów produkcyj-
nych, przeróbek i w konsekwencji dodatkowych kosztów.
Przemysł 4.0 posiada ogromny potencjał, przejawiający się 

m.in. właśnie w obszarze procesów produkcyjnych. Inteligentne 
fabryki pozwalają spełnić indywidualne wymagania klientów, przy 

czym nawet jednorazowe produkty mogą być w nich wytwarzane 
z zyskiem. Dynamiczne procesy biznesowe i inżynieryjne umożli-
wiają wprowadzanie zmian w produkcji w ostatniej chwili i zapew-
niają możliwość elastycznego reagowania na zakłócenia i awa-
rie. W całym procesie produkcyjnym zapewniona jest całkowita 
przejrzystość, co znacznie ułatwia zoptymalizowanie procesów 
decyzyjnych.

Wobec powyższego, idea Przemysłu 4.0 zapewnia możliwość 
przejścia z produkcji masowej do produkcji niestandardowej, re-
alizowanej w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Dzięki 
nowoczesnym technologiom zastosowanym w całym procesie 
produkcyjnym istnieje możliwość zaprojektowania, przygotowa-
nia i dostarczenia klientowi w krótkim czasie produktu skonfi-
gurowanego specjalnie dla niego [17]. Według H. Kagermanna, 
głównym celem koncepcji Przemysłu 4.0 jest właśnie osiągnięcie 
strategicznej przewagi „masowej indywidualizacji” m.in. poprzez 
wyższy stopień produkcji wyrobów dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb klientów, ale kosztem masowej produkcji [6]. 

O Przemyśle 4.0, mówi się przede wszystkim w kontekście 
technicznym, jednakże czwarta rewolucja przemysłowa ma rów-
nież ogromny wpływ na całą organizację i poprzez połączenie 
procesów technicznych CPS, i procesów biznesowych. Dlatego 
też temat należy rozpatrywać również z punktu widzenia zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Z tej perspektywy, w kontekście Prze-
mysłu 4.0 szczególnie istotne jest przede wszystkim znaczenie 
współpracy i sieci powiązań między podmiotami uczestniczącymi 
w procesie gospodarczym. Zakłada się bowiem, że indywidualne 
działania, specyficzne dla danego przedsiębiorstwa przynoszą 
jedynie pojedyncze rozwiązania, bez możliwości pełnego wykorzy-
stania potencjału zmian przynoszonych przez czwartą rewolucję 
przemysłową [24]. Różne przedsiębiorstwa, partnerzy bizneso-
wi, dostawcy, a nawet klienci będą zmuszeni współpracować ze 
sobą, co doprowadzi do większej złożoności relacji i tym samym 
będzie wymagało odpowiedniej architektury oraz nowego modelu 
organizacji pracy [8].

Współpraca będzie miała kluczowe znaczenie, ponieważ gra-
nice przedsiębiorstw zostaną zatarte w połączonych sieciach 
wartości, przekształconych w „cyfrowe ekosystemy” [22]. Nie 
będzie klasycznych łańcuchów wartości o jasno określonych 
granicach między wewnętrznymi funkcjami przedsiębiorstwa  
i obszarami zewnętrznymi w ramach Przemysłu 4.0. Dzięki nowo-
czesnym aplikacjom i ich wszechobecnej wymianie informacji po-
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łączą się granice wewnętrzne i zewnętrzne, a klasyczne granice 
poszczególnych przedsiębiorstw zostaną przesunięte. Przemysł 
4.0 digitalizuje i integruje procesy w pionie w całej organizacji, 
poprzez wszystkie funkcje, od rozwoju produktu i zakupów, przez 
produkcję, logistykę i obsługę posprzedażną. Oprócz tego, inte-
gracja pozioma wykracza poza operacje wewnętrzne. Tutaj rów-
nież zintegrowani są dostawcy, klienci i wszyscy kluczowi partne-
rzy łańcucha wartości [1]. Pełna cyfryzacja tych łańcuchów może 
potencjalnie zwiększyć poziomy produktywności, ale wymaga 
właśnie wspomnianego zintegrowania wertykalnego i pionowego 
dzielenia się informacjami oraz decentralizacji procesu decyzyj-
nego [22].

Integracja systemów i ich złożoność oraz rosnąca cyfryzacja 
produkcji przemysłowej doprowadzą do stworzenia bardziej 
złożonych i cyfrowych modeli rynkowych, zwiększając konku-
rencyjność, poprzez eliminację barier między informacjami  
a strukturami fizycznymi [19]. Wymaga to od przedsiębiorstw, 
by zweryfikowały swoje modele działania. Liderzy technologii, 
wprowadzając nowe, zaawansowane produkty, oferują nową 
ich jakość i funkcjonalność, co przyczynia się do zmiany ocze-
kiwań klientów. Na to z kolei muszą reagować inne podmioty 
gospodarcze poprzez zmianę dotychczasowych modeli bizneso-
wych. Proces ten z pewnością nie jest zadaniem łatwym i może 
być kosztowny [11], jednak najpewniej okaże się niezbędny, 
aby sprostać przyszłym wymaganiom rynku. Dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw może okazać się to wyjątkową szansą na 
rozwój, gdyż posiadają przewagę elastyczności niezbędnej do 
dostosowania się do sytuacji przełomowych i wymogów inno-
wacyjności [26]. Powinny one przy tym traktować Przemysł 4.0 
jako innowację organizacyjną [25]. Duże organizacje z kolei 
będą mogły przetrwać, wykorzystując efekt skali oraz inwestu-
jąc we własny system startupów, a także sektor MŚP, przez 
przejmowanie i partnerstwo z mniejszymi i bardziej innowacyj-
nymi firmami [26].

Ze strategicznego punktu widzenia, transformacyjny wpływ 
koncepcji Przemysłu 4.0 może być postrzegany przez pryzmat 
operacji biznesowych i przez pryzmat rozwoju biznesu, jak poka-
zano na rysunku 1.

W literaturze przedmiotu podkreśla się zatem twierdzenie, że  
z perspektywy strategicznej, Przemysł 4.0 ma daleko idące 
konsekwencje dla modeli biznesowych. Obejmują one przy tym 
zarówno zmiany w funkcjonujących dotychczas, jak i w powsta-
jących zupełnie nowych [13]. Z raportu McKinsey&Company 
wynika, że istnieje pięć głównych filarów cyfrowej transformacji 
modeli biznesowych:

l tworzenie możliwości cyfrowych – obejmuje ono przyciąganie 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wielofunk-
cyjne zarządzanie nimi;

l umożliwienie współpracy – konieczne stanie się zaangażowa-
nie się w definiowanie standardów oraz współpraca ponad 
granicami firmy poprzez sojusze, strategiczne partnerstwa  
i współdziałanie w społecznościach;

l zarządzanie danymi jako cennym zasobem biznesowym;
l zarządzanie cyberbezpieczeństwem – jest ono niezbędne do 

ochrony zarządzanych cyfrowo procesów produkcyjnych i za-
strzeżonych danych;

l wdrożenie architektury systemów/danych dwóch prędkości – 
pozwoli to na odróżnienie cykli szybkiego działania od aplikacji 
o znaczeniu krytycznym o dłuższym czasie realizacji.
We współczesnej literaturze naukowej panuje przekonanie, że 

modele biznesowe Przemysłu 4.0 będą projektowane wokół no-
wych propozycji wartości, które będą przede wszystkim charakte-
ryzować się wysoce zindywidualizowanymi produktami, zintegro-
wanymi i dobrze zsynchronizowanymi kombinacjami produktów  
i usług oraz nowatorskimi cyfrowymi rozwiązaniami usługowymi. 
Będą one stymulowane poprzez wykorzystanie danych, integra-
cję klientów w procesach inżynierii produktów i usług oraz wzra-
stające znaczenie części oprogramowania [24]. Można przy tym 
wyróżnić trzy podstawowe podejścia w odniesieniu do modeli 
biznesowych [5]:
1. Podejście zorientowane na usługi: cyfrowa część rozwiązania 

hybrydowego jest zawsze usługą, dlatego też konieczne staje 
się ponowne przemyślenie optymalnego połączenia produktów 
i usług. Poza tym wzory modelu biznesowego, które do tej pory 
były zarezerwowane dla przedsiębiorstw cyfrowych, stają się 
istotne dla tradycyjnych podmiotów sprzedaży dóbr. W związ-
ku z tym koncepcja Przemysłu 4.0 mobilizuje firmy do zmiany 
nastawienia z produktu na usługi. Co więcej, wielu badaczy 
sugeruje, że firmy produkcyjne w rozwiniętych gospodarkach 
powinny zwiększyć swoją rolę w łańcuchu wartości poprzez 
rozszerzenie swoich produktów o usługi, tak aby nie musiały 
konkurować wyłącznie kosztami produkcji. Rezultatem jest tak 
zwana koncepcja systemu usług produktowych (PSS), opisu-
jąca zintegrowany rozwój, realizację i oferowanie konkretnych 
pakietów produktów i usług jako rozwiązanie dla klienta.

2. Podejście sieciowe: horyzontalna i wertykalna integracja łań-
cucha wartości i związana z tym interoperacyjność poszerzają 
tradycyjne granice przedsiębiorstw o sieć organizacji i intere-
sariuszy. Pojawiają się nowe podmioty i zmienia się rola już 
istniejących. W konsekwencji rozwijają się nowe sposoby two-

Rys. 1. 
Role transformacyjne 
Przemysłu 4.0
Źródło: Opracowanie 
własne na podstawie [6]
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rzenia i oferowania wartości, wykraczające poza pojedyncze 
łańcuchy wartości.

3. Podejście oparte na użytkowniku: to podejście otwiera nowe 
możliwości sprawiając, że produkcja staje się bardziej re-
sponsywna w stosunku do projektowania zorientowanego na 
użytkownika i lepiej dostosowana do procesów i kontekstów 
tworzenia wartości dla klientów. Przedsiębiorstwa muszą 
rozwijać nowe możliwości, zarówno w zakresie zdobywania 
wiedzy o swoich klientach (wykorzystując możliwości cyfrowe 
do uzyskiwania informacji, promowania opartych na faktach 
decyzji, rozwijania integralnych doświadczeń klientów itp.), 
jak i wykraczania poza poszczególne łańcuchy wartości (sta-
jąc się świetnymi w budowaniu partnerstwa z nowymi intere-
sariuszami). W ten sposób Przemysł 4.0 oferuje możliwości 
tworzenia nowych i bardziej elastycznych propozycji wartości, 
aby odpowiedzieć na potrzeby klientów, takie jak dostarcza-
nie zindywidualizowanych produktów, a nawet produkcja se-
ryjna.
W związku z przejściem do nowego paradygmatu ekonomicz-

nego w Przemyśle 4.0 zachodzą także fundamentalne zmiany 
w działaniach marketingowych nowoczesnych przedsiębiorstw. 
Najważniejszymi spośród tych zmian są [27]:
l przyspieszanie rozpowszechniania informacji handlowych dzię-

ki wykorzystaniu nowych technologicznych możliwości kanałów 
komunikacji marketingowej;

l tendencja do dominacji narzędzi wirtualnych w promowaniu 
kompleksowej struktury zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej;

l interaktywny charakter relacji z konsumentami z możliwością 
ukierunkowania i/lub dostosowywania bezpośrednio w miej-
scu i czasie ustalonym przy wykorzystaniu aplikacji IoT;

l nowe zasady współpracy w łańcuchu „producent-konsument”, 
redukcja powiązań pośrednich;

l przejście na nowy typ konkurencji, który stosunkowo „wyrów-
nuje” szanse międzynarodowych korporacji przemysłowych  
i małych przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie „społecznych” 
kanałów komunikacji oraz wskazanie, w jaki sposób nowe oto-
czenie technologiczne zapewnia towary i usługi;

l zdolność do bardziej dokładnego mierzenia efektywności eko-
nomicznej zintegrowanej komunikacji marketingowej poprzez 
monitorowanie danych cyfrowych na temat konsumentów.
Koncepcja Przemysłu 4.0 wymaga od przedsiębiorstw zmia-

ny podejścia nie tylko do klientów, ale również pracowników. 
Nowe modele działania oznaczają, że predyspozycje osobowe i 
kultura muszą być ponownie przeanalizowane w świetle wyma-
gań nowych umiejętności i potrzeby przyciągnięcia oraz utrzy-
mania odpowiedniego kapitału ludzkiego. Ponieważ wymienione 
cechy stają się centralnym elementem zarówno podejmowania 
decyzji, jak i modeli działania w przemyśle, konieczna jest aktu-
alizacja procesów oraz ewolucja kultury [26]. Ta transformacja 
będzie wymagać znaczącej zmiany w umiejętnościach pracowni-
ków, strukturach organizacyjnych, mechanizmach przywództwa  
i kulturze korporacyjnej. Aby nadążyć za tempem rewolucji tech-
nologicznej, pracodawcy powinni całkowicie zmienić struktury 
organizacyjne, stworzyć systemy zarządzania talentami i wy-
korzystywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi wpisane  
w ramy strategii korporacyjnej, [31] zapewniając jednocześnie 
niezbędne środki towarzyszące procesowi zmian.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, czwarta rewolucja przemysłowa odciska swe 

piętno praktycznie na każdym obszarze działalności przedsię-
biorstw. Wpływa bowiem na organizację procesów produkcyjnych 
i powstające w nich produkty, zmienia relacje zarówno z klienta-
mi, jak i parterami w łańcuchach dostaw oraz konkurentami. To 
sprawia, że przedsiębiorstwa zmuszone są do opracowywania 
nowych strategii działania oraz nowych modeli biznesowych czy 
strategii marketingowych. Nie pozostaje również bez wpływu na 
zarządzanie zasobami ludzkimi, strukturę organizacyjną przed-
siębiorstwa czy organizację pracy. Masowe wykorzystanie Inter-
netu wymaga też zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa danych, 
co staje się obecnie jednym z największych wyzwań i może sta-
nowić dla firmy spore zagrożenie.

Opracowanie jest ujęciem syntetycznym dotychczasowych 
rozważań teoretycznych w zakresie funkcjonowania przedsię-
biorstw w warunkach Przemysłu 4.0. Skupiono się w nim na 
najważniejszych, z punktu widzenia Autorki, aspektach, gdyż 
ujęcie całościowe wykracza poza ramy artykułu i jest materia-
łem monograficznym. Stanowi ono jednak istotny przyczynek 
do dalszych analiz empirycznych zarówno w obszarze potrzeb 
oraz świadomości potencjalnych korzyści wdrażania koncepcji 
Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, jak i barier tego proce-
su oraz weryfikacji poziomu przygotowania na nadchodzące 
zmiany. Jako że Przemysł 4.0 jest koncepcją funkcjonującą  
w przestrzeni gospodarczej dopiero od kilku lat, to na wymier-
ne efekty jej aplikacji w przedsiębiorstwach trzeba będzie 
jeszcze poczekać. Oczywiście determinowane jest to również 
stopniem zaawansowania gospodarek oraz kondycji przemy-
słu w poszczególnych krajach. Niemniej, adaptacja przedsię-
biorstw do nowych wymagań jest konieczna, jeśli chcą być 
częścią gospodarki, gdyż czwarta rewolucja przemysłowa już 
się rozpoczęła. 
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I N F O R M A C J A   P R A S O W A

RYNEK W POLSCE
W 2018 r. sprzedaż robotów w Polsce wzrosła o 40%, osiąga-

jąc poziom 2 651 jednostek, w porównaniu do 1 891 jednostek 
w 2017 r. Największy udział w sprzedaży w 2018 r. odnotowano 
w przemyśle motoryzacyjnym – 33% (wzrost sprzedaży o 48%). 
Drugie miejsce należy do przemysłu tworzyw sztucznych i pro-
duktów chemicznych, posiadającego 15% udziału w rynku robo-
tów w Polsce – 407 sprzedanych jednostek (wzrost sprzedaży  
o 19%), a trzecie do przemysłu metalowego i maszynowego, któ-
ry odnotował 9% udział w sprzedaży (8% spadek sprzedaży). Tzw. 
gęstość robotyzacji stale rośnie. W 2018 osiągnęliśmy poziom 
42 robotów na 10 000 pracowników w przemyśle produkcyjnym, 
w porównaniu do 36 w poprzednim roku. Od 2013 gęstość robo-
tów w przemyśle motoryzacyjnym rosła średnio o 10% rocznie ze 
117 do 189 jednostek na 10 000 pracowników; we wszystkich 
innych branżach gęstość robotów wynosi 29. Liczba pracują-
cych robotów w Polsce (operational stock) to na koniec 2018 r. 
13632 jednostek – o 20% więcej niż przed rokiem.

Mówiąc o zastosowaniach robotów w Polsce, w 2018 r. 1 477 
jednostek pracowało przy czynnościach przeładunku i obsługi 
maszyn, w tym 291 przy przeładunku materiałów, 460 formowa-
niu tworzyw sztucznych, 187 paletyzacji, 172 pakowaniu i prze-
mieszczaniu, 200 służy do operacji przeładunkowych obrabia-
rek. 440 robotów wspiera spawanie, 33 dozowanie, 98 montaż, 
a 10 obróbkę. 593 robotów pracuje w pozostałych, nieskatego-
ryzowanych obszarach.

– Dane IFR potwierdzają nasze obserwacje. Widzimy w Pol-
sce wzrost zainteresowania automatyzacją. Wpływa na to kilka 
czynników. Pierwszy z nich związany jest z rynkiem pracy – nasi 
klienci widzą rosnące koszty pracy, dotykają ich trudności ze 
znalezieniem pracowników, zwłaszcza w obszarze produkcji. 
Drugi to rosnąca świadomość na temat tego, jakie możliwości 
dają roboty i w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności i wydajności produkcji. Trzeci dotyczy robotów 
współpracujących, dzięki którym automatyzacja stała się dostęp-
na dla wielu nowych firm, zwłaszcza małych i średnich w wielu 
różnych branżach i zastosowaniach. Wszystkie te czynniki razem 
dają bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku robotów w Polsce 
– mówi Slavoj Musilek, General Manager w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej Universal Robots.

Jeżeli gospodarka pozostanie stabilna, przy stałej ścieżce 
wzrostu, IFR przewiduje roczny wzrost instalacji robotów w Pol-
sce między 15% a 20% w latach 2019-2022.

RYNEK EUROPY I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
W 2018 r. gęstość robotyzacji w światowym przemyśle pro-

dukcyjnym wyniosła 99 na 10 000 pracowników. Europa jest 
regionem o największej liczbie robotów przypadających na pra-
cowników – 114 jednostek. W 2018 r. sprzedaż robotów przemy-
słowych w Europie wzrosła o 14% do 74 965 jednostek, ustana-
wiając tym samym ponownie nowy rekord. Niemcy, które należą 
do pięciu głównych rynków robotów na świecie, odpowiadają aż 
za 35% wszystkich instalacji w Europie. W 2018 r. w Niemczech 
liczba zainstalowanych robotów wzrosła o 26%, osiągając nowy 
szczyt – 26 723 sprzedanych jednostek. Na drugim miejscu są 
Włochy z udziałem 13%, następna jest Francja z 8% wszystkich 
instalacji w Europie. W latach 2013–2018 łączna roczna stopa 
wzrostu (CAGR) instalacji robotów w Europie wyniosła 12%. Na 
koniec 2018 r. liczbę robotów pracujących w Europie oszaco-
wano na około 543 220 jednostek. Oznacza to wzrost o 9%  
w stosunku do 2017 r.

Sprzedaż robotów przemysłowych w Europie Środkowo-
-Wschodniej spadła o 8%. W 2018 liczba instalacji robotów  
w Czechach spadła o 6% do 2 725 jednostek, w porównaniu do 
rekordowego poziomu 2 893 w 2017 r. Z kolei instalacje robo-
tów na Słowacji spadły o 38% do 749 jednostek. Jest to drugi 
rok znacznego spadku po rekordowej wartości 1 732 jednostek 
w 2016 roku. W 2018 r. na Węgrzech zainstalowano 912 robo-
tów przemysłowych. Oznacza to spadek o 63% w porównaniu  
z 2017 r. Rekordowym był 2017 z 2 470 instalacjami robotów. 
Był to jednak skutek jednorazowego zdarzenia lub statystycz-
nie rzecz ujmując nietypowy rok, a za wynik odpowiadał jeden 
projekt z branży motoryzacyjnej. 41% wszystkich zakupionych  
w 2018 r. robotów trafiło do branży motoryzacyjnej.

COBOTY JAKO OSOBNA KATEGORIA W RAPORCIE IFR
Po raz pierwszy w historii IFR wyróżnia roboty współpracujące 

jako oddzielną kategorię robotów.
Według danych IFR liczba zainstalowanych jednostek robotów 

współpracujących jest jeszcze relatywnie niska. W 2018 r. było to 
13 671 jednostek z ponad 422 000 wszystkich zainstalowanych 
robotów przemysłowych, co oznacza udział na poziomie 3,24%. 
Rok wcześniej zainstalowano około 11 100 cobotów z prawie 400 
tys. robotów przemysłowych. Od 2017 do 2018 r. roczne instala-
cje cobotów wzrosły zatem znacząco, bo aż o 23%.

6% wzrost sprzedaży robotów 
na świecie i 40% w Polsce 
wg raportu IFR
Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR)[1] opublikowała najnowsze dane o rynku robotyki w 2018. Globalna sprzedaż robo-
tów przemysłowych, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 6% (łączna sprzedaż w 2018 r. wyniosła 422 tys. jednostek), 
w Europie wzrosła o 14% do 75 560 jednostek, ustanawiając szósty rok z rzędu nowy rekord. W Europie Środkowo-Wschodniej 
sprzedaż spadła o 8% do 9 732 jednostek, podczas gdy w Polsce wzrosła o 40% do 2 651 jednostek. Patrząc w przyszłość, 
analitycy IFR przewidują, że wzrost globalny będzie kontynuowany. IFR szacuje, że od 2020 r. do 2022 r. w fabrykach na całym 
świecie zainstalowane zostaną prawie 2 miliony nowych robotów przemysłowych (CAGR 12%).

Źródło: newseria.pl
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W 
Polsce jesteśmy na bardzo niskim etapie zaawan-
sowania we wdrażaniu Przemysłu 4.0. Wręcz poja-
wiają się głosy, że nie jesteśmy nawet na poziomie 
3.0, co oznacza, że przed nami bardzo długa droga 

– ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes 
Agnieszka Besiekierska, adwokat, szefowa Praktyki Digitalizacji 
Biznesu w Kancelarii Noerr.

Czwarta rewolucja przemysłowa bazuje na rosnącym udziale no-
wych technologii w gospodarce, w szczególności w sektorze pro-
dukcyjnym. Dane z milionów czujników, połączonych internetem 
rzeczy, zapewniają w czasie rzeczywistym informacje niezbędne 
do optymalizowania biznesu, a robotyzacja w produkcji pozwala 
zwiększyć jej wydajność. Wpływ nowych technologii na przemysł 
i gospodarkę znajduje odzwierciedlenie niemal we wszystkich ba-
daniach i statystykach. Z badań Deloitte wynika, że już ponad 
połowa największych firm na świecie rozpoczęła wdrażanie auto-
matyzacji procesów z wykorzystaniem robotów, z kolei McKinsey 
Global Institute szacuje, że do 2030 roku roboty przejmą ok. 800 
mln miejsc pracy. Według szacunków International Federation of 
Robotics do 2020 roku w fabrykach na całym świecie będzie za-
instalowanych już ponad 1,7 mld robotów przemysłowych. Z kolei 
prognozy Gartnera zakładają, że do końca 2020 roku ok. 40 proc. 
procesów związanych z analizą danych będzie podlegać automaty-
zacji. Natomiast projekty z zakresu sztucznej inteligencji prowadzi 
już 72 proc. organizacji na całym świecie – wynika z badania SAS, 
Accenture Applied Intelligence, Intela i Forbes Insights.

– Przemysł 4.0 będzie polegać na współdziałaniu człowieka 
z robotem, maszyną, na szerokim zastosowaniu sztucznej in-
teligencji, analizy danych, internetu rzeczy. Pozwoli to na duże 
oszczędności, większą efektywność. Pewnie sprawi też, że część 
osób wypadnie z rynku pracy. Dlatego bardzo istotnym jest, aby 
wybiegać wprzód, mieć szerszą perspektywę, obserwować ak-
tualne trendy i mieć świadomość technologiczną – podkreśla 
Agnieszka Besiekierska.

Globalna firma doradcza Deloitte zalicza Przemysł 4.0 do sze-
ściu kluczowych megatrendów, które w najbliższych latach ukształ-
tują globalną gospodarkę. Zdaniem analityków czwarta rewolucja 
przemysłowa pozwoli zwiększyć produktywność i przychody, a tak-
że zredukować poziom ryzyka dla wielu procesów biznesowych. 
Umożliwi także tworzenie całkiem nowych modeli biznesowych.

Eksperci podkreślają, że wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 
to dziś dla przedsiębiorstw warunek utrzymania się na rynku, 
bez względu na ich wielkość i profil. Dlatego firmy, które nie chcą 
trafić na margines, muszą trzymać rękę na pulsie, śledzić trendy 
i się do nich dostosowywać.

– Aktualnie bardzo popularna jest metodyka agile, który przewi-
duje bardzo duże zaangażowanie również po stronie klienta, czyli 
odbiorcy nowego rozwiązania technologicznego, w proces jego two-
rzenia. Oczywiście można się wesprzeć i zdecydować się na dorad-
cę technicznego, który będzie systematycznie chodził na spotka-
nia, uczestniczył w pracach, ale należy mieć świadomość, że nikt 
tak dobrze jak my nie będzie rozumiał naszych potrzeb, nie będzie  
w stanie tych potrzeb przełożyć na funkcjonalność danego rozwiąza-
nia technologicznego – podkreśla Agnieszka Besiekierska.

Szefowa Praktyki Digitalizacji Biznesu w Kancelarii Noerr ocenia, 
że opóźnienie we wdrażaniu czwartej rewolucji przemysłowej wynika 
miedzy innymi z niskiej świadomości prezesów i menadżerów. Tym-
czasem koncepcja Przemysłu 4.0 wymaga nie tylko inwestycji w in-
nowacje i cyfrowe technologie, lecz także zmiany kultury zarządzania.

– Wciąż pokutuje mentalność, że mnie to nie dotyczy, bo pro-
dukt jest na tyle dobry, że zawsze będzie istniał na rynku albo że 
nasza praca jest na tyle niepowtarzalna, że tylko człowiek może 
ją wykonać. My, prawnicy, często tak myślimy, co również jest 
błędem – mówi Agnieszka Besiekierska.

Tę opinię potwierdzają badania – z ubiegłorocznego raportu 
„Smart Industry Polska 2018”, przygotowanego przez Siemens 
we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technolo-
gii, wynika, że 60 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP w ogóle 
nie zna koncepcji Przemysłu 4.0, a zaledwie 15,5 proc. uwzględ-
nia ją w swojej strategii.

– W branży spożywczej wynika to w dużej mierze z tego, że  
w jej strukturze dominują małe i średnie firmy, które są skoncen-
trowane przede wszystkim na bieżącym zarządzaniu, działalno-
ści operacyjnej. Nie zastanawiają się nad globalnym otoczeniem 
biznesowym, co jest błędem – mówi Agnieszka Besiekierska.

Przyjęta na początku ubiegłego roku Strategia na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju zakłada utworzenie Polskiej Platformy 
Przemysłu 4.0, która będzie koncentrować się na dostosowaniu 
polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji 
przemysłowej. W październiku ubiegłego roku Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszło-
ści, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 i cyfrowych technologii  
w gospodarce jest dla Polski o tyle istotne, że – według wyliczeń 
McKinsey & Company – cyfryzacja mogłaby przynieść krajowej 
gospodarce 275 mld zł dodatkowego PKB do 2025 roku i stać 
się jej nowym motorem napędowym wobec słabnącej podaży wy-
kwalifikowanej siły roboczej czy napływu środków z UE.

Powolna rewolucja 4.0 
w polskich firmach
Przemysł 4.0 należy do sześciu kluczowych megatrendów, które w najbliższych latach ukształtują globalną gospodarkę – uważa 
globalna firma doradcza Deloitte. Wdrażanie tej koncepcji to dziś dla przedsiębiorstw warunek utrzymania się na rynku, bez 
względu na ich wielkość i profil. Tymczasem w polskich firmach czwarta rewolucja przemysłowa przebiega bardzo powoli – oce-
nia Agnieszka Besiekierska, szefowa Praktyki Digitalizacji Biznesu w Kancelarii Noerr. Wynika to m.in. z niskiej świadomości 
prezesów i menadżerów, koncentracji na bieżącym działaniu bez oglądania się na otoczenie rynkowe albo z przekonania o nie-
zachwianej pozycji firmy na rynku.

Źródło: newseria.pl

I N F O R M A C J A   P R A S O W A
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F
irma Huzap GmbH zaprezentowała na tegorocznych tar-
gach K 2019 wagi workujące WBE 25 najnowszej gene-
racji dla worków otwartych i wentylowych. Wagi cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem u klientów z całe-

go świata. Frekwencja odwiedzających nas w tym roku klientów 
była bardzo duża – powiedział Martin Schkrobol, prezes HUZAP 
GmbH.

TARGI K
Co 3 lata branża tworzyw sztucznych z uwagą spogląda na 

Düsseldorf, aby zobaczyć, co przyniesie najbliższa przyszłość 
w tym sektorze. Targi K stały się najważniejszą platformą biz-
nesową dla projektantów, deweloperów i inżynierów produkcji 
z najbardziej zróżnicowanych branż. Targi charakteryzują się wy-
jątkowo dobrym klimatem biznesowym. Impreza ta znana jest  
z orientacji na różnorodność oraz nieprzeciętnego nagromadze-
nia innowacji. Jest to spotkanie na światowym poziomie dla 
wszystkich uczestników rynku, poszukujących nowych rozwiązań.

20-LETNIE DOŚWIADCZENIE
Firma HUZAP to innowacyjna firma, która powstała w oparciu  

o przeszło 20-letnie doświadczenie swoich założycieli w dziedzi-
nie budowy wag, maszyn pakujących i instalacji przemysłowych 
na rynkach zachodnich. Wyjątkowość firmy HUZAP to nie tylko 
oferowanie dogodnych cen, ale przede wszystkim służenie fa-
chowym, technicznym doradztwem. Wynika to z faktu, że firma 
nie jest uzależnionym przedstawicielem jakiegoś producenta, 
tylko jego partnerem w niezależnej współpracy. Odbiorcami pro-
duktów i usług są: przemysł chemiczny, gumowy, budowlany, 
tworzyw sztucznych, spożywczy i paszowy. Dobrze wykształceni 
i zaangażowani pracownicy doradzają przy planowaniu i reali-
zacji projektów. Za swój cel w Polsce przyjęto partnerskie re-
lacje z klientami, doradztwo techniczne i realne ceny rynkowe.  
W nadreńskim Hennef znajdują się działy planowania i sprzeda-
ży, z kolei przygotowanie produkcji oraz sama produkcja umiej-
scowiona jest w Bytomiu. Podział ten zapewnia wysoki stopień 
elastyczności wobec różnorodnych wymagań klienta, z drugiej 
strony gwarantuje atrakcyjny poziom cenowy z zachowaniem wy-
sokiej jakości produktu.

INNOWACYJNOŚĆ TO KLUCZ DO  SUKCESU FIRMY
Różnorakie rozwiązania, które powstają w odpowiedzi na ży-

czenia klienta, są szczegółowo analizowane i często uwzględ-
niane później w rozwiązaniach standardowych. Oprócz stałego 
rozwijania palety urządzeń pracownicy firmy skupiają się również 
na wewnętrznych procesach organizacyjnych i marketingowych, 

stale poprawiając jakość działania z uwzględnieniem dynamiki 
zmian rynkowych. Obecnie w 80% zaopatrywany jest rynek prze-
mysłu samochodowego w Indiach. Oprócz tego firma zajmuje 
się opracowaniem projektów bardzo rozbudowanych instalacji 
dla kilku klientów na polskim rynku. Huzap cały czas się rozwija  
i wprowadza wiele nowych rozwiązań technologicznych. Dodatko-
wo skupia się na optymalizacji wewnętrznych procesów produk-
cyjnych i strukturalnych. 

– Wyjątkowość firmy Huzap polega na tym, że staramy się 
dostarczać klientom instalacje takie, jakie oni sobie wyobrażają, 
a nie takie jakie my sobie wyobrażamy.

Nasze urządzenia powstają często jednorazowo i odróżnia-
ją się od pozostałych istotnymi szczegółami. Gwoli ścisłości,  
w naszej ofercie istnieją tzw. standardowe maszyny, które klient 
może zobaczyć choćby w naszych prospektach. Inaczej nie mo-
glibyśmy w pełni przedstawić oferty klientowi, który jeszcze nie 
zna naszych urządzeń. Urządzeniami standardowymi nazywamy 
instalacje, które zbudowaliśmy wiele razy w podobnym wykona-
niu dla wielu klientów z tej samej branży, posiadających ten sam 
lub zbliżony produkt. Jednak najczęściej spotykamy się z wyzwa-
niami stawianymi przez klienta, którym to jesteśmy w stanie po-
dołać m.in. ze względu na wieloletnie zawodowe doświadczenie 
naszych pracowników – powiedział Martin Schkrobol, prezes fir-
my Huzap GmbH.

Wagi workujące WBE 25 
na targach K’2019

21.edycja targów K podobnie jak wszystkie poprzednie dostarczyła wyraźnego impulsu do dalszego rozwoju. Motywem przewod-
nim targów były wzajemne powiązania między światem cyfrowym a procesami produkcyjnymi i rozwojem nowych produktów. 
Również firma HUZAP była wystawcą tegorocznych targów.

HUZAP Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom
tel. 32 388 03 00
fax. 32 282 97 52
huzap@huzap.pl, www.huzap.pl
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T
argi K 2019 odbyły się w najbardziej odpowiednim cza-
sie. Duże światowe zainteresowanie targami świadczy  
o ich znaczeniu dla branży. Nigdzie indziej na świecie nie 
ma tak międzynarodowego środowiska jak tu w Düssel-

dorfie co trzy lata – podsumował to wydarzenie Werner Matthias 
Dornscheidt, prezes Zarządu Messe Düsseldorf.

– Właśnie w czasach oferujących wszelkiego rodzaju wyzwania 
platforma jaką są targi K jest koniecznością. Daje orientację i per-
spektywy, określa trwałe impulsy gospodarcze, pokazuje trendy  
i konkretne rozwiązania. Przemysł i jego stowarzyszenia specjali-
styczne miały tu na targach niepowtarzalną okazję zaprezentowa-
nia branżowych rozwiązań i podjęcia istotnych kwestii społeczno 
– politycznych. Targi w pełni wykorzystały tę okazję – dodał.

Ulrich Reifenhäuser, przewodniczący Komisji Wystawców na 
targach K 2019, nie ukrywał swego zadowolenia z przebiegu 
targów. – Przemysł tworzyw sztucznych i kauczuku nie tylko udo-
wodnił, że tworzywa sztuczne to wartościowy materiał o wspa-
niałych właściwościach, lecz przejmuje także w branży odpowie-
dzialność za cały łańcuch wartości. Hasła przewodnie targów 
K 2019: „Zastanowić się. Zmienić sposób myślenia. Myśleć  
w sposób niekonwencjonalny. Przemyśleć na nowo” były wprost 
widoczne na stoiskach wystawców. Jak nigdy wcześniej bran-
ża jednomyślnie podjęła kwestię ochrony środowiska, dbania  
o zasoby i zmniejszenia ilości odpadów, pracując nad właściwy-
mi rozwiązaniami. Branża dynamicznie się rozwija i panuje w niej 
atmosfera przełomu.

W odniesieniu już konkretnie do zainteresowania przy stoiskach 
wystawienniczych widoczna jest pozytywna atmosfera. – Okazało 
się, że obecnie globalne zapotrzebowanie na innowacyjne ma-
szyny i surowce jest bardzo wysokie i to mimo napięć w handlu 
światowym czy sytuacji w poszczególnych sektorach odbiorców. 
Tegoroczne targi K znacznie przerosły nasze oczekiwania, dając 
ważne impulsy dla zrównoważonego gospodarowania i nowych 
modeli działalności gospodarczej - dodał Ulrich Reifenhäuser.

Po stronie odwiedzających najsilniej reprezentowanym pań-
stwem po Niemczech były Włochy, Holandia, Indie, Turcja, Chi-
ny i Stany Zjednoczone. Ponadto odnotowano znaczny wzrost 
odwiedzających z Rosji, Japonii i Brazylii. Wzrosła także lekko 
ilość osób reprezentujących kadrę kierowniczą wśród odwiedza-
jących na targach K: około 68% z nich to kadra zarządzająca 
najwyższego i średniego szczebla. Rekordowa ilość ponad 90% 
odwiedzających była zadowolona z udziału w targach. Podczas 
gdy dla odwiedzających z Niemiec kluczowym zagadnieniem był 
wzrost wydajności ekonomicznej, to dla innych gości z Europy 
oraz spoza Europy sprawą priorytetową było poszerzenie palety 
produktów.

Targi K to także miejsce, w którym świat po raz pierwszy uj-
rzały innowacyjne produkty i aplikacje. Nowości nie tylko podzi-
wiano – niejednokrotnie prowadzone były konkretne negocjacje 
i podpisywane umowy kupna. – Wśród wszystkich uczestników 
targów odnotowaliśmy wysoką gotowość do realizacji inwestycji. 
Cieszy nas znaczny ruch w biznesie w obszarze nowych klientów. 
Jesteśmy przekonani, że po targach ruch w branży także będzie 
intensywny – powiedział Ulrich Reifenhäuser. Dla większości go-
ści priorytetem były dodatkowe inwestycje w szczególności w ob-
szarze wytłaczarek i linii do wytłaczania. Z ankiety przeprowadzo-
nej wśród odwiedzających targi K wynika ponadto, że zagraniczni 
goście wykazywali większe zainteresowanie maszynami i instala-
cjami do przetwarzania i recyklingu niż odwiedzający z Niemiec.

Także tworzywa elastyczne – kauczuk i termoplastyczne ela-
stomery (TPE) – stanowiły stały punkt targów K. Wprawdzie 
sektor elastomerów w porównaniu do tworzyw sztucznych był 
na targach K tradycyjnie mniej licznie reprezentowany, jednak 
wystawcy zaprezentowali zaskakująco dużo produktów i usług  
z tego obszaru, oferując surowce, dodatki i mieszaniny oraz po-
kazując specjalne maszyny i sprzęt do przetwarzania.

Bogaty program ramowy targów K 2019 oferujący różnorodne 
wykłady i dyskusje na temat energii odnawialnej, efektywności 
materiałowej czy produkcji bezodpadowej, w których udział brali 
specjaliści z branży, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze 
strony odwiedzających. Magnesem dla publiczności okazał się 
pokaz specjalny „Plastics shape the future”. Priorytetem w tym 
roku był temat innowacyjności materiałów i branży w zakresie 
zachowania zasobów, cyfryzacji, funkcjonalności, energii odna-
wialnych, gospodarki obiegowej i zrównoważonego rozwoju. Nie 
omijano również kontrowersyjnych tematów dotyczących na przy-
kład śmieci z tworzyw sztucznych pływających w morzach, men-
talności ciągłego wyrzucania opakowań z tworzyw sztucznych 
i wykorzystywania ograniczonych zasobów w celach produkcyj-
nych. Głównym punktem targów była między innymi prezentacja 
humanoidalnego robota, który zbudowany został przez młodych 
naukowców z FabLab w Lubece. Na jego przykładzie pokazano 
kierunek rozwoju branży poprzez połączenie produkcji addytyw-
nej z nowoczesnymi materiałami, jakim są tworzywa sztuczne.

W Science Campus zarówno wystawcy, jak i odwiedzający zapo-
znali się z działalnością naukową i jej wynikami w obszarze tworzyw 
sztucznych i kauczuku. Możliwość bezpośredniego dialogu oferowa-
ły tu liczne szkoły wyższe, instytuty i organizacje wspierające.

Kolejne targi K odbędą się w dniach 19–26 października 2022 
roku w Düsseldorfie.

Źródło: Plastech.pl

Silny impuls dla branży

Targi K, wiodące na rynku światowym targi przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku, dobiegły końca w środę 23 października 
2019 roku po ośmiu owocnych dniach. 3333 wystawców reprezentujących 63 państwa po raz kolejny udowodniło, że tworzy-
wa sztuczne są nieustannie innowacyjnym, niezbędnym i przyszłościowym materiałem. Targi niewątpliwie podkreśliły również 
znaczenie, funkcjonującej wzdłuż całego łańcucha materiałowego, gospodarki obiegowej, prezentując konkretne rozwiązania. 
Przedsięwzięcie to miało miejsce w bardzo odpowiednim czasie – prawie 225 000 odwiedzających pochodzących ze 165 krajów 
wykazało duże zainteresowanie systemami recyklingu, zrównoważonymi surowcami i zasobooszczędnymi procesami. Ponadto 
targi K 2019 charakteryzowały się gotowością przedsiębiorstw do realizacji inwestycji. Odwiedzający intensywnie wykorzysty-
wali możliwość poznania najnowszych optymalnych technologii.

I N F O R M A C J A   P R A S O W A
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J
edną z głównych targowych prezentacji była elektryczna 
wtryskarka Wittmann Battenfeld EcoPower 55/350, któ-
ra dzięki platformie WITTMANN 4.0 połączyła współpra-
cujące z nią  urządzenia peryferyjne oraz robota WITT-

MANN W919 w jedną komórkę produkcyjną.  Układ sterowania 
wtryskarki UNILOG B8 nie tylko nadzorował pracę wszystkich 
urządzeń peryferyjnych, ale także kontrolował  i sprawdzał po-
prawność konfiguracji tych urządzeń w stosunku do wymagań 
prowadzonego procesu. Do procesu przypisane zostały właściwe 
urządzenia peryferyjne. W przypadku podłączenia niewłaściwego 
urządzenia system reagował informacją o konflikcie i informował 
o błędzie. Pełna integracja peryferii pozwoliła na rozciągnięcie 
kontroli procesu na etap przygotowania surowca (suszenie i do-
zowanie) i rozszerzyła kontrolę procesu wtrysku (termostatowa-
nie i chłodzenie). Układ sterowania wtryskarki, nadzorując pracę 
urządzeń peryferyjnych, tworzył dokumentację jakości obejmują-
cą także te urządzenia. 

Prezentowana wtryskarka wyposażona została w pakiety inte-
ligentnego oprogramowania HiQ-Flow, HiQ-Melt i HiQ-Metering, 
a także w system zarządzania produkcją MES TEMI+. Pakiety 
HiQ pozwalają na przekazanie maszynie autonomii w zakresie 
korygowania różnic wynikających z lepkości przetwarzanego ma-
teriału, a także zmian w warunkach wypełniania gniazda formy. 
Maszyna samodzielnie reaguje na wykryte zmiany i wprowadza 
właściwe korekty jeszcze w trakcie trwania danego cyklu. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, szczególnie dla mniejszych 
firm, mających aplikacje wymagające dokładnego planowania  
i kontroli był zaprezentowany na tej maszynie gotowy system 
MES, przeznaczony do obsługi tylko pojedynczej maszyny. Dzięki 
platformie komunikacyjnej WITTMANN 4.0 urządzenia peryferyjne 
automatycznie logowały się i wylogowywały z komórki produkcyjnej 
zarządzanej przez TEMIone. Rozwiązanie MES TEMIone łączy ko-

munikaty o błędach wszystkich podłączonych urządzeń we wspól-
ną listę błędów. Ustawienia danych urządzeń i form wtryskowych, 
mogą być przechowywane i zapamiętywane. Możliwe jest również 
sprawdzenie ustawień dotyczących danej formy poprzez pobranie 
jej danych z serwera TEMIone. TEMIone umożliwia przechwytywa-
nie i przechowywanie danych tylko dla wybranych, poszczególnych 
komórek produkujących w aplikacjach np. dla przemysłu motory-
zacyjnego, medycznego i farmaceutycznego.

Niemniej inne, ciekawe prezentacje zostały pokazane na sto-
isku WITTMANN. Po raz kolejny WITTMANN zaprezentował nową 
generację robotów z układem sterowania Techbox R9. Nowo-
ścią było jednak pokazanie programatora Tochbox R9 WLAN. To 
nowe rozwiązanie pozwala na bezprzewodowe połączenie robota 
z panelem sterującym. Ciekawą funkcją nowego programatora 
jest możliwość wykorzystania go do obsługi wielu robotów. Wy-
starczy tylko powiązać programator z wybranym robotem, by móc 
go następnie obsługiwać.  

WITTMANN Group był jednym z pionierów rozwiązań Przemysł 
4.0 wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych. Opracowane przez nas rozwiązania są już wdrożone przez 
naszych klientów, którzy wykorzystując je, prowadzą nowoczesną 
i ekonomiczną produkcję. 

Przemysł 4.0 na targach 
K 2019

Podczas tegorocznych targów K wielu wystawców prezentowało swe rozwiązania opracowane w duchu idei Przemysł 4.0. Firma 
WITTMANN Group od długiego czasu rozwija konstrukcje oferowanych urządzeń w kierunku spełnienia wymagań Przemysł 4.0. 
Nasze rozwiązania zaprezentowaliśmy oczywiście także podczas targów K. 

WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o. 
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 724 38 07
info@wittmann-group.pl, www.wittmann-group.pl
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20 
lat temu proces pełnego 
recyklingu butelek PET 
(PET Bottle to Bottle 
recycling) mu-

siał zmierzyć się z zasadniczym 
wyzwaniem. Obecnie stoją przed 
nami podobne wyzwania w kontek-
ście pełnego recyklingu tacek do 
żywności (Tray to Tray recycling): 
maksymalna zawartość recyklatu, lepkość gra-
niczna, przezroczystość i rozwiązania monomateriałowe.
l Maksymalna zawartość recyklatu: Zawartość recyklatu to ter-

min, który ma dwojakie znaczenie w branży termoformowania. 
Dwa aspekty dotyczące zawartości materiałów wtórnych nale-
ży postrzegać jako występujące realnie w branży i odpowied-
nio je uwzględniać. Maksymalnie 2/3 materiałów uzyskanych  
z recyklingu butelek/tacek i 1/3 poprzemysłowych przemia-
łów/odpadów musi być ponownie wykorzystane w możliwie 
najkrótszym czasie, w ramach tego samego procesu produk-
cyjnego.

l Lepkość graniczna: Lepkość materiału (iV) tacek z odzysku 
będzie znacznie niższa w porównaniu do materiału z odzysku 
butelek. Różnica wyniesie od 10 do 12 punktów, na przykład 
0,72 dla butelek z PCR i 0,6 dla tacek z PCR. W konsekwencji, 
w celu utrzymania końcowej wartości iV materiału na akcepto-
walnym poziomie powyżej 0,6 wzrost wartości iV dla materiału 
z odzysku stanie się obligatoryjny w procesie ekstruzji. Pomi-
mo wzrostu wartości iV przed procesem ekstruzji, konieczne 
jest zminimalizowanie spadku wartości iV podczas procesu 
wytłaczania. 

l Przezroczystość: Tylko w przypadku przezroczystych opakowań 
można rozważać możliwość uzyskania 100% zdolności do re-
cyklingu. Jak widać na rynku butelek PET, kolorowe opakowa-
nia są poddawane procesowi downcyclingu.

INTELIGENTNA MASZYNA
Przyszłościowe rozwiązania wymagają inteligencji na różnych 

poziomach. 
Inteligentny zakład produkcyjny znajduje odzwierciedlenie  

w jego modułowej koncepcji, która pozwala na szybkie dostoso-
wanie do różnego rodzaju zadań. 

Dzięki najwyższemu poziomowi elastyczności linii do ekstruzji 
uzyskuje się maksymalną wydajność produkcji, co oznacza ogra-
niczenie strat produkcyjnych do minimum, oszczędność energii 

i najkrótsze czasy przezbrajania wysoce uniwersalnych 
maszyn.
l Extrusion Control (kontrola procesu ekstruzji): unikalny układ 

sterowania dozowaniem, ekstruzji i pompą tworzywa; 
l autoGAGE: zmiana grubości uzyskiwana w ciągu kilku sekund, 

idealna średnia grubość;
l autoDIE: idealny profil grubości od lewej do prawej strony uzy-

skiwany dzięki automatycznemu sterowaniu; 
l autoGAP: automatycznie kontrolowany Rollstack zapewniający 

optymalny wygląd i eliminowanie naprężenia folii;
l autoSTART: jeden przycisk uruchamiający linię, od stanowiska 

dozowania aż do nawijarki;
l viscoLYZER: analiza, wizualizacja, optymalizacja, pełna przej-

rzystość i kontrola procesu produkcyjnego.

viscoSHEET – kompletna i wydajna 
linia do ekstruzji folii RPET, APET, 
PP do termoformowania

W celu stworzenia obiegu zamkniętego przetwórstwa opakowań do żywności fundamentalne znaczenie ma wybór wspólnej  
i zrównoważonej ścieżki działania. Większość rozwiązań stosowanych obecnie w branży opakowań termoformowanych jest za-
projektowana dla gospodarki liniowej. Koncepcja ECOTRAY przedstawia idealne opakowanie przyszłości. 

Siedziba Starlinger Co. GmbH viscotec:
Adsdorf 38, 4113 St. Martin im Mühlkreis, Austria
viscotec.sales@starlinger.com
www.viscotec.at

Przedstawiciel w Polsce:
KF Technologie
ul. Łuki Wielkie 1, 02-434 Warszawa
tel. 22 873 36 64, 606 240 930 
biuro@kftechnologie.com.pl, www.kftechnologie.com.pl
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J
esteśmy znani na całym świecie z mocnej pozycji w sek-
torze opakowań. Chcielibyśmy również, aby nasze maszy-
ny medyczne do pomieszczeń o kontrolowanym poziomie 
zanieczyszczeń typu cleanroom, wsparcie w zakresie wa-

lidacji oraz oferty dla sektora motoryzacyjnego były tak samo 
wyraźne i cieszyły się globalnym uznaniem – wyjawił swoje credo 
Gerd Liebig, prezes Zarządu Sumitomo (SHI) Demag.

Zdaniem Gerda Liebiga, targi K 2019 to początek nowej ery 
dla producentów tworzyw sztucznych. Zarówno nowe regulacje 
prawne w zakresie wyrobów medycznych i opakowań, jak i ostra 
walka z plastikowymi odpadami nie ułatwiają pracy przetwórcom 
tworzyw sztucznych, mimo to ciągle próbują oni wpasować się  
w gospodarkę o obiegu zamkniętym, utrzymując przy tym wysoką 
wydajność swojego biznesu, wspierają przejście na ekosamo-
chody i nieźle radzą sobie z deficytem wykwalifikowanych pra-
cowników na rynku pracy.

W tak bardzo rozemocjonowanym dziś dyskusjami o GOZ 
sektorze opakowań, Japończycy pokazali jedną ze swoich nowo-
ści – maszynę z serii El-Exis SP 1000 ton do produkcji opako-
wań. – Obecnie dużo mówi się o recyklingu tworzyw sztucznych,  
o ich ponownym wykorzystaniu. My od lat idziemy w tym kierunku 
i przykładem tego jest właśnie prezentowana maszyna do pro-
dukcji wiaderek, do których surowiec w 50% pochodzi z odzysku. 
To jeden z przykładów na to, że Sumitomo zwraca uwagę na 
recykling i ochronę środowiska – powiedział Tomasz Tybura szef 
polskiego oddziału Sumitomo (SHI) Demag.

Z kolei Gerd Liebig podkreślił, że zaprezentowana na targach 
nowa maszyna El-Exis SP 1000 ton pokazuje, że firma Sumi-
tomo (SHI) Demag nadal inwestuje w swoją ofertę produktową  
– Pozostajemy światowym dostawcą numer jeden maszyn do 
opakowań, a wystawa na targach K po raz kolejny pokazuje na-
szą siłę na tym rynku.

Firma potwierdza również swoje zaangażowanie w rozwój wtry-
skarek elektrycznych. 

– Nadal inwestujemy w produkcję maszyn w pełni elektrycz-
nych. Są to urządzenia przyjazne środowisku w dużo większym 
stopniu niż maszyny hydrauliczne. Jeżeli chodzi o ten typoszereg 
wtryskarek, to również mamy premierę na naszym stoisku w po-
staci maszyny Intelect 2. Nowe serie wtryskarek IntElect dostęp-
ne są teraz do siły zwarcia 500 ton – wyjaśnia Tomasz Tybura.

W trakcie wystawy urządzenie produkowało pionierską, inte-
raktywną, dotykową, nigdzie do tej pory nie prezentowaną deko-
rację samochodowego panelu sterowania.

– Wszystkie technologiczne udoskonalenia zastosowane  
w najnowszych wtryskarkach IntElect 500 mają zapewnić prze-

twórcom narzędzia, ułatwić synchronizację maszyn, zabezpie-
czać formę oraz umożliwić monitorowanie parametrów procesu 
w czasie rzeczywistym po to, by sprostać wymaganiom inteligent-
nych fabryk automotive przyszłości – podkreślił Henrik Langwald, 
dyrektor ds. Rozwoju Automotive w Sumitomo (SHI) Demag.

Nasi rozmówcy utrzymują ostrożne podejście ekonomiczne. 
Podkreślając, że nie przewiduje zakończenia kryzysu, Gerd Lie-
big mówi, że Sumitomo (SHI) Demag będzie nadal zwiększać 
moce produkcyjne. Liebig potwierdza również zamiar znacznej 
intensyfikacji działań koncernu w zakresie automatyzacji.

– Oczywiście widać spowolnienie gospodarcze – zgadza się 
Tomasz Tybura. – My jednak od wielu lat stawiamy na trzy pod-
stawowe segmenty rynku: są to „packaging”, „automotive” oraz 
„electronic i medical”. Jeśli chodzi o sektory opakowaniowy  
i medyczny, to większego tąpnięcia na razie nie widzimy.

– Posiadamy specjalny zespół zajmujący się sektorem medycz-
nym. Zaczął on pracę 3–4 lata temu i widać już pierwsze efekty 
tych działań. Przykładem jest nowa wtryskarka z serii Intelect 
2 o sile zwarcia 130 ton, przeznaczona do produkcji pipet me-
dycznych. Czas cyklu 5,5 sekundy, cicha praca maszyny, zużycie 
na najmniejszym możliwym poziomie – to wszystko dowodzi, że 
inwestujemy dobrze w ten segment rynku – informuje Tomasz 
Tybura.

– Zrównoważony rozwój, produktywność, odzyskiwanie energii, 
odpady z tworzyw sztucznych, Przemysł 4.0., automatyzacja  były 
głównymi tematami branży przez ostatnie 10 lat. Zbliżając się do 
końca obecnej dekady, Sumitomo (SHI) świętuje kilka ważnych 
etapów w rozwoju firmy i pokazuje, w jaki sposób wspiera prze-
twórców w stawianiu czoła aktualnym wyzwaniom gospodarki  
o obiegu zamkniętym i poprawie wydajności produkcji – tak Gerd 
Liebig komentuje wystawę Sumitomo (SHI) Demag na targach K.

Oczywiście, gospodarka o obiegu zamkniętym była tematem 
dominującym podczas całych targów K. Efektywność energetycz-
na, przetwarzanie surowców wtórnych i wydajność to tematy,  
w których, zdaniem prezesa, Sumitomo (SHI) Demag może okre-
ślić ilościowo koszty ekonomiczne i wprowadzić zmiany. 

– Zaufanie klientów do naszego asortymentu maszyn i zespo-
łów projektowych jest dla nas motywacją do dalszego podno-
szenia poziomu innowacyjności. Klienci wiedzą, że dzięki Sumi-
tomo (SHI) Demag otrzymają najszybszą, najbardziej precyzyjną 
i energooszczędną maszynę do swoich zastosowań – twierdzi 
CEO japońskiego koncernu.

Sumitomo (SHI) Demag 
na K 2019

Precision. Power. Productivity.

Na targach K-2019 japoński koncern Sumitomo (SHI) Demag zaprezentował swoją ofertę, która pokazuje nacisk na innowa-
cyjność tego producenta wtryskarek. Prezentując swoje urządzenia, firma nadal pozostanie wierna swojej dewizie: „Precision.
Power.Productivity” koncentrując się na zapewnieniu precyzji, mocy i produktywności swoim klientom na całym świecie dzięki 
dostarczaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Źródło: plastech.pl



43

po targach K 2019

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2019

Ecovinyl® – producent
granulatów PVC
Firma Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Spółka z o.o. z siedzibą  
w Żarach od wielu lat rozwija technologię produkcji granulatów  
i mieszanek PVC pod marką Ecovinyl®.

R E K L A M A

N
a przestrzeni 30 lat działalności firma zbudowała ze-
spół i zaplecze badawczo – rozwojowe, które pozwala 
dokładnie realizować potrzeby klientów. Poli-Eco Gru-
pa (PEG) pod marką Korner dynamicznie rozwija rów-

nież produkcję profili technicznych, znajdujących zastosowanie 
w konstrukcjach budowlanych, AGD oraz w motoryzacji. Wyko-
nuje również podwykonawstwo produkcji wyrobów wytłaczanych  
i wtryskiwanych, zleconych przez swoich klientów. 

Ecovinyl® posiada w swojej ofercie szerokie spektrum mate-
riałów twardych, plastyfikowanych oraz spienianych, przezna-
czonych do przetwórstwa metodą wytłaczania i wtrysku, z moż-
liwością barwienia na dowolny kolor, a także transparentnych, 
wykorzystywanych przede wszystkim w branży budowlanej. Do 
produkcji mieszanek i granulatów Ecovinyl® stosuje surowce naj-
wyższej jakości przy stabilizacji wapniowo-cynkowej. O wysoką  
i stabilną jakość dostaw dba nowoczesne laboratorium, kontro-

lujące krytyczne parametry materiałów. Do każdej dostawy dołą-
czony jest certyfikat analizy.

Grupa Poli-Eco, jako producent profili technicznych z 30-let-
nim doświadczeniem, ma świadomość, że stabilna i pewna pro-
dukcja to wyraźna oszczędność i zysk. Dlatego klienci Ecovinyl® 

mogą liczyć na powtarzalność dostaw, gwarantującą stabilny ko-
lor oraz właściwości reologiczne materiału. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze pracowników, Ecovinyl®  
sprosta wymaganiom i potrzebom klientów.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą szeroką 
ofertą. ■
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O
d kilku lat druk 3D jest przykładem niezwykle szybko 
rozwijającej się technologii wytwarzania. W począt-
kowym okresie dotyczyło to tylko budowy prototypów 
odzwierciedlających jedynie kształt elementów, skąd 

wywodzi się nazwa szybkie prototypowanie (rapid prototyping). 
Rozwój technologii umożliwił wytwarzanie nie tylko prototypów, 
ale także części zamiennych o wyrafinowanych właściwościach 
dotyczących parametrów eksploatacyjnych, lub całych urządzeń 
najczęściej o niewielkich wymiarach, będąc relatywnie tanim 
urzeczywistnieniem produkcji jednostkowej. Obecnie istnie-
je wiele technologii umożliwiających tworzenie obiektów 3D. 
Wszystkie zaliczane są do technologii przyrostowych, gdzie 
obiekt tworzony jest poprzez nakładanie materiału warstwa po 
warstwie. Najważniejsze z nich można opisać następująco:
l FDM (Fused Deposition Modeling) – proces technologiczny pole-

ga na wytwarzaniu modeli z tworzyw sztucznych (najczęściej ter-
moplastów na bazie ABS’u lub poliwęglanu PC) poprzez osadza-
nie topionego materiału przy pomocy cienkiej dyszy modelującej;

l POLYJET – proces technologiczny polega na nanoszeniu kolej-
nych warstw fotopolimeru (najczęściej na bazie żywic akrylo-
wych) za pomocą wielu dysz, a następnie na jego utwardzeniu 
za pomocą światła UV;

l SLS (Selective Laser Sintering) – proces technologiczny po-
lega na spajaniu wiązką lasera proszków tworzyw sztucznych 
(najczęściej na bazie poliamidów PA) lub metali;

l DMLS – technologia bezpośredniego spajania proszków meta-
li za pomocą wiązki lasera o dużej mocy;

l 3DP (Three Dimensional Printing) – technologia polegająca na 
zespalaniu materiału proszkowego za pomocą cieczy zespa-
lającej. Technologia 3DP daje możliwość wykonania modeli 
kolorowych w 24-bitowej palecie barw;

l SLA (Stereolithography) – technologia polegająca na utwardza-
niu ciekłego fotopolimeru za pomocą wiązki lasera. Wytwa-
rzany przedmiot, zatopiony w ciekłym polimerze, przemieszcza 
się stopniowo w dół, aby kolejno utworzona warstwa połączyła 
się z poprzednią podczas utwardzania wiązką lasera;

l LOM (Laminated Object Modelling) – technologia polegająca na 
warstwowym łączeniu termozgrzewalnych folii, wycinanych za po-
mocą lasera. Podstawowym materiałem jest specjalna folia papie-
rowa lub też inne folie z tworzyw sztucznych i kompozytów [1, 2].
Popularność technologii przyrostowych realizowanych w for-

mie druku 3D zachęca do poszukiwania nowych zastosowań, 
wśród których znajduje się też tworzenie elementów multimate-
riałowych. 

WYROBY O STRUKTURZE MULTIMATERIAŁOWEJ
Technologia FDM jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym 

sposobem wytwarzania elementów metodą druku 3D. Wynika to 
z jej prostoty oraz dostępności tanich drukarek. W technologii tej 
materiałem modelującym jest tworzywo termoplastyczne, najczę-
ściej w formie cienkiego włókna (średnica 1–3 mm) nazywanego 
filamentem. Nazwa „filament” pochodzi z biologii, gdzie stoso-
wana jest do określania długiego cienkiego wyrostka (filamen-
tum), w tym także nitkowatych białkowych struktur wchodzących 
w skład komórki [3].

W tradycyjnej technologii wydruki 3D, będące przestrzennymi 
obiektami, wykonywane są w całości z tworzywa termoplastycz-
nego. Czasami filament oprócz podstawowego składnika (two-
rzywo termoplastyczne) zawiera składniki dodatkowe, przykłado-
wo takie jak: gumowe mikrokulki lub skrawki włókna szklanego. 
Ma to wpływ na właściwości wykonywanych elementów, które 
można taktować jako multimateriałowe w skali mikro. 

Inny rodzaj multimateriałowych obiektów z wykorzystywaniem 
techniki druku 3D można otrzymywać poprzez obudowę tworzy-
wem termoplastycznym elementów wykonanych z innych ma-
teriałów – metal, drewno itp. Te obudowywane elementy mają 
duże wymiary, a ich położenie w wykonywanym obiekcie jest 
ściśle określone. Powstają w takich przypadkach elementy mul-
timateriałowe w skali makro [1]. 

Jako przykład wyrobu wykonanego tym sposobem można 
wskazać nakrętkę motylkową (rys. 1b). Drukowanie odbywa się 
etapami wyznaczanymi przez zastosowane płaszczyzny podziału 
(rys. 1a). W tym przypadku typowa nakrętka stalowa (M8) zosta-
ła obudowana tworzywem termoplastycznym w dwóch etapach 
druku, co wynika z zastosowania jednej płaszczyzny podziału.  
W pierwszym etapie wykonano dolną część do płaszczyzny po-
działu (osłona ABS). Następnie wstrzymano proces drukowania 
i w odpowiednim miejscu umieszczono metalową nakrętkę. Po-
tem wznowiono proces drukowania, aż do uzyskania ostateczne-
go kształtu (motylek ABS) [1].

W prezentowanym przypadku do druku wykorzystano tworzywo 
termoplastyczne ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styreno-
wy) w formie filamentu o średnicy 1,8 mm. Wykonywanie tego 
rodzaju wydruków uwarunkowane jest wskazaniem płaszczy-
zny podziału. Tylko na takiej płaszczyźnie występuje możliwość 
wstrzymania i ponownego uruchomienia procedury drukowania.  

Innym przykładem jest gniazdo śrubowe wbudowane w listwę 
drewnianą (rys. 2b). Gniazdo wykonano z tworzywa termopla-
stycznego ABS, wewnątrz umieszczono stalową nakrętkę M8 

Uniwersalność druku 3D
w technologii FDM
Dagmara Michta, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Artur Szmidt

Technika druku 3D jest przykładem innowacyjnego podejścia do zagadnień techniki wytwarzania. Znajduje ona kolejne obszary 
zastosowań, co jest możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi drukarek oraz stosowanych materiałów. Przedstawiona praca prezen-
tuje wstępne wyniki badań nad tworzeniem wyrobów multimateriałowych z wykorzystaniem drukarek 3D. Przykładem są wyroby 
o strukturze kompozytowej tworzone w technologii FDM, co wskazuje kolejny obszar zastosowań technologii druku 3D.
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(rys. 2a). W tym przypadku określono dwie płaszczyzny podziału, 
które wyznaczają trzy etapy druku. W pierwszym etapie drukowa-
no dolną część łącznika do pierwszej płaszczyzny podziału. Na-
stępnie w odpowiedniej części wydruku umieszczono nakrętkę  
i rozpoczęto drukowanie łącznika pomiędzy płaszczyznami po-
działu (drugi etap). Po nałożeniu drewnianej listwy realizowano 
trzeci etap – drukowanie górnej części łącznika [1].

Możliwości wykonywania wyrobów tym sposobem są bardzo 
ograniczone. Mogą to być jedynie wyroby, dla których istnieje 
możliwość podziału na części oddzielone równoległymi płaszczy-
znami, wyznaczającymi kolejne etapy druku. Innym warunkiem 
realizacji takiego zadania jest umiejętność sterowania głowicą 
drukującą, tak, aby wstrzymywać druk na czas umieszczania do-
datkowych elementów. Problemem technicznym jest także wzno-
wienie druku bez naruszenia ciągłości materiału. 

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
Materiały kompozytowe należą do najbardziej obiecującej i roz-

wijającej się grupy materiałów, która cieszy się bardzo dużym za-
interesowaniem w pracach badawczych i aplikacyjnych. Są to po-
łączenia kilku, a najczęściej dwóch komponentów – faz o różnych 
właściwościach, co daje możliwość uzyskania innych, lepszych 
właściwości niż w przypadku materiałów wyjściowych, jako wy-
nik sumowania właściwości poszczególnych komponentów. Jako 
pierwszy rodzaj kompozytu w powszechnym zastosowaniu można 
wskazać żelbet, w którym beton stanowi osnowę, a pręty stalowe 
są wzmocnieniem. Gwałtowny rozwój struktur kompozytowych na-
stąpił po upowszechnieniu się tworzyw sztucznych, będących ma-
teriałami otrzymywanymi na bazie polimerów syntetycznych [4]. 

Materiały polimerowe są mało wytrzymałe na deformacje i naprę-
żenia w porównaniu z metalami; mają niski moduł sprężystości oraz 
niską wytrzymałość na zerwanie. Wzmocnienie polimeru cząstkami 
stałymi lub różnego typu włóknami umożliwia otrzymanie materiału 
kompozytowego o lepszych właściwościach mechanicznych. Za kom-
pozytowy materiał polimerowy uznaje się kompozycję składającą się 
z osnowy polimerowej wzmocnionej napełniaczami różnego typu:
l napełniacze proszkowe wzmacniające (np. kaolin, krzemionka);
l włókna sztuczne (szklane, grafitowe, polimerowe itp.);
l włókna naturalne (np. juta);
l tkaniny.

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami znajdują sze-
rokie zastosowanie w budownictwie, rolnictwie, jako elementy 
konstrukcyjne w przemyśle samochodowym, lotnictwie, aeronau-
tyce itd. Pierwsze kompozyty tego typu były tworzone na pod-
stawie poliestrów termoutwardzalnych, które będąc materiałami 
relatywnie tanimi o niskiej lepkości, ułatwiały efektywną impre-
gnację włókien i pozwalały na utworzenie kompozytu o wysokiej 
wytrzymałości. Kolejne kompozyty były otrzymywane dzięki za-
stosowaniu żywicy epoksydowej i włókien węglowych, poliamido-
wych, poliestrowych lub grafitowych. Włókna aramidowe – kevlar 
stosowano do wytwarzania szczególnie wytrzymałych kompozy-
tów konstrukcyjnych [5]. 

Kompozyty na bazie polimerów są materiałem konstrukcyj-
nym stosowanym powszechnie w wielu dość prostych wyro-
bach dalekich od obszarów wysokiej techniki. Przykładem są 
rakiety tenisowe, sprzęt narciarski, wędki, tyczki dla sportow-
ców, kadłuby kajaków i jachtów, przyczepy kempingowe i wiele 
innych. Warto więc poszukiwać nowych zastosowań lub no-
wych technik ich wytwarzania. Każdy ze wskazanych przykłado-
wych wyrobów ma opracowane specjalne techniki wytwarzania. 
Przykładowo kadłuby jachtów śródlądowych w większości są wy-
twarzane jako kompozyty będące połączeniem włókna szklanego  

z żywicą poliestrową lub epoksydową. Włókna stosowane są  
w formie tkaniny, której kolejne warstwy układane są na formie  
o odpowiednim kształcie i sklejane płynną żywicą zmieszaną  
z utwardzaczem. Tego rodzaju proces nazywany jest laminowa-
niem, a powstały kompozyt – laminatem.

WYDRUKI 3D W FORMIE KOMPOZYTÓW
W Laboratorium Prototypowania Politechniki Świętokrzyskiej 

podjęto próby tworzenia kompozytów z wykorzystaniem drukarek 
3D w technologii FDM. Jest to kolejny przykład wykorzystania dru-
karek 3D do tworzenia wyrobów o strukturze multimateriałowej. 
Wykonano szereg próbek poddawanych następnie badaniom wy-
trzymałościowym. Kształt i wymiary próbek były zgodne z normą 
PN-EN ISO 527:1998, pt. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wła-
ściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu [6]. Kształt 
i wymiary próbki, zwanej w normie kształtką, przyjęto zgodnie  
z zaleceniami normy (rys. 3, tabela 1). W przypadku kształtek ob-
rabianych mechanicznie typ próbki określa się jako B1.

Model graficzny kształtki wykonano przy pomocy programu So-
lidWorks, w którym utworzono plik w formacie STL. Jest to format 
niezbędny do stworzenia w programie ACSON2 tzw. g-kodu, czyli 
kodu maszynowego sterującego drukarką 3D w technologii FDM. 
Drukowanie kształtek z materiału ABS w kolorze czerwonym odby-
wało się na drukarce 3D Touch firmy 3D Systems.

Wykonano trzy rodzaje próbek (kształtek) różniące się ilością 
włókien szklanych tworzących strukturę kompozytu. Włókna 
układane były w warstwach na płaszczyznach podziału. W każdej 
warstwie umieszczano po cztery włókna (rys. 4a). Stosowane 
włókna pochodziły z tkaniny szklanej. Nie były więc to pojedyncze 
włókna, takie jak przykładowo stosowane są w światłowodach. 
Były to natomiast wiązki bardzo cienkich włókien splecionych 
pomiędzy sobą w nieuporządkowany sposób. Grubość włókien  
i wiązek nie była mierzona, jednak była znacznie mniejsza od 
grubości pojedynczej warstwy nakładanej w procesie drukowa-
nia. Przy wykonywaniu próbek grubość nakładanych warstw wy-
nosiła 0,2 mm. 

Pierwszy typ próbki zawierał trzy warstwy włókien na trzech 
równoległych płaszczyznach podziału (rys. 4b). Drugi typ (rys. 
4c) zawierał jedną warstwę ulokowaną na jednej płaszczyźnie 
podziału. Wykonano także próbki z samego tworzywa ABS bez 
wzmacniania włóknem szklanym (rys. 4d). Technika drukowania 
była podobna do tej, opisanej dla nakrętki motylkowej i gniazda 
śrubowego. W pierwszym etapie drukowano warstwę do pierw-

Rys. 2. Gniazdo śrubowe. Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Nakrętka motylkowa. Źródło: opracowanie własne

t
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szej płaszczyzny podziału. Wstrzymywano drukowanie i układano 
włókna. Następnie wznawiano proces drukowania aż do kolejnej 
płaszczyzny podziału. Ostatnią warstwę drukowano do momentu 
osiągnięcia końcowej grubości próbki.

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Próbki poddano badaniom wytrzymałościowym w klasycznej pró-

bie rozciągania, która jest jednym z podstawowych źródeł informacji 
o mechanicznych właściwościach materiałów. Badania wykonano 
na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z250 (rys. 5).

Próbki poddawano jednoosiowym odkształceniom (rozciąga-
nie) ze stałą prędkością, z jednoczesnym pomiarem siły, aż do 
momentu zerwania (rys. 6). Końcówki próbek wzmacniano do-
datkowymi aluminiowymi nakładkami, co zabezpieczało przed 
uszkodzeniem przy mocowaniu w szczękach maszyny wytrzyma-
łościowej.

Ponieważ były to badania wstępne, to próbę rozciągania prze-
prowadzono jedynie na sześciu kształtkach:
l dwie kształtki bez wzmocnienia;
l dwie kształtki z jedną warstwą wzmocnienia;
l dwie kształtki z trzema warstwami wzmocnienia.

Otrzymane wyniki w postaci graficznej pokazano na rysunku 7. 
Są to zależności siły rozciągającej od czasu. Uwzględniając, że 
prędkość rozciągania wynosiła 2 mm/min, można określić od-
powiednie odkształcenia. Na rysunku oznaczono numery badań, 
przyporządkowując wykresy do danych liczbowych zamieszczonych 
w tabeli 2.

Poszczególne kolumny w tabeli dotyczą następujących wielko-
ści obliczanych przez program sterujący pracą maszyny wytrzy-
małościowej, wynikających z próby rozciągania:
Rp 0,2 – umowna granica plastyczności;
Rm   – wytrzymałość na rozciąganie;
Fm   – maksymalna siła przy rozciąganiu;
Agt

 
(korr) – wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile (w procen-

tach).
Przedstawione wyniki pokazują, że otrzymane kompozyty od-

znaczają się lepszymi własnościami wytrzymałościowymi od pró-

Tabela 1. Wymiary kształtki
Wymiary kształtki – Typ B1 mm

L3 – długość całkowita 150

L1 – długość części ograniczonej liniami 40

R – promień 60

L2 – odległość między szerokimi równolegle 
usytuowanymi częściami 

106

B2 – szerokość na końcach 20

B1 – szerokość wąskiej części 10

H – zalecana grubość 4

L0 – długość pomiarowa 50

L – początkowa odległość między uchwytami 115
Źródło: opracowanie na podstawie normy PN-EN ISO 527:1998

Rys. 5. Badania wytrzymałościowe. 
Źródło: opracowanie własne Rys. 6. Próbka po zerwaniu. Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Kształtka uniwersalna. 
Źródło: opracowanie na podstawie normy PN-EN ISO 527:1998

Rys. 4. Kształtka uniwersalna – układ włókien. 
Źródło: opracowanie własne

bek wykonanych bez wzmacniania włóknami. Wzrost wytrzyma-
łości zależny jest od liczby włókien wprowadzonych do próbki. 
Badania były przeprowadzane dla bardzo małej liczby próbek, 
stąd należy je traktować jako orientacyjne, bez wyciągania wnio-
sków o charakterze ilościowym.

BADANIA MIKROSKOPOWE STRUKTURY
Wykonane kształtki były także badane w aspekcie uzyskiwanej 

struktury. Były to badania przekrojów poprzecznych z wykorzysta-
niem mikroskopu optycznego Multipurpose Nikon AZ100. Bada-
niu poddano kształtki po zerwaniu w próbie rozciągania. Z każdej 
badanej kształtki wycięto po dwa pięciomilimetrowe fragmenty, 
które następnie zatopiono w żywicy termoutwardzalnej, co uła-
twia manipulowanie pod mikroskopem. Na rysunku 8 pokazano 
fragment przekroju jednej z badanych kształtek w 20-krotnym 
powiększeniu. Widoczne są obszary, w których znajdują się 
wiązki włókna szklanego, tworzące strukturę kompozytową. Wi-
doczne są także miejsca puste (bez tworzywa ABS) powstające  
w procesie wydruku. Miejsca takie powstają także w kształtkach 
bez włókien szklanych, są one wynikiem stosowanej technologii 
druku FDM. Tak więc, dla zapewnienia pełnej ciągłości należy 
modyfikować parametry druku, a w tym przypadku: prędkość 
przesuwu głowicy, grubość warstwy, odległość pomiędzy kolej-
nymi przejściami oraz temperaturę. W tym celu konieczna jest 
ingerencja w program sterujący wydrukiem, co nie zawsze jest 
możliwe ze względu na brak dostępności do kodów źródłowych.

Na rysunku 9 pokazano dwie przykładowe wiązki włókna szkla-
nego w 200-krotnym powiększeniu. Zaznaczono także położenie 
płaszczyzn podziału, dla których proces drukowania był przery-
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wany i wznawiany. Obserwacja uzyskanych obrazów wskazuje, że 
włókna są dobrze zatopione w tworzywie ABS.

Badania mikroskopowe pokazują strukturę kompozytu uzyski-
wanego metodą druku 3D z wykorzystaniem technologii FDM. Wy-
niki wydają się być zadowalające, jednak należy brać pod uwagę 
pewne przekłamania wynikające ze sposobu przygotowania prze-
krojów do badań mikroskopowych. W przedstawianych przykła-
dach kształtki były cięte piłą mechaniczną, co może wpływać na 
uzyskiwany obraz.

PODSUMOWANIE
Technikę wytwarzania kompozytów z wykorzystaniem drukarki 

3D można uznać za innowacyjne rozwiązanie [7]. Jest to próba 
zmiany właściwości wytrzymałościowych drukowanych obiektów, 
tak aby pełniły one nie tylko rolę prototypów odwzorowujących 
kształt, ale stanowiły użytkowe elementy maszyn i urządzeń.  
W pracy pokazano tylko przykłady wykorzystania technologii 
FDM. Rozwijanie tej innowacyjnej metody powinno dotyczyć tak-
że innych technologii druku 3D.

Przedstawiona technika wytwarzania wyrobów o strukturze kom-
pozytowej jest jeszcze w początkowym stadium rozwoju. Można ją 
odnieść do wykorzystywanej obecnie w Unii Europejskiej skali roz-
woju technologii TRL (Technology readiness levels), nazywanej oce-
ną gotowości technologicznej. Skala ta określa 9 następujących 
poziomów rozwoju technologii, które dla analizowanej koncepcji 
tworzenia kompozytów można przedstawić następująco [8, 9]:
l Poziom 1 – Znana jest koncepcja i zasady działania kształtowa-

nia przyrostowego w tworzeniu struktury kompozytowej z wyko-
rzystaniem drukarek 3D. Znany jest także sposób praktycznego 
wykorzystania technologii i koncepcja jej komercjalizacji.

l Poziom 2 – Sformułowana jest koncepcja technologii, zgodnie 
z którą wyroby będą wytwarzane w formie kompozytu z zastoso-
waniem techniki przyrostowej. Wykonywany jest projekt testo-
wych wyrobów z uwzględnieniem analiz wytrzymałościowych. 

l Poziom 3 – Przeprowadzono eksperymentalnie dowód na słusz-
ność koncepcji wykonania wyrobów w formie kompozytu o róż-
nej strukturze warstw włókna szklanego. Opracowano efektyw-
ny sposób układania włókien na płaszczyznach podziału.

l Poziom 4 – Przeprowadzono walidację koncepcji w warunkach 
laboratoryjnych poprzez badania na kilku wyrobach budowanych 
z wykorzystaniem różnych struktur kompozytowych. Mierzono 
własności wytrzymałościowe wykonanych egzemplarzy wyrobu.

l Poziom 5 – Wykonano serię wyrobów o zróżnicowanych pa-
rametrach wymiarowych z zastosowaniem różnej struktury 
kompozytu. Wyposażono program sterujący drukarką 3D w in-
terfejs pozwalający na wstrzymywanie i wznawianie druku na 
płaszczyznach podziału.

l Poziom 6 – Zaprezentowano działanie prototypu technologii  
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu wykona-
no przykładowe wyroby z doborem parametrów wymiarowych 
do rzeczywistych potrzeb klientów, co wymagało opracowania 
metodyki doboru.

l Poziom 7 – Przeniesiono technologię z warunków laborato-
ryjnych do warunków operacyjnych, czyli wykonano prototypy 
wyrobów na drukarkach 3D, będących na wyposażeniu przed-
siębiorstwa, przez przeszkolonych pracowników. Zbadano 
właściwości wytrzymałościowe wybranych egzemplarzy wyko-
nanych w tych warunkach.

l Poziom 8 – Pracownicy przedsiębiorstwa wykonali kilka eg-
zemplarzy wyrobów dla klientów. Uwzględniono uwagi klientów 
odnośnie parametrów i sposobu realizacji zamówień.

l Poziom 9 – Działająca technologia została sprawdzona w wa-
runkach operacyjnych z pozytywnym wynikiem. Przedsiębiorstwo 
rozpoczęło działalność produkcyjno-usługową z wykorzystaniem 
innowacyjnej technologii tworzenia kompozytów w formie wydru-
ków 3D metodą FDM.
W koncepcji oceny gotowości technologii TRL nie są uwzględ-

niane zagadnienia ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Ocena 

Tabela 2. Wyniki próby rozciągania

Nr Liczba 
warstw Rp 0,2 Mpa Rm Mpa Fm kN Agt (korr.) %

1 0 14 15 0,73 1,30
2 0 14 16 0,79 1,44
3 1 17 19 0,93 1,64
4 1 17 18 0,88 1,54
5 3 22 24 1,19 1,65
6 3 18 20 1,01 1,87

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7. Wyniki próby rozciągania. 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Obraz pod mikroskopem – powiększenie 200x. 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Obraz pod mikroskopem – powiększenie 20x. 
Źródło: opracowanie własne

t
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gotowości technologicznej skupia się głównie na możliwościach 
technicznych na etapie badawczym i operacyjnym w aspekcie 
możliwości zastosowań praktycznych. Oddzielnym zagadnieniem 
jest ocena potencjału komercjalizacyjnego, która uwzględnia za-
gadnienia ekonomiczne, prawne i organizacyjne. 

Przedstawione przykłady wytwarzania kompozytów z wykorzysta-
niem drukarek 3D wskazują na drugi lub trzeci poziom według 
TRL. Konieczne są więc jeszcze szerokie badania, których efek-
tem będzie zastosowanie praktyczne tego sposobu wytwarzania. 
Planowane badania mogą dotyczyć optymalizacji rozkładu płasz-
czyzn podziału oraz ilości umieszczanych na nich włókien. Drugim 
obszarem planowanych badań jest zagadnienie rodzaju włókien 
tworzących kompozyt i sposobu ich układania na płaszczyznach 
podziału. Kolejnym problemem badawczym jest tworzenie kompo-
zytów w innych technologiach druku 3D, nie tylko FDM. Do tego 
należy jeszcze dołączyć prace usprawniające proces wstrzymywa-
nia i wznawiania druku na płaszczyznach podziału. Wyniki tak roz-
ległych badań mogą sprawić, że kompozyty wykonywane przy po-
mocy drukarek 3D będą komercjalizowane, a w wyniku efektywnie 
wykorzystywane w systemach produkcyjnych. Wskazane kierunki 
badań są elementem przedstawionej drogi rozwoju technologii  
w ujęciu TRL.

Technologia druku 3D nie podąża tradycyjną drogą rozwoju ty-
powego dla drugiej połowy XX wieku. Obejmuje ona w bardzo szyb-
kim tempie także obszary niezwiązane z działalnością inżynierską 
i sferą innowacyjnych wyrobów. Podobnie do technologii interne-
towych obejmuje ona swoim zasięgiem także najmłodszych użyt-
kowników. Przykładem są istniejące w ofercie handlowej zestawy 
do rysowania w technice 3D dedykowane dla dzieci i młodzieży. 
W zestawach tych długopis pozwala na wykonywanie rysunku spe-
cjalnym żelem utwardzanym dołączonym źródłem promieniowania 
UV [10]. Stosunkowo gruba warstwa żelu pozwala na tworzenie 
obiektów przestrzennych, co jest istotą druku 3D.

Innym przykładem jest ręczna drukarka 3D, która posiada 
drukującą głowicę zasilaną typowym filamentem, tak jak w pro-
fesjonalnych urządzeniach [11]. Różnica polega na tym, że gło-
wica przemieszczana jest ręcznie, a nie za pomocą programu 
komputerowego. Wydruki są więc wynikiem kreatywności dziec-
ka, a nie odzwierciedleniem kształtu precyzyjnie opracowanego  
w procesie inżynierskiego projektowania. Rozpowszechnienie 

technologii druku 3D w wersji odpowiedniej dla dzieci wydaje się 
być jednoznacznym sygnałem, że jest to technika przyszłości. 
Warto więc szukać obszarów jej rozwoju, czego przykładem jest 
tworzenie struktur kompozytowych.
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21 listopada br. zarząd Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. po-
informował o decyzji przejęcia pakietu kontrolnego grupy Negri 
Bossi SpA z siedzibą w Mediolanie, włoskiego producenta wtry-
skarek. Jak podaje komunikat, do końca stycznia przyszłego 
roku Nissei planuje dokonać zakupu 75% akcji włoskiej spółki, 
pozostałe zaś akcje zostaną zakupione „w ciągu kilku lat”.

Zakup Negri Bossi znacząco poprawi pozycję biznesową Nis-
sei w dziedzinie maszyn do formowania wtryskowego. Transak-
cja oprócz rozszerzenia portfolio produktów, z uwagi na silną 
pozycję Negri Bossi w Europie, wzmocni stosunkowo słabą sieć 
sprzedaży Nissei w tym regionie. 

Powstała w 1947 roku Negri Bossi nie po raz pierwszy zmieni 
właściciela. W 2014 roku włoski koncern Sacmi Group, sprzedał 
Negri Bossi amerykańskiej Kingsbury Corporation., która posia-
da obecnie 99,99% udziałów w mediolańskiej spółce.

Negri Bossi zatrudnia około 350 pracowników w czterech za-
kładach produkcyjnych ulokowanych we Włoszech, w Indiach 

Nissei, japoński producent maszyn, przejmie Negri Bossi

oraz Chinach. Z kolei Nissei zatrudnia ponad 1200 pracowników 
na całym świecie. Wartość sprzedaży w ostatnim roku wyniosła 
ponad 400 mln USD. Około 76 procent przychodów pochodzi-
ło ze sprzedaży wtryskarek. Wyniki sprzedażowe Negri Bossi  
w 2018 r. to ok. 105 mln dolarów. 

W komunikacie prasowym nie podano kwoty transakcji.

Źródło: Nissei Plastic

I N F O R M A C J A   P R A S O W A

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych 
Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017.
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WANNER TECHNIK jest niemieckim producentem urządzeń do 
recyklingu tworzyw sztucznych. Oferuje młyny i kruszarki w sze-
rokim zakresie wielkości i wydajności oraz extrudery do produk-
cji regranulatu. Dla poprawy jakości przemiału produkowanego 
przez młyny i kruszarki można wyposażyć je w odpylacze.

Małe młynki i kruszarki z serii Baby, Compact oraz X-tra prze-
widują możliwość montażu odpylaczy zintegrowanych, montowa-
nych bezpośrednio poniżej komór mielących. Regulując siłę ssa-
nia odpylaczy, określamy wielkość frakcji pylistej, która zostanie 
odseparowana od przemiału. Pył zbiera się w łatwej do opróżnia-
nia szufladzie, a całość układu jest łatwa do czyszczenia.

Duże młyny serii Energy można wyposażyć w zewnętrzne odpy-
lacze, montowane poniżej cyklonów, którymi odbiera się urobek  
z komór mielących. Mają bardzo dużą wydajność, dlatego do 
zbierania pyłu przewidziano mocowane na specjalnych wiesza-
kach worki, które zapewniają szczelność oraz łatwą i szybką 
wymianę. Odpylacze te również mają możliwość regulacji siły 
ssania, a tym samym stopnia separacji cięższego przemiału  
i lżejszego pyłu. Dostępna jest również wersja urządzenia pozwa-

Nowoczesne przetwórstwo 
tworzyw sztucznych

Nowoczesne przetwórstwo tworzyw sztucznych wymaga ciągłego doskonalenia procesu. Z jednej strony opłacalność produkcji  
i świadomość ekologiczna wymuszają coraz szersze stosowanie surowców wtórnych, jak regranulaty i przemiały, z drugiej stro-
ny jakość produktów powinna być coraz wyższa, a liczba wadliwych detali powinna maleć. Te trudne do pogodzenia interesy 
wymagają stosowania dodatkowego osprzętu, w tym odpylaczy. 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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lającego separować tzw. anielskie włosie, powstające podczas 
tarcia granulatu w rurociągach transportu pneumatycznego. 

Średniej wielkości młyny serii Dynamic umożliwiają stosowa-
nie zarówno zintegrowanych, jak i zewnętrznych odpylaczy.

W aplikacjach wymagających najwyższej jakości odpylania 
można stosować specjalistyczne odpylacze niemieckiego produ-
centa MBengineering. Te autonomiczne urządzenia dostępne są 
w szerokim zakresie wydajności i dają możliwość parametryzacji 
procesu odpylania. Użytkownik ustala wielkość odpylanej porcji, 
czas i ilość cykli odpylania, a także gradację sita separującego. 
W przypadku materiałów wykazujących silne właściwości elek-
trostatyczne producent przewidział zastosowanie listew jonizu-
jących. Odpylacze TS5 i TS10 można montować bezpośrednio 
na maszynach przetwórczych lub parując je ze zbiornikami po-
średnimi. Wykorzystują one komorę, w której strumień powie-
trza podrzuca porcję tworzywa, a następnie odsysa unoszące 
się cząstki pyłu. 

Odpylacze TR5 ,TT5, TS20, TS30 wykorzystują obrotowe per-
forowane bębny, w których przesypywane są porcje surowca. 
Drobna frakcja pyłu jest odsysana przez perforowane poszycie 
bębnów, podczas gdy tworzywo pozostaje wewnątrz. Z uwagi na 
dużą sprawność odpylacze mogą pracować jako jednostki cen-

tralne. Zwłaszcza TS30, który zapewnia wydajność odpylania do 
600kg/h.

Odpylony przemiał ma porównywalną wytrzymałość mecha-
niczną z tworzywem oryginalnym, dlatego może znaleźć zasto-
sowanie w detalach technicznych. Branża medyczna, produkcja 
soczewek optycznych oraz transparentnych detali wizualnych 
często wymaga odpylania nawet oryginalnych granulatów, aby 
wyeliminować przypalenia powodowane przez pył powstający 
poprzez tarcie granulek podczas ich produkcji oraz transportu. 
Stosowanie odpylonych surowców zapewnia lepszy przepływ po-
wietrza w zbiornikach suszarek i podnosi sprawność podciśnie-
niowych układów przesyłowych.

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl, www.elbi.com.pl

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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W 
mieście swoją siedzibę ma 190 przedsiębiorstw 
zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych 
i ok. 30 narzędziowni. Zatrudnienie znajduje łącznie 
ok. 4000 osób i wciąż rośnie zapotrzebowanie na 

nowych wykwalifikowanych pracowników. Wraz z rozwojem firm, 
rozwijają się targi, które pozwalają na integrację branży, wymia-
nę kontaktów i budowę trwałych relacji. W ciągu trzech dni moż-
na pozyskać nowych Klientów – decydentów, którzy przyjeżdżają 
w konkretnym celu: poznać nowości i wdrożyć je w swojej firmie, 
uzupełnić park maszynowy i nawiązać współpracę z podwyko-
nawcami. 

– W zeszłym roku byliśmy na Targach INNOFORM® po raz 
pierwszy. Po wydarzeniu, w przeciągu 2–3 miesięcy, udało się 
sfinalizować kontrakty na sprzedaż 3 maszyn! Zalążek tych 
rozmów pojawił się tu, na targach. Czułem, że ta edycja już od 
pierwszej minuty trwania będzie bardzo udana. Nie pomyliłem 
się -  na naszym stoisku cały czas mieliśmy Klientów. Co wię-
cej, spotkaliśmy takie firmy, których nie spotkalibyśmy nigdzie 
indziej! – podsumował minioną edycję Mateusz Haberski z firmy 
HIGH TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o.

Z każdym dniem lista wystawców rośnie. Swój udział po-
twierdziły takie firmy jak: ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN 
DEFUM S.A., A. MARCINIAK OT, CT MACRO, EMUGE-FRANKEN 
TECHNIK, CBT POLSKA, FANUC POLSKA, FORMTECH,  GLAMAR, 
HALBRONN SAS, INAUTOM POLAND, INTEGRA TOOLS, KIPP, 
KNARR, MEUSBURGER, MILAR, MOLDE MATOS, STÄUBLI ŁÓDŹ, 
SUMARIS, TENACO, TRANSCORN. 

Wystawcy zaprezentują m.in.: narzędzia specjalne, narzędzia 
skrawające do obróbki metali, wykrojniki, tłoczniki, technologie, 
obrabiarki i urządzenia do obróbki ubytkowej, technologie, urzą-
dzenia i materiały do inżynierii odwrotnej, przyrządy i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, wyposażenie zakładów przemysłowych  
i wiele więcej. 

W programie towarzyszącym nie mogło zabraknąć cieszącej 
się niesłabnącą popularnością Giełdy Kooperacyjnej, która jest 

Formujemy przyszłość
4. Targi INNOFORM® w Bydgoszczy ponownie wskażą kierunki rozwoju branży

Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® organizowane w Bydgoszczy to feno-
men, który nie tylko pomaga wystawcom w promocji produktu i firmy, ale i wpływa korzystnie na rozwój gospodarczy całego 
regionu. Kolejna, czwarta już edycja odbędzie się w dniach 3–5 marca 2020 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawien-
niczym. 

idealnym miejscem do podejmowania biznesowych rozmów i ich 
finalizacji. Każdego roku zainteresowanie budzi Strefa Usług Prze-
mysłowych – specjalnie przygotowana część wystawy, skierowana 
do firm podwykonawczych, chcących pozyskać nowe zlecenia. 

W młodości siła, dlatego program targów tworzony jest rów-
nież z myślą o tych, którzy swoją przygodę z branżą dopiero roz-
poczynają.  

– Zawsze chętnie witamy uczniów i studentów, którzy na tar-
gach mają możliwość poznania nowych technologii i zobacze-
nia w praktyce tego, o czym uczą się w trakcie zajęć szkolnych.  
Z czasem osoby te same znajdą zatrudnienie w firmach wystaw-
ców lub może założą własną działalność. Od pierwszej edycji 
targów organizujemy zwiedzanie wystawy ze specjalistami, któ-
rzy pokazują uczniom najciekawsze maszyny i dzielą się wiedzą 
– powiedziała Beata Łoś, Komisarz Targów. 

Tak jak region kujawsko-pomorski jest liderem w wytwarzaniu 
narzędzi na światową skalę, tak Międzynarodowe Targi Koope-
racji Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® są nu-
merem jeden wśród wydarzeń o tej tematyce w naszym kraju. 
Już dziś warto zarezerwować sobie czas, aby w marcu odwiedzić 
Bydgoszcz. 

Więcej informacji na www.innoform.pl
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D
ziś samochody elektryczne stanowią zaledwie 6% cał-
kowitej sprzedaży w krajach UE-15, jednak popyt na 
nie dynamicznie wzrasta. Na czołowych miejscach pod 
względem sprzedaży znajdują się państwa takie jak 

Niemcy i Norwegia, gdzie w pierwszej połowie 2019 roku zareje-
strowano odpowiednio 48 i 44 tysiące takich pojazdów. Tłem dla 
rozwoju elektromobilności jest zaostrzanie unijnych norm emisji 
spalin i zapowiedzi wycofywania pojazdów z tradycyjnymi silnikami 
z szeregu dużych miast, jak Londyn, Hamburg czy Paryż. Również 
w Polsce od początku 2018 roku obowiązuje ustawa o elektro-
mobilności, która daje samorządom możliwość tworzenia stref ni-
skiej emisji spalin. Wszystko wskazuje na to, że samochody elek-
tryczne to nieodwracalny kierunek rozwoju rynku motoryzacyjnego. 
Zanim jednak całkowicie zdominują one ulice europejskich miast, 
branża musi się zmierzyć z niektórymi ograniczeniami, które spo-
walniają tempo ich rozpowszechniania.

 
WYZWANIA DLA ELEKTROMOBILNOŚCI
Podstawowym ograniczeniem, jakie wymienia się w kontek-

ście rozwoju rynku samochodów elektrycznych, jest ich relatyw-
nie niewielki zasięg i stosunkowo słaby dostęp do infrastruktury 
ładującej. Lęk użytkowników przed rozładowaniem baterii pod-
czas dłuższej podróży to obecnie jedna z głównych barier dla po-
pularyzacji e-samochodów. Rozwój nowych technologii oraz licz-
ne inwestycje sprawiają, że ograniczenia związane z liczbą stacji 
ładujących w miarę upływu czasu całkowicie znikną. Tymczasem 
producenci pracują nad obniżeniem całkowitej masy pojazdu na-
wet o 50%, co pozwoli obniżyć moc silnika, a co za tym idzie – wy-
datek energii elektrycznej potrzebnej do jego zasilania. Kolejną 
kwestią, jaką wymienia się w kontekście eksploatacji samocho-
dów elektrycznych, są czynniki związane z ogólnym komfortem 

jazdy. W odróżnieniu od tradycyjnego silnika spalinowego, silnik 
elektryczny niemal nie wydziela ciepła, co przy zastosowaniu nie-
odpowiednich rozwiązań materiałowych wewnątrz kabiny może 
utrudniać zachowanie stabilnej, komfortowej temperatury w sa-
mochodzie w sezonie zimowym. W rozwiązaniu wielu problemów 
konstrukcyjnych pomogą nowoczesne rozwiązania materiałowe, 
jak np. produkowane przez firmę Knauf Industries części samo-
chodowe ze spienionych tworzyw sztucznych EPP i EPS, które 
łączą doskonałą termoizolacyjność i odporność mechaniczną  
z minimalnym ciężarem. 

PRZYSZŁOŚCIOWE ZASTOSOWANIA TWORZYW 
SZTUCZNYCH
Części samochodowe z tworzyw sztucznych już jakiś czas 

temu pozwoliły „wyszczuplić” sylwetkę pojazdów, zastępując np. 
masywne metalowe zderzaki czy szkło w osłonach reflektorów. 
W kolejnym etapie rewolucji motoryzacyjnej pomogą spienione 
tworzywa sztuczne, jak EPP czy EPS. Ich zastosowanie już te-
raz umożliwia doskonałe wygłuszenie kabiny i tłumienie drgań 
przy jednoczesnym zmniejszeniu masy pojazdu. W samochodach 
elektrycznych zapotrzebowanie na wykonane z nich części będzie 
wzrastać, ze względu na potrzebę lepszej ochrony cieplnej kokpi-
tu. Umieszczone w podsufitkach i drzwiach pozwalają zapobiec 
szybkiemu wychładzaniu się wnętrza samochodu, dzięki czemu 
można też zmniejszyć wykorzystanie baterii do zasilania syste-
mu ogrzewania. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej budowie samo-
chodu elektrycznego, odkryjemy, że te elastyczne i łatwo formo-
walne tworzywa mogą pomóc w zaprowadzeniu dużo głębszych 
zmian, także w jego wyglądzie. Silnik jest znacznie mniejszy i nie 
wymaga tak intensywnego chłodzenia. Podłoga może być zupeł-
nie płaska, a koła mogą być rozmieszczone szerzej. Dostarcza 
to zupełnie nowych możliwości aranżacji wnętrza. Wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonalności i estetyki 
pojazdów elektrycznych to kolejne pole, na którym nowoczesne 
tworzywa mają do odegrania dużą rolę. Współczesne techno-
logie ich przetwórstwa, jak np. stosowany w zakładach Knauf 
Industries wtrysk dwukomponentowy 2K, pozwalają precyzyjnie 
łączyć EPP i EPS z innymi tworzywami, co daje bardzo bogate 
możliwości projektowe. Części złożone z wielu materiałów mogą 
pełnić różnorodne funkcje w konstrukcji samochodu, związane 
nie tylko z komfortem i bezpieczeństwem jego użytkowania, lecz 
także designem.

Spienione tworzywa 
przyszłością samochodów 
elektrycznych
Branża motoryzacyjna przechodzi dziś proces elektryfikacji. W pokonaniu niektórych ograniczeń w rozwoju rynku samochodów 
elektrycznych mogą pomóc części z nowoczesnych spienionych tworzyw sztucznych, które pozwalają na poprawę szeregu ich 
parametrów. 

Źródło: www.plastech.pl
Samochody elektryczne to nieodwracalny kierunek rozwoju 
branży motoryzacyjnej. Fot. Knauf Industries
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W katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH zrealizowa-
no w latach 2011–2013 projekt badawczo-rozwojowy, 
którego celem było opracowanie zestawu zmodyfiko-

wanych przegród warstwowych (pojedynczych i dwuściennych)  
z różnych tworzyw o odpowiednio dobranych parametrach 
mechanicznych i akustycznych, przydatnych w projektowaniu 
zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i urządzeń. Przyjęto, 
że nowe rozwiązania przegród warstwowych (o gr. min. 3,5 
mm, gr. max. 22 mm), stanowiących elementy ścienne za-
bezpieczeń, będą zbudowane z różnych nowych, dotychczas 
niestosowanych materiałów i tworzyw, charakteryzujących 
się dobrymi własnościami akustycznymi (dźwiękochłonnymi  
i dźwiękoizolacyjnymi). Założono także uwzględnienie w bada-
niach materiałów uzyskiwanych w wyniku recyklingu. Rezultaty 
badań opublikowano w postaci wytycznych dla projektantów 
[2] oraz katalogów z parametrami akustycznymi: materiałów 
dźwiękochłonnych [3] i dźwiękoizolacyjnych przegród warstwo-
wych [4].

Spośród wielu przetestowanych materiałów i przegród na uwa-
gę zasługują przegrody dwuścienne z rdzeniami dźwiękochłonny-
mi z granulatów gumowych.

PRZEGRODY DWUŚCIENNE Z RDZENIAMI 
Z GRANULATU GUMOWEGO
Najprostsza przegroda dwuścienna (zwana podwójną) złożona 

jest z dwóch jednakowych płyt dźwiękoizolacyjnych z umieszczoną 
pomiędzy nimi warstwą dźwiękochłonną – rdzeniem dźwiękochłon-
nym. W rozpatrywanym przypadku rolę rdzenia spełnia warstwa 
granulatu gumowego w postaci luźnej ziarnistej (wsypywanej po-
między płyty – ścianki dźwiękoizolacyjne) lub w postaci elastycznej 
płyty wykonanej ze sprasowanego granulatu. W tabeli 1 przedsta-
wiono zestawienie badanych przegród z granulatami gumowymi.

Przegroda  warstwowa I (rys.1) składa się z dwóch płyt dźwię-
koizolacyjnych z blachy stalowej o gr. 1 mm, pomiędzy który-
mi znajduje się rdzeń dźwiękochłonny z granulatu gumowego  
o gęstości objętościowej 460 kg/m3. Kształt ziarna gumowego: 

Właściwości dźwiękoizolacyjne 
i zastosowanie przegród 
z rdzeniami z granulatów gumowych
Jan Sikora

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród warstwowych (dwuściennych) z rdzeniami 
dźwiękochłonnymi z  granulatów gumowych uzyskanych na drodze recyklingu. Rdzenie dźwiękochłonne mogą być stosowane  
w postaci luźnej ziarnistej lub w postaci sprasowanej elastycznej płyty. Treść artykułu stanowi uzupełnienie publikacji poświę-
conej właściwościom dźwiękochłonnym i zastosowaniu granulatów gumowych, zamieszczonej w numerze Nr 5/2019 „Tworzywa 
Sztuczne w Przemyśle”.

Tabela 1. Zestawienie prototypowych przegród warstwowych (dwuściennych) z rdzeniami z granulatów gumowych

Przegroda Układ warstw 
materiałów

Grubość warstwy 
materiału 

[mm]

Grubość 
przegrody 

[mm]

Masa 1 m2 
warstwy 

materiału [kg]

Masa 1 m2 
przegrody 

[kg]

I
Blacha stalowa

Granulat gumowy  (luzem)
Blacha stalowa

1
10
1

12
7,85
4,6
7,85

20,3

I
Blacha stalowa

Granulat gumowy  (luzem)
Blacha stalowa

1
20
1

22
7,85
9,2
7,85

24,9

II
Blacha stalowa

Granulat tkaninowo-gumowy (luzem)
Blacha stalowa

1
10
1

12
7,85
8,0
7,85

23,7

II
Blacha stalowa

Granulat tkaninowo-gumowy (luzem)
Blacha stalowa

1
20
1

22
7,85
16,0
7,85

31,7

IIIa
Guma zwykła PZ

Granulat tkaninowo-gumowy (płyta)
Guma zwykła PZ

3
16
3

22
3,6
12,8
3,6

20,0

IIIb
Guma zwykła PZ

Granulat tkaninowo-gumowy (płyta)
Guma zwykła PZ

3
16
3

22
3,6
12,8
3,6

20,0

IIIc
Guma zwykła PZ

Granulat tkaninowo-gumowy (płyta)
Guma zwykła PZ

3
16
3

20
3,6
12,8
3,6

20,0
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nieregularne płatki, frakcja ziarna: 2x2 mmm do 5x10 mm, typ 
ziarna: gruboziarnisty. Próbkę przegrody I wykonano w dwóch 
wersjach grubości rdzenia dźwiękochłonnego (10 i 20 mm).

Budowa przegrody warstwowej II (rys. 2) jest identyczna jak 
przegrody I, z tym że rolę rdzenia dźwiękochłonnego pełni gra-
nulat tkaninowo-gumowy o gęstości objętościowej 340 kg/m3. 
Kształt ziarna gumowego: płatki nieregularne, frakcja ziarna: od 
2x2 mm do 3x3 mm, typ ziarna: drobnoziarnisty. Granulat tego 
typu powstaje w jednej z faz recyklingu, kiedy to ziarno gumowe 
jest zanieczyszczone kłaczkami z włókna bawełnianego. Prze-
grodę II wykonano w dwóch wersjach grubości warstwy rdzenia 
dźwiękochłonnego (10 i 20 mm).

W przegrodach I i II granulat jest wsypywany do szczeliny po-
między płytami dźwiękoizolacyjnymi.

Przegroda warstwowa III (rys. 3) zbudowana jest z dwóch płyt 
dźwiękoizolacyjnych z gumy zwykłej o gr. 3 mm, pomiędzy któ-
rymi znajduje się rdzeń dźwiękochłonny z granulatu tkaninowo- 
-gumowego w postaci elastycznej płyty. Wykonana jest w trzech 
wariantach. Wariant IIIa: warstwy przegrody połączone są kle-
jem poliuretanowym, a następnie sprasowane. Grubość rdzenia 
wynosi 16 mm. Wariant IIIb: warstwy przegrody połączone są 
identycznym klejem jak w IIIa  (ale w innych proporcjach kleju) 

Rys. 1. Schemat poprzeczny 
przekroju przegrody warstwowej I 
(rdzeń: granulat gumowy)

Rys 2. Schemat poprzeczny 
przekroju przegrody warstwowej II 
(rdzeń: granulat tkaninowo-gumowy)

Rys. 3. Schemat poprzeczny 
przekroju przegrody warstwowej III 
(rdzeń: granulat tkaninowo-gumowy 
w postaci elastycznej płyty)

Rys. 4. Zestawienie porównawcze charakterystyk 
izolacyjności akustycznej przegrody dwuściennej I 
(z blach stalowych gr. 1 mm) z warstwą granulatu 
gumowego o gęstości objętościowej 460 kg/m3

Rys. 5. Zestawienie porównawcze charakterystyk
izolacyjności akustycznej przegrody dwuściennej II 
(z blach stalowych gr. 1 mm) z warstwą granulatu 
tkaninowo-gumowego o gęstości objętościowej 340 kg/m3

i sprasowane. Grubość rdzenia 16 mm. Wariant IIIc: warstwy 
połączone poprzez wulkanizację, stąd grubość rdzenia pomniej-
szona do 14 mm.

WŁASNOŚCI DŹWIĘKOIZOLACYJNE PRZEGRÓD 
WARSTWOWYCH
Badanie izolacyjności akustycznej przegród dwuściennych 

z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych prze-
prowadzono zgodnie z metodyką badawczą szczegółowo opi-
saną w publikacji [4]. Wyniki badań izolacyjności akustycznej 
próbek przegród warstwowych I, II i III w postaci wykresów 
charakterystyk izolacyjności akustycznej w pasmach 1/3 ok-
tawowych częstotliwości przedstawiono na rys. 4 (przegroda 
I), rys. 5 (przegroda II) i rys. 6 (przegroda III). W tabeli 2 
zestawiono wyniki badań przegrody I, w tabeli 3 przegrody II  
a w tabeli 4 przegrody III. W każdej z tabel dodatkowo podano 
wartość jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności od dźwię-
ków powietrznych Rw.

Na podstawie analizy przedstawionych wyników badań izola-
cyjności akustycznej wybranych przegród dwuściennych z rdze-
niami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych można wycią-
gnąć następujące wnioski:

t
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Rys. 6. Zestawienie porównawcze charakterystyk 
izolacyjności akustycznej przegrody dwuściennej III 
z płyt gumowych gr. 3 mm łączonych klejem z granulatem 
tkaninowo-gumowym (przegrody IIIa i IIIb) oraz poprzez 
wulkanizację (przegroda IIIc)

Tabela 2. Zestawienie porównawcze izolacyjności 
akustycznej przegrody dwuściennej I z warstwą granulatu 
gumowego

Rdzeń: 
granulat 
gumowy 
Gęstość 

460 kg/m3

Przegroda dwuścienna 
z blach stalowych grubości 1mm

Grubość rdzenia [mm]

10 20

63 15,0 15,8

80 12,6 14,1

100 16,6 16,4

125 17,1 17,0

160 15,2 14,4

200 18,6 19,0

250 19,4 19,0

315 19,7 18,2

400 18,5 21,0

500 23,4 28,2

630 27,7 32,9

800 30,1 33,4

1000 33,5 35,0

1250 36,5 37,1

1600 39,1 39,9

2000 41,1 42,0

2500 42,4 43,2

3150 43,5 44,5

4000 45,1 45,8

5000 46,9 48,1

Rw [dB] 29 31

Tabela 3. Zestawienie porównawcze izolacyjności 
akustycznej przegrody dwuściennej II z warstwą granulatu 
tkaninowo-gumowego

Rdzeń: 
granulat 
gumowy 
Gęstość 

340 kg/m3

Przegroda dwuścienna 
z blach stalowych grubości 1mm

Grubość rdzenia [mm]

10 20

63 21,5 20,9

80 21,5 20,8

100 22,6 23,4

125 21,4 20,9

160 17,5 16,5

200 21,2 20,9

250 20,4 24,2

315 21,3 29,9

400 24,5 33,9

500 29,8 35,8

630 35,0 34,1

800 36,4 34,5

1000 38,5 35,6

1250 40,8 36,8

1600 43,7 38,4

2000 45,5 39,6

2500 45,9 39,7

3150 46,5 42,2

4000 47,1 44,9

5000 48,5 46,5

Rw [dB] 33 35

Tabela 4. Zestawienie porównawcze izolacyjności 
akustycznej przegrody dwuściennej III (wartości 
odpowiednio dla wersji a, b i c) z granulatem
tkaninowo-gumowym w postaci elastycznej płyty

Rdzeń: 
granulat 
gumowy 
Gęstość 

340 kg/m3

Przegroda dwuścienna 
z płyt gumowych grubości 3 mm

Grubość rdzenia [mm]

16 26 14

63 21,0 21,3 23,7

80 20,2 19,7 18,8

100 24,3 24,5 24,3

125 23,9 23,2 23,6

160 20,3 20,2 21,1

200 24,0 23,9 24,1

250 26,6 26,3 27,1

315 29,8 29,4 29,8

400 29,8 28,7 29,5

500 33,0 32,8 32,9

630 33,9 34,2 34,2

800 35,4 35,5 35,8

1000 37,7 37,7 38,4

1250 39,6 39,8 40,4

1600 41,1 41,2 42,0

2000 43,0 43,7 44,4

2500 43,8 44,7 45,5

3150 44,9 46,3 46,6

4000 47,5 47,8 48,5

5000 49,8 48,8 50,3

Rw [dB] 36 36 37
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l wszystkie zbadane przegrody charakteryzują się bardzo dobry-
mi własnościami dźwiękoizolacyjnymi. Wartości jednoliczbo-
wego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw wynoszą od 29 
do 37 dB;

l zwiększenie grubości rdzenia dźwiękochłonnego w przegrodzie 
I powoduje nieznaczny przyrost izolacyjności akustycznej R  t
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w zakresie częstotliwości od 400Hz do 1 kHz (rys. 4), co ma 
wpływ na zwiększenie wartości wskaźnika Rw z 29 dB do 31 
dB (tab. 2);

l zwiększenie grubości rdzenia dźwiękochłonnego w przegrodzie 
II powoduje znaczny przyrost izolacyjności akustycznej R w za-
kresie od 250 Hz do 500 Hz, natomiast obniżenie w zakresie 
częstotliwości od 800Hz do 5 kHz (rys. 5, tab.3). Ponieważ 
przyrost występuje w zakresie częstotliwości średnich, ma 
to wpływ na zwiększenie wskaźnika Rw z 33 do 35 dB. Moż-
na również stwierdzić, że granulaty tkaninowo-gumowe mają 
wpływ na zwiększenie izolacyjności akustycznej przegrody ze 
względu na lepszą charakterystykę pochłaniania dźwięku niż 
ma to miejsce w przypadku czystych granulatów;

l bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną charakteryzuje się prze-
groda dwuścienna gumowa III z rdzeniem ze sprasowanego na 
lepiszczu granulatu tkaninowo-gumowego. Wskaźnik izolacyjno-
ści akustycznej Rw osiąga wartość 35 do 37 dB (rys. 6, tab. 4);

l zestawienia porównawcze charakterystyk izolacyjności aku-
stycznej R dla przegrody III w wariantach a, b i c wykazują, 
że sposób łączenia poszczególnych warstw przegrody ze sobą 
(oraz samego granulatu) nie ma zasadniczego wpływu na wła-
ściwości dźwiękoizolacyjne.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ. ZASTOSOWANIE
PRZEGRÓD 
Uzyskane wyniki badań wstępnych właściwości dźwiękoizo-

lacyjnych przegród warstwowych (dwuściennych z rdzeniami 
dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych) I, II i III potwierdza-
ją ich pełną przydatność stosowania w elementach ściennych 
zabezpieczeń przeciwhałasowych typu zintegrowane obudowy 
dźwiękochłonno-izolacyjne [2]. Mogą mieć również zastosowanie  
w takich zabezpieczeniach jak modyfikacja oryginalnych korpu-
sów i osłon maszyn oraz w projektowaniu korpusów maszyn  
o zwiększonym pochłanianiu energii wibroakustycznej [2]. 

Tabela 5 [2] przedstawia między innymi możliwości wykorzysta-
nia przegród warstwowych z rdzeniami z granulatów gumowych  
w zabezpieczeniach wibroakustycznych.
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Tabela 5. Możliwości wykorzystania nowego zestawu przegród warstwowych w zabezpieczeniach ograniczających hałas 
maszyn i urządzeń

Rodzaj zabezpieczenia Przegrody pojedyncze
Przegrody dwuścienne 

z rdzeniami dźwiękochłonnymi 
(granulaty)

Przegrody dwuścienne 
z rdzeniami dźwiękoizolacyjnymi 

(płyty gumowe)

obudowa
dźwiękochłonno-izolacyjna 

klasyczna
(całkowicie zamknięta)

płyta mocowana
do szkieletu konstrukcji nośnej 

jako ścianka zewnętrzna

aktualnie brak 
konkretnego
zastosowania

płyta mocowana do szkieletu 
konstrukcji nośnej jako ścianka 

zewnętrzna dla maszyn 
o wysokiej hałaśliwości

zintegrowana
obudowa dźwiękochłonno-

-izolacyjna
(poszczególne

 elementy ścienne)

płyta służąca do uszczelnienia 
zbędnych otworów w korpusie 

maszyny,
płyta służąca do wykonania 

przegrody dwuściennej
 z oryginalną ścianą korpusu 

maszyny

płyta służąca do wykonania 
samodzielnych elementów 
ściennych bez konieczności 
łączenia ich z oryginalnym 

korpusem maszyny

płyta służąca  do wykonania 
samodzielnych elementów 
ściennych bez konieczności 
łączenia ich z oryginalnym 

korpusem maszyny

modyfikacja
 akustyczna oryginalnych

 korpusów
i osłon maszyn

(stosowanie przegród 
warstwowych na ścianki)

płyta służąca do wykonania 
przegrody dwuściennej

z rdzeniem dźwiękochłonnym  
lub dźwiękoizolacyjnym

płyta służąca  do wykonania 
zmodyfikowanego akustycznie 

korpusu maszyny zastępującego 
oryginalny

płyta służąca  do wykonania 
zmodyfikowanego akustycznie 

korpusu maszyny zastępującego 
oryginalny

projektowanie
 korpusów maszyn

 o zwiększonym pochłanianiu 
energii wibroakustycznej

(wykorzystanie
 rozwiązania przegrody 

dwuściennej
 z rdzeniem dźwiękochłonnym)

zastosowanie od wewnętrznej
 strony osłony, obudowy maszyny 

warstwy tłumiącej drgania
i hałas

uwzględnienie w projektowa-
nym korpusie maszyny struktury 

warstwowej z rdzeniem
o własnościach 

dźwiękochłonnych i tłumienia 
drgań materiałowych w korpusie

uwzględnienie
w projektowanym korpusie 

maszyny struktury warstwowej
z rdzeniem o własnościach 

tłumienia drgań materiałowych
w korpusie

dr inż. Jan Sikora
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki



63

tworzywa

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2019



64

tworzywa

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2019

T
worzywa sztuczne posiadają wiele zalet. Są lekkie, trwa-
łe, odporne na korozję i stosunkowo niedrogie, dlatego 
są powszechnie wykorzystywane, co skutkuje powsta-
waniem dużych ilości odpadów niekorzystnie oddziałują-

cych na środowisko i zdrowie człowieka. Z roku na rok narastają 
problemy dotyczące składowania i gospodarowania odpadami 
komunalnymi. W związku z tym wzrasta zainteresowanie poli-
merami, których degradacja może być przyspieszana czynnikami 
biologicznymi, np. obecnością bakterii i/lub grzybów glebowych 
[1, 2]. Biodegradacja jest atrakcyjną alternatywą dla pozosta-
łych metod usuwania odpadów. Jest to zwykle tańszy proces, 
potencjalnie znacznie bardziej wydajny i nie wytwarzający za-
nieczyszczeń wtórnych, takich jak te związane ze spopielaniem  
i składowaniem odpadów [3].

Istnieje wiele naturalnych i syntetycznych biodegradowalnych 
odpowiedników tradycyjnych tworzyw sztucznych. Jednak zasad-
niczymi barierami ograniczającymi ich zastosowanie są zwięk-
szone koszty produkcji i niejednokrotnie gorsze ich właściwości, 
np. zmniejszona trwałość [4, 5].

Spośród polimerów biodegradowalnych na szczególną uwagę 
zasługuje polikaprolakton (PCL), liniowy alifatyczny półkrysta-
liczny poliester, syntetyzowany przez polimeryzację cyklicznego 
laktonu z otwarciem pierścienia w obecności katalizatora. Ma-
teriał ten znajduje szerokie zastosowanie m.in. do wytwarza-
nia powłok, produkcji różnorodnych materiałów jednorazowych, 
opakowań do żywności, czy filamentów do druku 3D. W sekto-
rze medycznym PCL jest wykorzystywany w szczególności jako 
szwy resorbowalne, a w rolnictwie znajduje zastosowanie jako 
nośnik pestycydów do kontrolowanego ich uwalniania. Polika-
prolakton często jest stosowany jako biodegradowalny kom-
ponent folii nieulegających biodegradacji w celu przyspiesze-
nia ich rozkładu [2, 6]. PCL jest polimerem o właściwościach 
zbliżonych do polietylenu małej gęstości (LDPE) [7]. Wykazuje 
się dobrą ciągliwością z powodu niskiej temperatury zeszklenia 
-60oC, ale ma słabe właściwości fizyczne. Stąd często PCL mo-
dyfikuje się przez domieszkę innych tworzyw, kopolimeryzację 
oraz tworzenie kompozytów z różnymi rodzajami nanokompozy-
tów [6]. PCL jest stosunkowo stabilnym polimerem, który po 
długoterminowym narażeniu na warunki, w których zachodzi hy-
droliza, w zależności od wyjściowej masy cząsteczkowej ulega 
całkowitej degradacji w okresie 2–4 lat [7]. Wśród poliestrów, 
PCL ulega degradacji wolniej niż inne tworzywa z powodu obec-
ności pięciu hydrofobowych grup CH2 w powtarzających się 
monomerach [8]. Kluczowym czynnikiem wpływającym na czas 
biodegradacji tworzyw sztucznych jest aktywność biologiczna 

organizmów żywych, wśród których największą rolę odgrywają 
bakterie i grzyby, chociaż inne organizmy mogą też być zaanga-
żowane w ten proces [9].

França i współpr. [6] wykazali, że biodegradacja PCL jest utrud-
niona po inkubacji tworzywa w wodzie i jego przetrzymywaniu  
w temperaturze 40oC przez 45 dni. Próbki PCL były niepodatne na 
degradację hydrolityczną, a zysk bądź utrata masy próbek spo-
wodowana była pęcznieniem próbek pod wpływem wody. Autorzy 
sugerują, że obserwowane zmiany właściwości tworzywa wiążą 
się ze zmianami morfologicznymi zachodzącymi w amorficznych 
i krystalicznych fazach PCL podczas degradacji hydrolitycznej. 
Natomiast Sánchez-González i współpr. [10] zaobserwowali bio-
degradację membran PCL i PCL pokrytych nanopłatkami zredu-
kowanego tlenku grafenu (rGO) prowadzonych w warunkach in 
vitro w buforze fosforanowym PBS w 37oC przez rok. Stwierdzili 
przyspieszoną degradację hydrolityczną wpływającą na redukcję 
masy cząsteczkowej tworzyw, przy czym pH roztworu nieznacznie 
uległo zmianie. 

Szczep o potencjale do biodegradacji PCL i innych alifatycz-
nych poliestrów zidentyfikowali Nawaz i współpr. [11]. Wykazali, 
że bakteria Brevundimonas sp. MRL-AN1 wytwarza depolimerazę 
PCL należącą do rodziny hydrolaz serynowych, która jest stabilna 
w szerokim zakresie temperatur (20–45oC) i pH (5–9), a także 
w obecności różnych jonów metali, surfaktantów i rozpuszczalni-
ków organicznych. Mikroorganizmy rosnące w obecności tworzyw 
sztucznych wykorzystują materiał polimerowy jako źródło węgla. 
Przykładem są badania Abdel-Motaal i współpr. [12], którzy ana-
lizowali drożdżopochodne grzyby Pseudozyma japonica sp. nov. 
Mikroorganizmy te rosły szybciej na pożywce zawierającej PCL, 
niż na pożywce drożdżowej bez dodatku polimeru. Stwierdzono 
przy tym ponad 90% degradację tworzywa po 15 dniach ekspe-
rymentu. Z kolei Tsuji i Miyauchi [13] wykazali duży potencjał 
lipazy pochodzącej z grzyba Rhizopus delemar do biodegradacji 
PCL o wysokiej masie cząsteczkowej (Mn> 4000).

Udowodniono, że intensywny wzrost wielu grzybów na po-
wierzchni materiału polimerowego może powodować pęcznienie 
i pękanie, gdyż grzyby przenikają do wnętrza struktury tworzywa 
[14]. W artykule przeglądowym Kannahi i Thamizhmarai [14] 
wymienili około 40 różnych gatunków grzybów degradujących 
polimery, m.in. szczepy z rodzaju Aspergillus, Fusarium, Chaeto-
mium, Peacilomyces, Mucor, Cryptococcus, Rhizopus, Penicil-
lium. Jednak nie ma wśród nich szczepów należących do Tricho-
derma, na których skupiono się w prezentowanej pracy. 

Urbanek i współpr. [15] wyizolowali mikroorganizmy z gleb re-
gionu arktycznego (Spitsbergen) zdolne do degradacji tworzyw 

Biodegradacja polikaprolaktonu 
przez grzyby Trichoderma viride
Zuzanna Znajewska, Grażyna B. Dąbrowska, Katarzyna Hrynkiewicz, Katarzyna Janczak

Sprawdzono czy szczepy Trichoderma viride biorą udział w degradacji polikaprolaktonu. Wykazano, że w warunkach laboratoryj-
nych grzyby te zdolne są do wzrostu na PCL. Inokulacja gleby zawierającej polikaprolakton fragmentami grzybni Trichoderma 
viride przyspieszała biodegradację tego tworzywa. 
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polimerowych. Aktywność biodegradacji obserwowana w bada-
niach laboratoryjnych na zemulgowanym tworzywie PCL obser-
wowano dla 102 mikroorganizmów. Wśród nich były grzyby Tri-
choderma sp., które wykazały najwyższą zdolność biodegradacji 
tego tworzywa w dalszych badaniach.

Potencjał Trichoderma viride w biodegradacji tworzyw poli-
merowych dostrzegli Munir i współpr. [16], którzy wyizolowali 
te szczepy ze składowiska odpadów. Szczepy te wykorzystano 
m.in. do biodegradacji LDPE, który jest jednym z najtrudniej de-
gradowanych spośród tworzyw stosowanych w przemyśle. Za-
równo szczepy T. viride jak i Aspergillus nomius były zdolne do 
wzrostu w obecności tworzywa i powodowały ubytek jego masy 
o ok. 5–7% po 45 dniach hodowli w pożywce z solami mineral-
nymi. Podobnie Araceli i współpr. [17] badając biodegradację 
poliuretanu w glebie, wykorzystali m.in. grzyby z rodzaju Aspergil-
lus, Trichoderma, Fusarium i Alternaria. Wyniki Lipsa i współpr. 
[18] pokazały, że polimer PLA ulega szybszej biodegradacji  
w obecności T. viride.

Grzyby Trichoderma spp. występują w glebach na różnych 
szerokościach geograficznych. Wykazują duże zdolności ada-
ptacyjne do otoczenia oraz charakteryzują się bardzo szybkim 
tempem wzrostu, zdolnością do wytwarzania enzymów hydroli-
tycznych, łatwością wykorzystywania jako źródła węgla różnych 
związków organicznych i nieorganicznych [19, 20]. Obecność 
w glebie tych grzybów jest uwarunkowana czynnikami abiotycz-
nymi, takimi jak pH gleby, wilgotność, temperatura. Obecnie 
grzyby z rodzaju Trichoderma są komercyjnie stosowane do pro-
dukcji enzymów [21]. 

Nasze wcześniejsze badania pokazały, że grzyby, zwłaszcza 
Laccaria laccata wykazują potencjał do biodegradacji tworzyw 
PET i PLA [22]. Ponadto stwierdzono w ich obecności spadek 
odczynu pH gleby [1], co potwierdziły dane z badań Łabużek  
i współpr. [23], w których wykazano, że rozwijające się grzyby 
mikroskopijne przyczyniają się do zakwaszania podłoża. 

W prezentowanych badaniach wykorzystano 7 szczepów nale-
żących do Trichoderma spp. Szczepy Trichoderma wybrane do 
badań charakteryzuje wysoka aktywność metaboliczna, zdolność 
do wytwarzania celulaz, pektynaz i lipaz co pozwala przypusz-
czać, że będą one miały wpływ na biodegradację PCL w glebie.

Opracowanie metody biodegradacji pozwalające na jej zasto-
sowanie praktyczne, oprócz doboru odpowiednich mikroorgani-
zmów skutecznie przyspieszających degradację tworzyw, wyma-

ga monitorowania wpływu inokulum na środowisko. Jak pokazały 
badania Janczak i współpr.[ 1] zastosowane jako inokulum bak-
terie Serratia sp. wpływały na zmiany pH gleby i liczebność mi-
kroorganizmów [1]. Z kolei w badaniach Dąbrowska i współpr. 
[24] po zastosowaniu inokulum bakteryjnego bez względu na 
szczep bakteryjny, liczebność bakterii w glebie wzrastała, a grzy-
bów glebowych nie ulegała istotnym zmianom.

Celem badań było sprawdzenie potencjału siedmiu szczepów 
T. viride do przyspieszania biodegradacji PCL w glebie. Prze-
analizowano wzrost grzybów na polikaprolaktonie w warunkach 
laboratoryjnych, co dało podstawy do sprawdzenia ich udziału  
w biodegradacji tego tworzywa w eksperymencie przeprowadzo-
nym w glebie. 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Folie do badań wytłoczono za pomocą laboratoryjnej linii tech-

nologicznej składającej się z wytłaczarki jednoślimakowej Plasti-
Corder PLV 151 (Brabender, Niemcy) z wykorzystaniem granula-
tu tworzywa polimerowego PCL (Capa™ 6800, PerstorpWinning 
Formulas, UK). Otrzymano folie PCL o grubości 0,087 mm wy-
znaczonej zgodnie z normą PN-EN ISO 459325).

Mikroorganizmy
Wykorzystano siedem szczepów grzybów: Trichoderma viride 

52, T. viride 99, T. viride 114, T. viride 154, T. viride 3333, T. vi-
ride odM, T. viride DAR5. Mikroorganizmy do badań wybrano na 
podstawie ich aktywności metabolicznej do produkcji hydrolaz: 
pektynaz, lipaz i celulaz (dane niepokazane) oraz zdolności do 
wzrostu na materiałach polimerowych.

Metodyka badań
Ocenę wzrostu mikroorganizmów w obecności PCL prowadzo-

no w warunkach laboratoryjnych metodą opisaną przez Kitamoto 
i współpr. [26]. Jako jedyne źródło węgla na płytkach Petriego 
z podłożem minimalnym umieszczano po 6 fragmentów folii 
PCL o wymiarach 2 cm x 2 cm o masie całkowitej 0,1 g. Folię 
sterylizowano przez jej zanurzenie w 70% etanolu, a następnie 
przez ekspozycję na światło UV (5 min). Tak przygotowane płyt-
ki Petriego zaszczepiano sporami uzyskanymi z dwutygodniowej 
hodowli grzybów. Hodowlę przez pierwsze trzy dni prowadzono  
w 28°C, a następnie przenoszono do temp. 20oC. Kontrolę stano-
wiło podłoże minimalne nie zawierające PCL. W kolejnych dniach 
wzrostu Trichoderma wykonywano dokumentację fotograficzną.

Tabela 1. Szósty dzień wzrostu grzybów T. viride: (A) - folia PCL na podłożu (kontrola); (B) – 52, (C) – 99, (D) – 114, (E) – 154, 
(F) – 3333, (G) – odM, (H) – DAR5 na podłożu z PCL

A B C D

E F G H
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Tabela 2. Folie PCL (A) po 6-miesięcznej inkubacji w glebie 
nieinokulowanej (kontrola) i inokulowanej szczepami T. 
viride: (B) – 52, (C) – 99, (D) – 114, (E) – 154, (F) DAR5

A B C

D E F

R E K L A M A

Eksperyment donicowy prowadzono przez 6 miesięcy w glebie 
ogrodowej o parametrach: potas 250–350 mg/l, azot 150–250 
mg/l, fosfor 100–200 mg/l, pH 6,5. W każdej donicy umiesz-
czano sterylny krążek folii o średnicy 4 cm i fragmentem dwuty-
godniowej grzybni Trichoderma o średnicy 0,5 cm. Dla każdego 
szczepu przygotowano po trzy donice. Po sześciu miesiącach 
sfotografowano fragmenty folii PCL, sprawdzono ubytek masy 
folii, oraz przeżywalność grzybów w glebie. Ubytek masy folii 
oznaczono zgodnie ze wzorem stosowanym przez Bajer i Kacz-
marek [27] na podstawie masy próbek folii wykonanych przed  
i po eksperymencie. Masę folii sprawdzano na wadze anali-
tycznej z dokładnością 0,001 g. Odczyn gleby mierzono według 
normy PN-EN ISO 84628. Wykonano zawiesiny glebowe zgodnie  
z opisem Janczak i współpr. [1] i metodą posiewów lanych spraw-
dzono liczebność grzybów w glebie po eksperymencie.

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
W obecności grzybów rosnących na podłożu minimalnym 

stwierdzono utratę połysku folii. Tworzywo w niewielkim stopniu 
absorbowało wodę i było mniej gładkie, co sprzyjało kolonizo-
waniu folii przez grzyby i ich rozwojowi. Fragmenty tworzywa były 
całkowicie porośnięte przez szczep T. viride 154, chociaż były 
one widoczne pod grzybnią. Szczep T. viride 114 porastał płytkę 
tak intensywnie, że folia była niewidoczna. Na płytce z T. viride 
DAR5 jeden fragment PCL został całkowicie przerośnięty grzyb-
nią, natomiast pozostałe tylko częściowo zasiedlone grzybem 
z powodu spęcznienia i wygięcia tworzywa, które nie przylegało 
całą powierzchnią do podłoża. T. viride 3333 porastał tworzywo, 
intensywnie rozwijał się na brzegach PCL, gdzie widoczne były 

zarodniki. W przypadku szczepu T. viride odM dwa fragmenty 
tworzywa całkowicie, a dwa kolejne tylko częściowo zostały po-
rośnięte przez rozwijającego się grzyba. Grzyb rozwijał się inten-
sywnie i tworzył zarodniki. Wszystkie zastosowane w badaniach 
szczepy T. viride w różnym stopniu były zdolne do wzrostu na folii 
PCL w warunkach laboratoryjnych (tabela 1).
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Po sześciu miesiącach inkubacji w glebie, tworzywo uległo 
częściowej degradacji we wszystkich analizowanych warian-
tach. Pięć szczepów Trichoderma spp. miało wpływ na przy-
spieszenie degradacji PCL. Największy efekt obserwowano po 
zastosowaniu T. viride 3333 i T. viride odM, w obecności tych 
grzybów stwierdzono całkowity rozpad folii. Na folii PCL znajdu-
jącej się w glebie nieszczepionej (kontrola) obserwowano zmia-
ny degradacyjne i spadek masy o 10%. W przypadku inokulacji 
gleby szczepem T. viride 114 nie obserwowano istotnej de-
fragmentacji i ubytku masy. Folia PCL po półrocznej inkubacji  
w glebie w obecności szczepów T. viride 3333 i T. viride odM 
uległa całkowitej biodegradacji. W obecności T. viride 99 stwier-
dzono 45,63% ubytku masy folii, a dla szczepów T. viride 154 
i T. virde DAR5 ubytek masy PCL wynosił odpowiednio 27,85%  
i 11,58% (tabela 2).

Po przeprowadzonym eksperymencie metodą posiewów la-
nych potwierdzono w glebach obecność poszczególnych grzybów 
użytych do szczepienia. Analiza ilościowa grzybów wykazała naj-
wyższą liczebność w glebie szczepionej T. viride DAR5 i T. viride 
52 (tabela 1). Sprawdzono też odczyn pH gleby po sześciu mie-
siącach trwania eksperymentu. Gleba nieszczepiona grzybami  
i zawierająca fragment folii miała odczyn pH 6,5. W glebach za-
wierających PCL i szczepionych fragmentami grzybni T. viride za-
notowano nieznaczny spadek wartości odczynu pH (o około 4%) 
we wszystkich analizowanych wariantach (tabela 3). Obniżenie 
odczynu pH gleby było prawdopodobnie spowodowane rozwijają-
cymi się grzybami w glebie zawierającej tworzywo.

WNIOSKI
Zastosowane grzyby T. viride charakteryzowały się intensyw-

nym wzrostem w obecności folii PCL w warunkach laboratoryj-
nych. Inkubacja folii PCL w glebie nieszczepionej spowodowała 
jej częściowy ubytek masy. Jednak największe zmiany degra-
dacyjne wywołane były rozwijającymi się grzybami. Szczepy T. 
viride 99 i T. viride 154 przyspieszały degradację tego tworzy-
wa, doprowadzając do niemal całkowitego jej rozpadu. Zasto-
sowanie grzybów T. viride, których naturalnym biotopem jest 
gleba do stymulowania degradacji PCL wydaje się uzasadnione  
i może znaleźć praktyczne zastosowanie przy opracowywaniu 
skutecznej metody biodegradacji terenów zanieczyszczonych 
tworzywami sztucznymi, w tym PCL.
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Tabela 3. Liczebność grzybów i odczyn pH gleby po 
sześciomiesięcznej inkubacji PCL w glebie

liczebność grzybów 
[log10 ± błąd 

standardowy]

różnica pH gleby 
w stosunku do kon-

troli [%]

T. viride 52 2,42 ± 0,02 4,15

T. viride 99 2,20 ± 0,03 3,54

T. viride 114 2,16 ± 0,04 4,00

T. viride 154 1,66 ± 0,10 4,00

T. viride 3333 2,36 ± 0,03 4,15

T. viride odM 2,32 ± 0,04 3,69

T. viride DAR5 2,49 ± 0,01 4,31
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Analiza technologii przyrostowej 
FDM/FFF do wytwarzania wkładek 
formujących form wtryskowych
Przemysław Siemiński, Błażej Szulc

W artykule opisano zastosowanie druku 3D do wytwarzania wkładek formujących form wtryskowych. Wkładki wykonano tech-
nologią przyrostową FDM/FFF z polimeru PLA. Przeprowadzono dwa cykle badań po kilkadziesiąt wtrysków. Wybrane wypraski 
zmierzono za pomocą dokładnego skanera 3D i porównano ze wzorcem.

N
ajpopularniejszą metodą wytwarzania elementów  
z termoplastycznych tworzyw sztucznych jest formowa-
nie wtryskowe. Do tego celu używa się form wtrysko-
wych [1], które zwykle są bardzo skomplikowanymi 

narzędziami. Z tego względu stosowane są do produkcji wielko-
seryjnej i masowej. Głównym etapem procesu jest wtrysk poli-
meru pod wysokim ciśnieniem do zamkniętej formy, której gniaz-
do odwzorowuje kształt wytwarzanego elementu – wypraski. 
Gniazdo jest wykonywane bezpośrednio w płytach stemplowej 
i matrycowej lub we wkładkach formujących mocowanych w tych 
płytach. Gniazdo podczas wtrysku podlega dużym obciążeniom 
mechanicznym i termicznym oraz jest wycierane przez tworzywo, 
więc wykonuje się je na ogół ze specjalnych gatunków stali. Tra-
dycyjnie gniazda wytwarza się, frezując je na obrabiarkach CNC, 
ewentualnie elektrodrążeniem wgłębnym. Koszty takiej obróbki 
są wysokie, zatem ekonomicznie opłacalne staje się produkowa-
nie w nich setek tysięcy wyprasek.

WKŁADKI FORMUJĄCE WYKONYWANE METODĄ DRUKU 3D
Od kilkunastu lat wiele firm na świecie (również w Polsce) testu-

je i wykonuje metalowe wkładki formujące technologiami przyro-
stowymi metodą SLS (selective laser sintering) lub SLM (selective 
laser melting) – przez firmę EOS nazywaną DMLS (direct metal 
laser sintering) – z proszków metali [2]. Wkładki z proszków sta-
li wykonane metodą SLS wymagają zwykle kosztownej infiltracji 
stopami miedzi [3] i są mniej trwałe niż te wytworzone metodami 
SLM/DMLS. Wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie 
elementów uzyskanych w procesach SLM/DMLS z proszków stali 
jest porównywalna z wytwarzanymi tradycyjnie. Ponadto technolo-
gie przyrostowe umożliwiają wykonywanie wkładek z tzw. konfor-
malnymi kanałami chłodzącymi [4]. Mogą one mieć bardzo skom-
plikowane kształty przekroju i przebieg, niemożliwe do osiągnięcia 
klasycznymi metodami [5]. Pomimo tych zalet wkładki wytwarzane 
techniką SLM nie są powszechnie stosowane w budowie form 
wtryskowych, co wynika ze względów ekonomicznych.

W przypadku produkcji niewielkich serii wyprasek (do kilku-
dziesięciu sztuk) [6] część firm proponuje wykonywanie wkładek 
formujących za pomocą druku 3D, metodą strumieniową [7]. 
Opisy udanych wdrożeń są dostępne już od kilku lat [6, 8, 9]. 
Najczęściej stosowane są drukarki 3D firmy Stratasys (metoda 
PJM – PolyJet Modelling) lub maszyny firmy 3D Systems (metoda 
MJP – MultiJet Printing). Przykładowe wkładki wykonane strumie-
niową technologią przyrostową pokazano na rys. 1 i 2.

Trwałość wkładek lub płyt formujących wykonanych metodami 
PJM i MJM nie jest duża, ponieważ materiałem modelowym są 
fotoutwardzalne żywice. Odkształcają się one pod obciążeniem 
już w temperaturze 40–60oC, zależnie od typu (wg normy ASTM 
D648-07). Z tego względu do takich wkładek formujących wtry-
skuje się tylko termoplasty o niższej temperaturze uplastycznie-
nia, tj. PP, PE i ABS [6]. Według [6] wkładki z MJP podlegają 
jeszcze obróbce cieplnej, która zwiększa ich chwilową odpor-
ność na wysoką temperaturę i obciążenia mechaniczne. Zaleca-
ne jest też chłodzenie gniazd sprężonym powietrzem po każdym 
cyklu. Natomiast wytyczne dotyczące projektowania wkładek  
z PJM przedstawiono w [10].

Zaletą zastosowania przyrostowych metod strumieniowych do 
produkcji gniazd form wtryskowych jest wysoka gładkość ścia-
nek (niemal brak widocznej warstwowości) i tym samym dobra 
jakość uzyskiwanych powierzchni wyprasek (ma to również wpływ 
na łatwość usuwania wyprasek z gniazda).

Rys. 1. Forma wtryskowa z wkładkami wykonanymi 
metodą MJP na maszynie firmy 3D Systems [6]

Rys. 2. Płyty formujące (a) wykonane metodą PJM 
na maszynie firmy Stratasys oraz uzyskana w nich 
wypraska (b) [9]

IV
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POSTAWIENIE PROBLEMU I CEL BADAŃ
Autorzy pracy nie spotkali się z publikacjami naukowymi oraz 

opisami wdrożeń technologii przyrostowej FDM (Fused Depo-
sition Modeling) – drukarki 3D firmy Stratasys, ozn. też jako FFF 
(Fused Filament Fabrication) – drukarki 3D wywodzące się z pro-
jektu RepRap [7] do wytwarzania wkładek formujących do form 
wtryskowych. Celem niniejszej pracy było więc zbadanie możliwo-
ści produkcji wyprasek we wkładkach wykonanych metodą FDM/
FFF, a zwłaszcza sprawdzenie przydatności polimeru PLA, który 
jest uważany za materiał bardziej nadający się do wykonywania 
prototypów niż obiektów inżynierskich czy narzędzi, tj. formy.

OPIS BADAŃ
Na potrzeby niniejszej pracy w systemie 3D CAD opracowa-

no modele 3D do wtryskiwania, mające kształt logo Wydziału 
SiMR Politechniki Warszawskiej. Obiekt mieścił się w okręgu  
o średnicy 42 mm, miał grubość 5 mm i pochylenia ścian 5o. Dla 
tego kształtu zaprojektowano kilka wersji wkładek matrycowych 
(z wgłębieniami na napisy i wersję gładką) oraz wkładki stemplo-
we. Wkładki wydrukowano metodą FFF z PLA ze 100-procento-
wym wypełnieniem. Grubość warstw wynosiła 0,2 mm. Dla tych 
stempli i matryc zaprojektowano i wykonano stalowe płyty mo-
cujące (rys. 3). Nie zaprojektowano układu wypychania wypraski  
z gniazda ani oddzielenia od niej wlewka.

Dzięki uprzejmości firmy WADIM PLAST z Reguł k. Warszawy 
[11] całość zamontowano na wtryskarce Dr Boy XS [12], której 
główne parametry to: maks. siła zwarcia 100 kN i maks. obję-
tość wtryskiwana 8 cm3. Na tej maszynie przeprowadzono kilka-
set prób wtrysku dla kilku różnych kompletów wkładek. Wtryski-
wanym polimerem był polipropylen Moplen HP500N firmy Basell 
[13]. Dalej opisano dwa cykle testów różniących się nieznacznie 
kształtem gniazda oraz zastosowaną płytą stemplową.

TESTY NR 1
Do testów nr 1 zamontowano wkładki z białego polimeru PLA 

bez napisów (rys. 4a), a wtryskiwana masa bezbarwnego polime-
ru PP wyniosła 6 g. W układzie sterowania wtryskarki ustawiono 
następujące parametry procesu: temperaturę wtryskiwanego po-
limeru 180oC, maks. ciśnienie wtrysku (ograniczenie) 400 bar, 
średni czas zamknięcia formy 60 s, średni czas otwarcia formy 
i jej swobodnego chłodzenia ok. 120 s. Sposób zamontowania 
wkładek we wtryskarce pokazano na rys. 5a.

Rys. 3. Złożona forma wtryskowa wraz ze stołem 
wtryskarki użyta do testów. Zielone obiekty to wkładki 
formujące wydrukowane metodą FDM/FFF, a granatowe 
– stalowe płyty mocujące t
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konano pomiary kształtu zewnętrznego (tylko od góry) co dziesią-
tej wypraski. Wypraski przed pomiarem zostały delikatnie pokryte 
bielą tytanową. Na rys. 9 pokazano mapy odchyłek dla wyprasek 
nr 30 i 40 dopasowane do referencyjnego modelu 3D metodą 
Best Fit. Modelem referencyjnym był skan wypraski wykonanej 
dziesięć wtrysków wcześniej, więc mapy odchyłek przedstawiają 
przede wszystkim zmiany kształtu gniazda podczas produkcji. 
Ponad 90% analizowanych punktów mieściło się w zakresie ±0,1 
mm i tyle wyniosło obliczone przez system średnie odchylenie, 
natomiast średni błąd kwadratowy wyniósł 0,17 mm.

WNIOSKI
l Technologia przyrostowa wytłaczania tworzyw termoplastycz-

nych (FDM/FFF) może być wykorzystana do wytwarzania wkła-
dek formujących form wtryskowych.

l Z badań wynika, że trwałość matrycy z PLA przy wtryskiwaniu 
polimeru PP oraz prostych kształtach wypraski może wynieść 
kilkadziesiąt poprawnych sztuk – odchyłka kształtu ok. ±0,1 
mm, na pochyłych ścianach widoczny efekt schodkowy, a na 
płaskich widoczne włókna. Taka jakość wyprasek jest wystar-
czająca dla detali niewidocznych dla użytkownika.

l Problemem może być usuwanie wypraski z gniazda – warto 
zastosować minimalne pochylenie ścian większe niż 5o oraz 
wygładzić efekt schodkowy pozostały po druku 3D.

l W celu zwiększenia trwałości gniazda i skrócenia czasu cyklu 
powinno się chłodzić gniazdo po usunięciu wypraski sprężo-
nym powietrzem.

l Zastąpienie drukowanego w 3D płaskiego stempla z tworzywa 
stalową płytą spowodowało znaczne skrócenie czasu chłodze-
nia formy oraz ułatwiało usuwanie wlewka.

l Proponuje się zastosowanie drukowanych kanałów chłodzą-
cych (do sprężonego powietrza) w matrycy, co może znacząco 
skrócić czas cyklu.
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VI

W ten sposób wyprodukowano pierwsze sześć sztuk wyprasek 
(rys. 6). Niestety, pierwsza wypraska była trudna do usunięcia 
z gniazda. Aby to się nie powtórzyło, użyto gorącego powietrza 
do wygładzenia wewnętrznych ścian matrycy, co spowodowało 
nieznaczne zdeformowanie jej dna (rys. 4a) i pozostawiło zafalo-
wanie na wypraskach. Ponadto na gniazdo natryśnięto rozdzie-
lacz bezsilikonowy Ambersil. Kolejne wypraski uwalniano już bez 
problemów. 

Następnie zastosowano chłodzenie gniazda sprężonym powie-
trzem przez ok. 50 s, a czas otwarcia formy wynosił ok. 60 s. 
W ten sposób wyprodukowano dalsze 30 sztuk – według oceny 
wizualnej ich kształt był stale ten sam, więc można uznać, że 
proces był powtarzalny (rys. 7a). 

TESTY NR 2
Ze względu na znaczne rozgrzewanie się matrycy i stempla zde-

cydowano się zdemontować stempel z PLA i dosuwać matrycę do 
stalowej płyty (rys. 5b). Do testów zastosowano nową wkładkę 
matrycową z białego PLA z napisami (rys. 4b) – 100-procentowe 
wypełnienie, grubość warstw 0,2 mm. Parametry były następują-
ce: wtryskiwana masa polimeru PP 6,2 g, temperatura wtryski-
wanego polimeru 180oC, maks. ciśnienie wtrysku (ograniczenie) 
400 bar, czas zamknięcia formy 60 s, średni czas otwarcia formy 
ok. 30 s. Tym sposobem wyprodukowano 60 sztuk wyprasek (rys. 
7b), których kształt był powtarzalny, choć kłopotliwy do oceny z po-
wodu częściowej przezroczystości tworzywa. Dlatego do dalszych 
prób zastosowano ciemny granulat PP (rys. 8).

Za pomocą skanera optycznego światła strukturalnego firmy 
Smarttech o certyfikowanej niepewności pomiaru 0,02 mm wy-

Rys. 6. Pierwsze wypraski (sztuki 3 i 5) z testów nr 1

Rys. 4. Matryca do testów nr 1 (a) i nr 2 (b)

Rys. 5. Ustawienie wkładek w testach nr 1 (a) i nr 2 (b)
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[12] Materiały informacyjne na temat wtryskarki Dr. BOY XS: www.
dr-boy.de/en/products/boy-xs/ (dostęp: 26.11.2017 r.).
[13] Karta charakterystyki granulatu PP Basell Moplen HP500N: 
www.basellorlen.pl/assets/produkty/produkty/Moplen_
HP500N_201410_PL.pdf (dostęp: 26.11.2017 r.)

Rys. 7. Część wyprasek z testów nr 1 (a) i nr 2 (b)

Rys. 8. Wygląd wyprasek z testów nr 2 po zmianie granulatu

Rys. 9. Mapa odchyłek dla wyprasek nr 30 (a) i 40 (b)

dr inż. Przemysław Siemiński
Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
inż. Błażej Szulc
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Mechanik” nr 1/2018.
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Wybrane funkcjonalności:
l bezprzewodowy i bezobsługowy odczyt liczników zamontowa-

nych w narzędziach lub prasach;
l bieżący i historyczny podgląd produkcji;
l bieżący i historyczny pomiar czasu cyklu narzędzia oraz innych 

statystyk;
l nieresetowalne liczniki z alarmem demontażu;
l przypomnienia i kontrola przeglądów prewencyjnych;
l rejestracja prac serwisowych.

Paleta dostępnych liczników:
l Standardowy do 85oC: MMC-11, lider sprzedaży. 

	 														l Wkrótce: ultrawysokotemperaturowy do 175oC 
  oraz wodo- i olejoodporny: MMC-67.

Idea systemu opiera się na kilku prostych krokach: 
1. Odczyt online liczników zamontowanych w narzędziach lub 

prasach na hali produkcyjnej;
2. Przesyłanie danych na serwer;
3. Obliczenia i generowanie bieżących statystyk i wydajności  

z pracy narzędzi i maszyn;
4.Uporządkowanie istotnych informacji i czynności wymaganych 

przy obsłudze narzędzi, takich jak: rejestr narzędzi, rejestr  
kart serwisowych, przypomnienia serwisowe, monitoring pracy 
formy, obliczanie współczynnika OEE efektywności produkcji, 
alarmy o różnych zdarzeniach itp.
System MoldMaker z punktu widzenia korporacji jest narzę-

dziem do monitorowania należących do niej fabryk. Dostępne 
są statystyki generowane dla pojedynczych fabryk, jak i dla całej 
korporacji. System MoldMaker został zaprojektowany również do 
zdalnego monitorowania podwykonawców realizujących produk-
cję na narzędziach powierzonych. Jako zabezpieczenie, system 
wykrywa demontaż licznika z narzędzia, jak i mechaniczne zablo-
kowanie przycisku cykli.

W celu korzystania z systemu MoldMaker należy zamontować 
liczniki MMC-11 w narzędziach produkcyjnych i założyć konto  
w serwisie MoldMaker z dowolną ilością użytkowników. W przy-
padku dużych korporacji każda z firm należących do korporacji 
zakłada własne konto. Korporacja natomiast może monitorować 
wszystkie swoje firmy.

W systemie można ewidencjonować narzędzia wraz z ich spe-
cyfikacją techniczną, która może być wykorzystana do różnych 
celów związanych z eksploatacją, konstrukcją lub projektowa-
niem nowego narzędzia.

System zdalnego odczytu 
liczników

System MoldMaker to kompletne rozwiązanie technologiczno-informatyczne przeznaczone zarówno dla małych, jak i dla dużych 
firm, zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, tłocznictwem lub wykrawaniem z blach. 

l Wysokotemperaturowy do ciężkiej pracy w 125oC: MMC-11 HT. 
Wizualnie różni się od MMC-11 wyświetlaczem, którego nie 

posiada. W zamian certyfikowany jest do pracy w temperaturze 
do 125oC! 

l Maszynowy MMC-24 montowany do pras zamiast narzędzi.   
Wizualnie identyczny jak MMC-11, jednak zamiast przycisku 

cykli posiada przewód sterowniczy akceptujący impulsy 0-24V 
jako sygnały cyklu. Stosuje się go w przypadkach, gdzie nie ma 
możliwości zamontowania licznika bezpośrednio do narzędzia. 
Licznik podłączamy wtedy do prasy i zliczamy jej cykle.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

VIII

Licznik posiada 8-cyfrowy wyświetlacz zabezpieczony szybką 
frontową z PMMA, przycisk cykli i przycisk demontażu. Dopusz-
czalne temperatury pracy to 125oC.
l Ekonomiczny: MMC-11 Mini: Obudowa wykonana z tworzywa 

PA6GF15, brak wyświetlacza i przycisku demontażu. Szybka 
frontowa z PMMA, przycisk cykli. Odporność temperaturowa 
do 85oC.

!!
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Notatki serwisowe oraz przypomnienia serwisowe są narzę-
dziami ułatwiającymi terminowe zarządzanie narzędziami od 
strony przeglądów technicznych, czynności okresowych lub pla-
nowanych regeneracji. Zapewniają ścisłą historię wykonywanych 
czynności.

Części składowe systemu:
1. Licznik bezprzewodowy MoldMaker;
2. Koncentrator MMCD (zalecane urządzenie opcjonalne);
3. Aplikacja smartfonowa MoldMaker Scan;
4. Serwis internetowy https:\\MoldMaker.eu.

Obudowy liczników MoldMaker wykonane są z tworzywa 
PA6GF15, a gabaryt i rozstawy śrub mocujących są zgodne  
z gabarytami typowych liczników do form. Można je stosować za-
miennie z licznikami mechanicznymi. Ciekawostką jest przycisk 
demontażu, który stanowi zabezpieczenie przed nieuprawnionym 
odkręceniem licznika od podłoża. W takiej sytuacji użytkownik 
otrzymuje powiadomienie o demontażu licznika w postaci e-ma-
ila lub sms. Licznik posiada wbudowany nadajnik transmitujący 
bieżącą wartość licznika oraz inne sygnały kontrolne. Sygnały 
radiowe wysyłane przez licznik mogą być odbierane za pomo-
cą telefonu z zainstalowaną aplikacją MoldMarker Scan lub za 
pomocą Koncentratora MoldMaker MMCD. Licznik wyposażo-
ny jest ponadto w zbliżeniowy układ nadawczo-odbiorczy NFC, 
który umożliwia konfigurację zbliżeniową za pomocą telefonu  
z aplikacją MoldMaker Scan. Fizyczne działanie nadajnika pole-
ga na okresowym wysyłaniu bardzo krótkich impulsów cyfrowych. 
Gwarantowany zasięg odbioru ok. 30 m w praktyce przekracza 
nawet 100 m. Czas pracy baterii licznika to minimum 5 lat. Do-
puszczalna temperatura pracy to 85oC lub 125oC. Zastosowana 
technologia transmisji danych z liczników nie stawia ograniczeń 
w ilości jednocześnie pracujących liczników na hali. W chwili pu-
blikacji tego artykułu maksymalna przetestowana ilość jednocze-
śnie pracujących liczników wynosiła 750. 

KONCENTRATOR MMCD (MOLDMAKER CLOUD DATA)
To bezobsługowe i automatyczne urządzenie buforująco-

-lokalizacyjne pełniące rolę przekaźnika pomiędzy licznikami,  
a serwerem kolekcjonującym dane. Koncentrator, w odstępach 
5-minutowych, skanuje obszar i przesyła wyniki ze wszystkich 
liczników jednocześnie do serwera zbiorczego, podając loka-
lizację narzędzia i poziom odbieranego sygnału. W zakładach 
produkcyjnych, gdzie potrzebna jest regularność odczytów  
i bezobsługowość niezbędne jest zainstalowanie koncentrato-
ra w centrum hali produkcyjnej tak, aby obejmował zasięgiem 
wszystkie liczniki.

Koncentrator montuje się na suficie lub na ścianie, z dala od 
metalowych elementów i urządzeń, które mogłyby zakłócać jego 
pracę, takich jak routery wi-fi, zasilacze impulsowe, lampy. Miej-
sce instalacji dobiera się tak, aby koncentrator miał jak najlep-
sze warunki pracy i obejmował swym zasięgiem jak największy 
obszar. 

Koncentrator występuje w dwóch wersjach: 
1. wersja LAN – wymagająca podłączenia kabla LAN do we-

wnętrznej sieci zakładu;
2. wersja GSM – bezkablowa, wymagająca aktywnej karty SIM 

dowolnego operatora GSM.
Z założenia urządzenie nie współpracuje z siecią wi-fi. W przy-

padku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych, 
stosuje się większą liczbę koncentratorów.

Koncentrator MMCD pełni również rolę zabezpieczenia na wy-
padek braku połączenia internetowego z serwerem. Rejestruje 
wtedy odczyty z liczników w swojej wewnętrznej pamięci, a po 

uzyskaniu połączenia internetowego przesyła zaległe odczyty na 
serwer, zachowując ciągłość pracy.

APLIKACJA SMARTFONOWA MOLDMAKER SCAN
To wielofunkcyjna bezpłatna aplikacja. W chwili obecnej do-

stępna jest tylko w systemie Android, lecz wkrótce pojawi się 
wersja iOS. Aplikacja realizuje kilka funkcjonalności:
1. Zdalny odczyt liczników w zasięgu min 30 m, max. 120 m na 

hali;
2. Konfiguracja zbliżeniowa licznika;
3. Skaner zasięgu sygnału;
4. Konfigurator przydziału narzędzi do maszyn produkcyjnych. 

Zdalny odczyt liczników to po prostu przełączenie aplikacji  
w tryb skanowania. Aplikacja odczytuje zdalnie liczniki znajdują-
ce się na hali i przesyła dane na serwer. Po przesłaniu, dane są 
przyporządkowywane poszczególnym narzędziom. Dzięki temu 
tworzy się historia pracy narzędzia. Samo skanowanie to pro-
ces bardzo szybki. Przeskanowanie 100 liczników trwa około 10 
sekund.

Konfiguracja zbliżeniowa realizowana jest poprzez technologię 
NFC. Telefon przykłada się do licznika w celu odczytania lub za-
pisania informacji o danym narzędziu.

Skaner zasięgu umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału  
w wybranym miejscu hali lub pozwala wyznaczyć mapę poziomu 
sygnału oraz dobrać optymalne położenie koncentratora. Często 
używa się go do wstępnego zorientowania się o poziomie zakłó-
ceń i możliwościach pokrycia zasięgiem.

Konfigurator przydziału narzędzi do maszyn produkcyjnych sto-
suje się dla liczników MMC-24, które umożliwiają podłączenie do 
sterownika maszyny produkcyjnej zamiast do narzędzia.

SERWIS INTERNETOWY HTTPS:\\MOLDMAKER.EU
To serce systemu MoldMaker. Tutaj dostępne są wszystkie 

funkcjonalności systemu, takie jak: zarządzanie rejestrem form, 
tłoczników i wykrojników, zarządzanie Kartami Narzędzi, notat-
kami serwisowymi, harmonogramami przypomnień, wyświetlanie 
statystyk, obliczanie współczynników wydajności OEE za dany 
okres produkcji, wyświetlanie bieżących i historycznych wykre-
sów wydajności narzędzi, generowanie raportów, historia czyn-
ności dla danej formy, monitoring nieuprawnionego demontażu 
licznika, status pracy narzędzia, udostępnianie formy podwyko-
nawcom lub narzędziowniom, przepisanie licznika do innego na-
rzędzia itp.

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. 607 259 412
moldmaker@moldmaker.eu
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W
ykorzystanie form wtryskowych stało się jednym 
z głównych sposobów wytwarzania różnych pro-
duktów w nowoczesnym przemyśle wytwórczym. 
W obróbce skomplikowanych powierzchni form  

i matryc powszechnie stosowana jest obróbka na wieloosiowych 
centrach obróbkowych. Oprócz jakości wyrobów obróbka formy 
musi zapewnić jej właściwe funkcjonowanie. Jednym z ważnych 
problemów w obróbce frezowaniem form wtryskowych jest za-
pewnienie dokładności dopasowania powierzchni zamykających. 
Powierzchnie te mają często swobodny kształt. Odchyłki po-
wierzchni obrobionych od kształtu nominalnego powodują niesz-
czelność połączenia i w efekcie wyciek tworzywa.

W literaturze dotyczącej frezowania wieloosiowego po-
wierzchni swobodnego kształtu wiele uwagi poświęca się po-
prawie dokładności powierzchni obrobionej. Jednym z podejść 
jest analiza i modelowanie źródeł błędów obróbkowych oraz ich 
wpływu na jakość wyrobu [1, 2]. Inne podejście polega na ana-
lizie odchyłek powierzchni po obróbce oraz na poprawie dokład-
ności przez modyfikację programu obróbkowego. Jedną z tych 
metod jest wprowadzenie poprawek kompensujących na pod-
stawie surowych danych pomiarowych [3]. Pomiary powierzchni 
swobodnego kształtu przeprowadza się najczęściej na sterowa-
nych numerycznie współrzędnościowych maszynach pomiaro-
wych (WMP) wyposażonych w stykowe głowice pomiarowe [4]. 
Wynikiem pomiaru jest zbiór punktów o określonym rozkładzie 
na powierzchni. Dla każdego punktu pomiarowego wyznacza 
się lokalną odchyłkę, czyli odległość punktu pomiarowego od 
modelu CAD w kierunku normalnym. Następnie model nominal-
ny CAD jest modyfikowany przez dodanie lokalnych odchyłek ze 
znakiem przeciwnym. 

Dane pomiarowe zawierają informacje o zjawiskach zdetermi-
nowanych i losowych występujących na powierzchni w efekcie 
procesu obróbkowego, jak również szum pomiarowy [5,6]. Ze 
względu na przestrzenną zmienność krzywizny, przestrzennie 
zmienny jest rozkład sił skrawania i inne zjawiska towarzyszące 
obróbce. W efekcie taki sam charakter ma rozkład odchyłek.  
W celu oddzielenia niepożądanej składowej losowej z przestrzen-
nych danych pomiarowych można zastosować analizę regresji 
oraz metody statystyki przestrzennej [6,7]. 

Problem dokładności geometrycznej staje się bardziej złożony 
w przypadku skojarzenia dwóch powierzchni, zwłaszcza, gdy wy-

magane jest ich szczelne dopasowanie. W połączeniu sumują 
się odchyłki obu powierzchni. Z takim zagadnieniem mamy do 
czynienia w przypadku powierzchni zamykających w formie wtry-
skowej. 

W artykule zaproponowano metodykę korekcji błędów obrób-
kowych współpracujących powierzchni swobodnego kształtu. 
Polega ona na poprawie dokładności ich dopasowania przez 
wprowadzenie poprawek kompensujących do programu obrób-
kowego jednej z powierzchni. Podstawą metodyki są modele 
CAD powierzchni rzeczywistych wyznaczone na danych pomiaro-
wych uzyskanych w pomiarach na WMP według regularnej siatki 
punktów. W procedurze wyznaczania modeli wykorzystuje się: 
analizę regresji, procedurę iteracyjną, modelowanie NURBS [8] 
oraz testy statystyki przestrzennej [9]. Dysponując modelami, 
przeprowadza się badania symulacyjne szczelności połączenia 
w oprogramowaniu CAD. Możliwe jest wówczas wyznaczenie 
przestrzennego modelu CAD szczeliny między powierzchniami, 
wykorzystanie tego modelu do wyznaczenia poprawek kompen-
sujących w drugim etapie obróbki. 

OPIS METODYKI 
W proponowanej metodyce poprawy dokładności dopasowa-

nia dwóch powierzchni swobodnego kształtu stosuje się wyniki 
badań symulacyjnych szczelności połączenia. W tym celu nie-
zbędne są modele CAD powierzchni rzeczywistych (MPRy) wyzna-
czone na współrzędnościowych danych pomiarowych. 

Aby wyznaczyć wirtualny model CAD szczeliny między skojarzo-
nymi powierzchniami, należy wyznaczyć MPRy obu powierzchni 
zamykających. Następnie należy zasymulować zamknięcie obu 
powierzchni w oprogramowaniu CAD. Tak wyznaczona wirtualna 
szczelina między modelami w reprezentacji CAD jest podstawą do 
wyznaczenia poprawek kompensujących błędy w procesie obrób-
kowym. Aby poprawić szczelność połączenia, wystarczy zastoso-
wać obróbkę korygującą jednej z powierzchni zamykających.
l Akwizycja danych pomiarowych. W celu uzyskania danych do 

przeprowadzenia procedury należy wykonać pomiary obu po-
wierzchni na sterowanej WMP według regularnej siatki punk-
tów oraz wyznaczyć wartości odchyłek punktów pomiarowych 
od modeli CAD, w tym celu należy:

 – zlokalizować przedmiot i model CAD we wspólnym układzie 
współrzędnych, 

Poprawa dokładności 
dopasowania powierzchni 
zamykających formy wtryskowej

Małgorzata Poniatowska, Damian Groch

W artykuke przedstawiono metodykę poprawy dokładności dopasowania współpracujących powierzchni swobodnego kształtu. 
Polega ona na wprowadzeniu poprawek do programu obróbkowego, a następnie przeprowadzeniu obróbki korygującej jednej  
z powierzchni. Podstawą do wyznaczenia poprawek jest model CAD szczeliny. 

X
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 – wygenerować nominalne punkty pomiarowe na modelu CAD, 
 – wykonać pomiar sterowany numerycznie, 
 – porównać wyznaczone punkty pomiarowe z odpowiadającymi 

im punktami na modelu CAD.
l Procedura modelowania CAD powierzchni rzeczywistych.  

W przedstawianej metodyce na danych pomiarowych modeluje 
się powierzchnie regresji, wykorzystując procedurę iteracyjną, 
modelowanie NURBS i statystykę przestrzenną/Morana. Wy-
znaczone gładkie powierzchnie regresji stanowią najbardziej 
prawdopodobne reprezentacje wyznaczonych w pomiarach 
odchyłek. Nakładając te modele na modele nominalne CAD 
otrzymuje się modele powierzchni rzeczywistych. Procedurę 
wyznaczania MPRów powierzchni zamykających przedstawio-
no na rys. 1.

l Wyznaczanie poprawek kompensujących szczelinę. Dysponu-
jąc MPRami obu powierzchni, można zasymulować w oprogra-
mowaniu CAD ich zamknięcie, dosuwając odwrócony model 
jednej powierzchni do modelu drugiej powierzchni w kierunku 
osi Z, wyłączając pozostałe pięć stopni swobody. Efektem sy-
mulacji jest wirtualny model CAD szczeliny między powierzch-
niami. Na jego podstawie wyznacza się w punktach pomiaro-
wych poprawki kompensujące sumę błędów obróbkowych obu 
powierzchni. W kolejnym etapie należy zmodyfikować model 
nominalny CAD jednej z powierzchni, dodając wyznaczone po-
prawki, oraz wygenerować na jego podstawie skorygowaną 
ścieżkę narzędzia do ponownej obróbki.

BADANIA EKSPERYMENTALNE
Metodę weryfikowano na powierzchniach swobodnych próbek 

o wymiarach podstawy 50–50 mm wykonanych ze stali WCLV 
(rys. 2). Obróbkę przeprowadzono na frezarskim centrum obrób-
kowym. Zastosowano frez kulisty o średnicy 6 mm, prędkość 
obrotową 8000 obr./min, posuw 800 mm/min, obróbkę dwu-
stronną w płaszczyźnie XY.

Rys. 1. Schemat procedury wyznaczania MPR

Rys. 2. Widok próbek

Tabela 1. Wartości odchyłek zaobserwowanych

[mm] Powierzchnia lewa Powierzchnia prawa

Średnia – 0,0482 – 0,0516

Minimum – 0,0589 – 0,0596

Maximum – 0,0381 – 0,0395

|Max.-Min.| 0,0208 0,0201

Rys. 3. Mapy odchyłek zaobserwowanych

l Pomiary na WMP. Pomiary przeprowadzono na WMP GLOBAL 
Performance 070705 z głowicą SP25M (oprogramowanie PC 
DMIS, MPEE=1,5+L/333 μm). Zastosowano trzpień pomia-
rowy 20 mm z końcówką d = 1 mm, zmierzono 2500 punk-
tów pomiarowych według regularnej siatki u x v (50 wierszy 
x 50 kolumn). Otrzymano odchyłki o rozkładach wartości za-
prezentowanych na rys. 3, wartości odchyłek zamieszczono 
w tabl. 1.

l Wyznaczenie poprawek. Na otrzymanych w pomiarach odchył-
kach modelowano powierzchnie regresji zgodnie ze schema-
tem rys. 1. W procedurze iteracyjnej, w kolejnych krokach 
zmieniano liczbę punktów kontrolnych powierzchni NURBS 
w obu kierunkach (dla kolejnych stopni powierzchni 2 i 3), 
testując w każdym kroku reszty r od modeli. Za adekwatny 
przyjmowano model regresji o najmniejszej liczbie punktów 
kontrolnych i najniższych stopniach powierzchni w kierunkach 
u i v [10], dla których reszty od modelu spełniały kryteria nor-
malności rozkładu oraz losowości przestrzennej. Adekwatny 
model regresji otrzymano dla liczby punktów kontrolnych 31 
x 31 i stopni powierzchni 3 x 3 lewej (wypukłej) powierzchni 
oraz 29 x 29 prawej (wklęsłej) powierzchni. W modelowaniu 
powierzchni wykorzystano oprogramowania. Mapy odchyłek 
wyznaczonych z modeli pokazano na rys. 4, charakterystyki 
statystyczne odchyłek zamieszczono w tabl. 2. Wyznaczo-
ne modele odchyłek nałożono na modele nominalne CAD, 
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otrzymując w ten sposób MPRy obu powierzchni. W bada-
niach symulacyjnych otrzymano przestrzenny model CAD 
szczeliny między powierzchniami. Mapę szerokości modelu 
szczeliny prezentuje rys. 5, wymiary szczeliny podaje tabl. 2.  
W punktach pomiarowych wyznaczono poprawki kompen-
sujące sumę błędów obróbkowych, jako odwrotności lo-
kalnych szerokości szczeliny. Otrzymane poprawki dodano 
do modelu nominalnego CAD lewej (wypukłej) powierzchni 
a następnie wygenerowano program sterujący do obróbki 
korygującej. 

l Ocena dokładności dopasowania powierzchni po korekcji. Po 
przeprowadzeniu obróbki korygującej wykonano pomiary po-
prawionej powierzchni. Na otrzymanych odchyłkach wyznaczo-
no ich model CAD (według rys. 1). Adekwatny model regresji 
otrzymano dla liczby punktów kontrolnych 28 x 32 i stopni po-
wierzchni 3 x 3. Wyniki pomiarów i modelowania zamieszczo-
no w tabl. 3, a mapy odchyłek, zaobserwowanych i wyznaczo-
nych z modelu, na rys. 6. Na danych pomiarowych wyznaczono 
MPR, a następnie model szczeliny (rys. 7).

Rys. 4. Mapy odchyłek wyznaczonych z modeli

Tabela 2. Wartości odchyłek wyznaczonych z modeli

[mm] Powierzchnia 
lewa

Powierzchnia 
prawa Szczelina

Średnia –0,0482 – 0,0517 0,0162

Minimum –0,0585 –0,0591 0,0000

Maximum –0,0389 –0,0433 0,0322

|Max.-Min.|   0,0196   0,0158

Rys. 5. Mapa szerokości modelu szczeliny przed korekcją

Rys. 6. Mapy odchyłek po korekcji: a) zaobserwowanych, 
b) wyznaczonych z modelu

Tabela 3. Wyniki pomiarów i modelowania odchyłek 
powierzchni lewej (wypukłej) po korekcji

[mm]

Odchyłki 

Szczelina
zaobserwowane wyznaczone

z modelu

Średnia  0,0005   0,0007 0,0035

Minimum –0,0369 –0,0394 0,0000

Maximum  +0,0337  +0,0331 0,0062

|Max.-Min.|   0,0706   0,0725

Rys. 7. Mapa szerokości modelu szczeliny po korekcji

Jak można zauważyć, analizując wyniki badań po zastosowa-
niu zaproponowanej procedury, szerokość modelu szczeliny mię-
dzy powierzchniami po zastosowaniu obróbki korygującej zmala-
ła o ok. 80% (tabl. 2 i tabl. 3).

 
PODSUMOWANIE
Zaprezentowana metodyka poprawy dokładności dopasowa-

nia dwóch powierzchni swobodnego kształtu znajduje zastoso-
wanie w obróbce frezowaniem powierzchni zamykających form 
wtryskowych. Poprawki kompensujące szerokość szczeliny 
między powierzchniami wyznacza się na podstawie badań sy-
mulacyjnych w oprogramowaniach CAD. Poprawki wyznaczone 
z modelu CAD szczeliny wprowadza się do programu sterują-
cego obróbką jednej z powierzchni, a następnie przeprowadza 
ponowną obróbkę. Podstawą badań są modele powierzchnio-
we NURBS reprezentujące rzeczywiste powierzchnie, które 
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wyznacza się na podstawie danych pomiarowych z maszyny 
współrzędnościowej. Zaletą metodyki, w stosunku do korek-
cji błędów obu powierzchni, jest zmniejszenie pracochłonności 
wykonania, gdyż w drugim etapie przeprowadza się obróbkę 
tylko jednej z powierzchni. Badania symulacyjne i doświadczal-
ne wykazały zwiększenie dokładności dopasowania o 80%. Po 
zastosowaniu korekcji szerokość modelu szczeliny zmniejszyła 
się z 0,0322 mm do 0,0062 mm.
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Autorzy dziękują firmie Bianar Sp. z o. o Zakład Produkcji Narzędzi 
w Białymstoku za pomoc w wykonaniu próbek do badań.

W
arsztaty odbędą się Bydgoskim Centrum Targowo 
– Wystawienniczym, ul Gdańska 187, Bydgoszcz,  
dnia 16.01.2020 r., o godz. 09.45.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt e-mail jola@icetech.pl lub tel. 783 438 351. Chęć udziału 
prosimy zgłosić do 2.01.2020 r.

Główną przesłanką warsztatów jest wprowadzenie na rynek 
polskich przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem two-
rzyw sztucznych najnowszej, innowacyjnej metody czyszczenia 
form wtryskowych za pomocą lasera oraz pokazanie możliwości 
zautomatyzowania procesu czyszczenia dzięki robotom. Bez-
inwazyjne i chroniące środowisko metody czyszczenia to przy-
szłość polskich firm. 

Spotkanie to będzie doskonałą okazją do  poznania najnow-
szej, przyszłościowej technologii czyszczenia oraz da możliwość  
wymiany doświadczeń pomiędzy organizatorami a uczestnikami 
spotkania, jak również wymiany doświadczeń między  przedsta-
wicielami  firm uczestniczących w warsztatach.

Organizatorzy zaplanowali krótką część teoretyczną, ale głów-
ny nacisk kładą na część praktyczną, dlatego zapraszają do 
zabrania ze sobą detali do przetestowania laserowej metody 
oczyszczania.

Szkolenia warsztatowe to efektywny sposób przekazywania 
wiedzy i umiejętności, dzięki któremu przed uczestnikami otwie-
rają się nowe horyzonty i możliwości rozwiązywania problemów 
produkcyjnych.
Organizatorzy spotkania: IceTech Polska wraz z 5sAUTOMATE  
Sp. z o.o. przy współudziale Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. 

Warsztaty 
z laserem

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach 
technicznych – Laser czyszczący rewolucja w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych oraz zastosowanie robotów współpracu-
jących z laserem.

■
Patronat medialny: „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle” 
www.tworzywasztuczne.biz
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N
iezależnie od tego, czy usuwamy resztki proszku, pły-
ty podłoża lub wsporników, wygładzamy powierzchnie 
lub wykańczamy na gotowo musimy użyć ENESKApost-
pro, za pomocą której można wykonać szereg etapów 

obróbki. W swoim wnętrzu, o powierzchni prawie 1 m2, nawet 
największe płyty drukarskie mają wystarczająco dużo miejsca.

PRZEKONUJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ
Zawsze mamy „pod ręką” urządzenia do gratowania, frezowa-

nia, szlifowania lub polerowania. Jednocześnie można podłączyć 
max. trzy różne mikrosilniki oraz dwa urządzenia pneumatyczne 
– skraca to czas ustawiania i umożliwia szybką, wszechstronną 
obróbkę. Można również zastosować różne akcesoria, na przy-
kład lupy, talerze obrotowe lub imadła i kule magnetyczne.

POPRAW STANDARD BEZPIECZEŃSTWA 
W POSTPROCESSINGU
Usuń resztki proszku, usuń podpory, wykonaj obróbkę po-

wierzchni, uwolnij pyły, które mogą być respirabilne, drażniące 
dla skóry, a czasem nawet wybuchowe. Istnieje wiele standar-
dów bezpieczeństwa przy ręcznej obróbce, niestety często nie-
wystarczających. Kombinezony ochronne używane czasami nie 
zabezpieczą nas przed ryzykiem deflagracji (powolne spalanie 
się materiału wybuchowego). Niektóre osłony do gratowania 
to lepsze gogle, które nie powstrzymują kurzu. Dzięki ENESKA- 
-postpro wszystkie etapy pracy można wykonywać bez kontaktu 
z materiałami lub drobnymi pyłami – co oznacza większe bezpie-
czeństwo dla użytkowników i obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZAMIAST CHOROBY
Pyłki respirabilne uwalniane podczas postprocessingu są mię-

dzy innymi odpowiedzialne za nowotwory i choroby sercowo-na-
czyniowe. Dlatego ENESKApostpro jest całkowicie zamknięta. 
Ma odpowiednie i bezpieczne urządzenia do ekstrakcji i filtrowa-
nia. Pył nie może wydostawać się z miejsca pracy. Zanim system 
będzie mógł zostać otwarty, następuje dziesięciosekundowa 
faza odsysania – dopiero wtedy odblokowuje się system i goto-
wy przedmiot obrabiany można usunąć. System spełnia ważne 
„złote zasady” IG Metall (związek zawodowy branży metalowej  
w Niemczech) w zakresie kontroli zapylenia, takie jak na przykład 
zasysanie pyłu bezpośrednio w punkcie wyjścia.

NIE MA JUŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA WYBUCHU
Zwłaszcza w przypadku substancji reaktywnych, takich jak ty-

tan lub aluminium, wybuchy i pożary mogą być już spowodowane 
tarciem poszczególnych cząstek. Dlatego ENESKApostpro jest 
całkowicie uziemiona, aby zapobiec iskrzeniu. Opcjonalnie do-
stępna jest zintegrowana płuczka mokra do substancji szczegól-
nie reaktywnych. Wydajność ssania osiąga wartość 410 m3/h 

dzięki dmuchawie z bocznym kanałem. Ponadto pistolet na sprę-
żone powietrze i ramię ssące wspomagają czyszczenie w ukry-
tych narożnikach. Pozwala to na usunięcie drobnych pyłów ze 
szczelin w elemencie obrabianym bez ryzyka wybuchu.

ERGONOMIA, ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 
– I MYŚLENIE O UŻYTKOWNIKU!
Skoncentrowana i zrelaksowana praca jest warunkiem uzy-

skania najlepszych wyników. Dzięki wielu użytecznym funkcjom 
zespół ds. rozwoju firmy JOKE TECHNOLOGY osiągnął ten cel. 
Sygnały świetlne pokazują status ENESKApostpro podczas włą-
czania i wyłączania. Intensywność oświetlenia jest regulowana, 
a otwory na ręce o średnicy 240 mm umożliwiają dużą swobodę 
ruchu. Praca w pozycji stojącej jest uciążliwa – dlatego opcjonal-
nie można zastosować regulację wysokości do 400 mm. Duża 
szklana kopuła nie tylko ułatwia obserwację, ale także bardzo 
ułatwia załadunek.

Materiały, z którymi możesz pracować przy wykorzystaniu 
ENESKApostpro: tworzywa sztuczne, stal, stal nierdzewna, alu-
minium, tytan, węgiel, inconel, mosiądz, ceramika, materiały 
gumowe, woski artystyczne, gips.

Kroki, które możesz wykonać z ENESKApostpro: usuwanie 
resztek proszku, gratowanie, odłączenie od płyty podłoża, usu-
wanie konstrukcji wsporczych, zgrubna obróbka powierzchni, 
drobne naprawy powierzchni, wykończenie, polerowanie.

ENESKApostpro – rozwiązanie 
dla prac związanych 
z postprocessingiem

Całkowicie zamknięta i duża przestrzeń robocza, wyposażona w narzędzia elektryczne i pneumatyczne oraz wydajne urządzenia 
odsysające to inteligentne rozwiązanie dla wszystkich prac związanych z postprocessingiem. Ten profesjonalny system ochron-
ny został zaprezentowany na Targach Formnext we Frankfurcie.

Wadim Plast 
www.wadim.com.pl 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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P
osiadamy wieloletnie doświadczenie. Znamy proces 
fakturowania od „kuchni”. Cenimy potrzeby i wymaga-
nia naszych klientów, dlatego staramy się rzetelnie do-
radzić i dobrać fakturę, zadbać o bezproblemowy prze-

bieg zlecenia od fazy projektowania formy aż po pierwsze wtryski 
po wykonanym fakturowaniu.

Z dużą starannością dbamy o prawidłowe przygotowania for-
my, kompletację dokumentacji, wysoki poziom jakości i powta-
rzalność wykonanej faktury oraz sprawną logistykę. Oprócz fak-
tury wykonamy niezbędne grawery (oznaczenia, miarki, tabelki  
i logotypy), laserowo lub chemicznie.

Dodatkowo oferujemy naprawdę szybki mobilny serwis (napra-
wy faktur, wyrównania poziomu połysku, laserowego spawania  
i grawerowania) w zakładzie klienta.

Zapewniamy:
l Fachowe doradztwo w zakresie doboru tekstury, materiału for-

my i odpowiedniego przygotowania powierzchni.
l Rzeczowe konsultacje na etapie projektowania formy, związa-

nymi z technicznymi aspektami późniejszego fakturowania.
l Konkurencyjne ceny i terminy wykonania fakturowania, czy 

też naprawy uszkodzonych powierzchni formy (w szczególnych 

Fakturowanie chemiczne
Fakturowanie chemiczne (graining) powierzchni form z OpenGrain – dla poprawy estetyki, maskowania 
wad i wydobycia indywidualnego charakteru produktów z tworzyw sztucznych.

przypadkach korzystamy ze wsparcia uznanego na świecie wy-
konawcy firmy Eschmann Textures).

l Stały kontakt z klientem i pełne monitorowanie procesu wyko-
nania tekstury: począwszy od dostawy i kontroli przygotowania 
powierzchni, sprawdzenia dokumentacji produkcji, aż do koń-
cowego zabezpieczenia i odbioru narzędzia.

l Obsługę dużych elementów narzędzi o wadze nawet do 3,2 
tony (w naszym zakładzie pod Poznaniem).

Sumaris Sp. z o.o.
ul. Graniczna 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las
tel. +48 577 232 628
biuro@sumaris.pl, www.sumaris.pl

R E K L A M A
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Macro Molds
Polska Sp. z o.o.
ul. Strefowa 20
43-109 Tychy
tel. 32 218 09 30
fax 32 218 0931
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Mega Mold Sp. z o.o.
Jasionka 252E
36-002 Jasionka
tel. 607 259 412
info@megamold.pl

Milar Sp. z o. o.
ul. Graniczna 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 85 21
fax 22 755 80 09
www.milar.pl
milar@milar.pl

Oferta:
l Projektowanie i produkcja form wtryskowych do gumy i TPE, form wtryskowych do wyro-

bów technicznych z tworzyw, form do elementów z pianek PU, form do kształtek z EPP  
i EPS, form to termoformowania i rozdmuchu, tłoczniki, wykrojniki i okrojniki do blach.

l Naprawy, regeneracje i modyfikacje form wtryskowych, tłoczników i wykrojników oraz in-
nych narzędzi.

l Projektowanie i wykonywanie maszyn specjalnych, stanowisk montażowych stanowisk 
kontrolnych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych i montażowych.

l Wykonywanie adaptacji i modyfikacji istniejących maszyn i linii produkcyjnych.
l Projektowanie i wykonywanie gabarytów kontrolnych, wzorców oraz stanowisk kontrolnych.
l Usługi obróbki mechanicznej na frezarkach numerycznych, drążarkach wgłębnych i druto-

wych, obrabiarkach konwencjonalnych.
l Cięcie materiałów za pomocą strumienia wody.
l Spawanie laserowe, TIG i MIG.

MEGA MOLD jest polską firmą z 12-letnim stażem w produkcji form wtryskowych dla 
przemysłu samochodowego, AGD, lotniczego, odzieżowego, budownictwa itp. Budujemy for-
my jedno- i dwukomponentowe do tworzyw sztucznych, formy do ciśnieniowego odlewania 
aluminium oraz formy do gumy.

Staramy się spełniać wymagania naszych klientów w największym stopniu, słuchamy 
ich uważnie i dopasowujemy się do ich potrzeb. Efektem tego jest autorski opatentowany 
produkt z roku 2018 – System MoldMaker.eu – czyli bezprzewodowe liczniki cykli MMC-11 
posiadające połączenie z internetem.

Dzięki temu możliwy jest zdalny nadzór nad pracą form wtryskowych, wykrojników, analiza 
wydajności, czasu cyklu, kontrola przeglądów serwisowych, powiadomienia o zdarzeniach, 
przypomnienia serwisowe itp.

IceTech Polska
ul. Krzywa 3
59-100 Polkowice
biuro@icetech.pl
tel. 76 845 67 21
kom. 603 491 998
www.icetech.pl

Firma MILAR Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej Grupy Biesterfeld. Na polskim rynku 
działa od 1990 roku, oferując swoim klientom fachowe doradztwo techniczne oraz szeroki 
asortyment wysokiej jakości produktów specjalistycznych.

Oferta firmy obejmuje między innymi całą gamę środków chemicznych marki Ambersil 
przeznaczonych do branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, takich jak:
l środki rozdzielające; 
l zmywacze i odtłuszczacze;
l smary i oleje;
l produkty antykorozyjne;
l produkty do utrzymania ruchu.

Kim jesteśmy ? 
Ekspertami  w zakresie technologii czyszczenia suchym lodem.
Oferujemy wsparcie przy doborze maszyn. 
Zajmujemy się sprzedażą, wynajmem, usługami.
Naszymi klientami są głównie działy utrzymania ruchu oraz produkcji.
Technologia czyszczenia laserem, to drugi zakres naszego działania związanego z ob-

róbkami powierzchniowymi. Jesteśmy ściśle związani z firmą P-laser – liderem w zakresie 
budowy laserów przeznaczonych do czyszczenia powierzchni. Bierzemy udział w projektach 
mających na celu zautomatyzowanie produkcji w zakresie czyszczenia, aktywacji powierzch-
ni, usuwaniu tlenków czy korozji. 

Mamy ogromne doświadczenie w zakresie doboru powłok trudnościeralnych typu PVD, 
PACVD, DLC, CVD. Zajmujemy się przygotowaniem powierzchni pod powlekanie. 

Dostarczamy specjalistyczne opakowania na narzędzia skrawające firmy Plasel.
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SUMARIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
Złotniki, ul. Graniczna 22
62-002 Suchy Las
tel. 61 840 74 92
biuro@sumaris.pl
www.sumaris.pl
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Stäubli Łódź Sp. z o.o.
ul. Okólna 80/82
Łagiewniki Nowe
95-002 Smardzew
tel. 42 636 85 04
fax 42 637 13 91
staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

Walform
– Władysław Walczak
ul. Raszyńska 54
05-090 Raszyn
tel. 22 720 09 16
tel./fax 22 720 52 18
kom. 602 278 777
walform@walform.pl
www.walform.pl

Stäubli od ponad 60 lat jest producentem szybkozłączy najwyższej jakości dla wszystkich 
sektorów przemysłowych. Firma oferuje elementy złączne dla wszystkich rodzajów energii 
oraz opracowuje specjalne rozwiązania dedykowane dla przemysłu tworzyw sztucznych.

Nasze szybkozłącza kierowane są między innymi dla następujących aplikacji: l termore-
gulacja form l wysokotemperaturowa termoregulacja form l hydrauliczne obiegi sterowania 
rdzeniami l obiegi pneumatyczne l systemy automatyki i pomiarowe l obiegi gazów i cieczy.

W swojej ofercie posiadamy również wyspecjalizowane systemy mocowania form wtryskowych.
Podzielone one są na trzy kategorie: l systemy mechaniczne l systemy hydrauliczne  

l systemy magnetyczne.
Jesteśmy również producentem wysoko wydajnych robotów przemysłowych, zarówno 

6-osiowych jak i 4-osiowych, o zróżnicowanym udźwigu, przeznaczonych do wielu typów 
aplikacji.

W celu zapoznania się z naszą ofertą polecamy naszą stronę internetową lub kontakt 
bezpośredni z biurem.

Firma Sumaris oferuje szeroki pakiet usług związanych z wykończeniem, naprawą i/lub 
modyfikacją powierzchni formujących form i innych narzędzi: grawerowanie laserowe, spa-
wanie laserowe, fakturowanie oraz miejscowe naprawy grainingu, wyrównywanie poziomu 
połysku. Dla form powyżej 1 tony firma oferuje mobilny serwis w zakładzie klienta.

Oddziały firmy Sumaris: Bydgoszcz, Warszawa, 
Przyszowice k/Gliwic i Złotniki k/Poznania.

Firma prowadzi również specjalistyczne szkole-
nia z zakresu polerowania i spawania naprawcze-
go form. W bogatym programie sprzedaży firmy 
Sumaris są m.in.: urządzenia polerskie, szlifier-
ki, spawarki w tym laserowe, elektrowrzeciona, 
narzędzia i materiały do polerowania (osełki 
szlif., pasty diamentowe, filce, pilniki itd.) oraz 
środki do konserwacji i czyszczenia form.

Firma WALFORM specjalizuje się w produkcji, naprawie i regeneracji form wtryskowych 
do tworzyw sztucznych, form ciśnieniowych do znalu i aluminium, form rozdmuchowych 
oraz w wykonywaniu narzędzi, wykrojników oraz części maszyn. Długoletnie doświadczenie  
w budowie form dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i samo-
chodowego przekłada się na jakość, precyzję i niezawodność powstających wyrobów. Przed-
siębiorstwo posiada nowoczesny park maszyn wyposażony m.in. w nowoczesne elektrodrą-
żarki drutowe i wgłębne CNC firmy Agie Charmiles, najnowsze obrabiarki CNC firmy Mas, 
Mikron, Wemas i Haas oraz szereg maszyn konwencjonalnych.

Zakład dysponuje również napawarką laserową niezbędną przy naprawie i regeneracji form. 
We własnym biurze projektowym, przy użyciu najnowszych wersji programów Auto-Cad®, Pro/
Engeener®, Solid Edge® powstają rysunki konstrukcyjne nowych form oraz wyrobów. Jakość  
i solidność produkcji potwierdza certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Poprzez inwestycje w nowe technologie i ciągłe szkolenia pracowników, przedsiębiorstwo 
rozwija swoją działalność i rozszerza współpracę z kolejnymi – polskimi i zagranicznymi firmami.

WALFORM zaprasza do współpracy!

Wadim Plast
ul. Graniczna 10
05-816 Reguły
tel. 22 723 38 12
www.wadimpro.pl
info@wadim.com.pl

Zajmujemy się rozwojem produktu z tworzywa 
sztucznego od projektu do gotowego wyrobu. 
Specjalizujemy się w budowie form i produkcji 
detali dla branży medycznej i automotive.

Dostarczamy kompletne linie produkcyjne 
wraz z narzędziem, a także integrujemy formę 
wtryskową z automatyką. Posiadamy nowocze-
sny park maszynowy oparty na obrabiarkach 
numerycznych, systemach CAD/CAM oraz ma-
szynie pomiarowej 3D ZEISS CONTURA.

Jesteśmy certyfikowani wg normy ISO 9001 
oraz specyfikacji IATF 16949 dla produkcji mo-
toryzacyjnej. 
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FORMA WTRYSKOWA – CZYM DOKŁADNIE JEST?
Forma wtryskowa, to nic innego jak wysoce precyzyjny i spe-

cjalistyczny przyrząd, służący do formowania tworzyw sztucznych 
podczas procesu wtrysku. Najczęściej jest wykonana ze stali  
o odpowiednich właściwościach. Formowanie wtryskowe, to 
proces wtryskiwania uplastycznionego tworzywa sztucznego do 
formy wtryskowej, gdzie tworzywo zastyga, ale już w kształcie 
geometrii gniazda formy.

DO JAKICH CELÓW NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTUJE 
SIĘ FORMY WTRYSKOWE?
Formy wykorzystuje się przede wszystkim podczas produk-

cji masowej różnego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych. 
Możliwości są praktycznie nieograniczone. Można produkować 
proste elementy jak guziki czy grzebienie, ale również elementy 
bardziej wymagające np. części AGD: obudowy odkurzacza i ele-
menty reflektorów samochodowych. Istnieją też tworzywa, które 
potrafią przewodzić ciepło, przez co doskonale sprawdzają się 
jako materiał na np.: radiatory.

JAK POWSTAJĄ FORMY WTRYSKOWE?
Sam proces powstawania jest dość skomplikowany, ale i bar-

dzo ciekawy. Konstruktor musi przewidzieć bardzo wiele czynni-
ków i zależności. Dla przykładu geometria wypraski lub tworzywo, 
z którego ma być wykonana, narzuca mu dobór odpowiedniego 
materiału do wytworzenia narzędzia, czyli formy. Dodatkowo 
sama konstrukcja, musi być zaplanowana tak, aby forma była 
możliwie najprostsza do wykonania, a jednocześnie musi być 
konstrukcją trwałą dostosowaną do pracy ciągłej i bezawaryjnej. 
Dlatego dobry projekt to często ponad połowa sukcesu.

JAK PODKREŚLA WIELOLETNI KONSTRUKTOR 
W FIRMIE ABIPLAST
Konstrukcja form wtryskowych, jest nie lada sztuką. Formy 

są różne, począwszy od tych mikro foremek, do tych przypomi-
nających wielkością szafę i większe. Jednak zasada, że dobry 
projekt i bardzo dokładne wykonanie jest jednym z kluczowych 
czynników wpływających na żywotność narzędzia oraz na pro-
ces produkcji wyprasek, pozostaje niezmienna i jest ich cechą 
wspólną – dodaje.

Po ukończeniu projektu, dokumentacja trafia na narzędziow-
nię, czyli dział, który wykonuje formę wtryskową. I tu właśnie 
najważniejszą rolę odgrywa nowoczesny park maszynowy. No-
woczesne centra obróbcze 5- i 3-osiowe, drążarki wgłębne  

i drutowe, oprogramowanie CAD/CAM, maszyny pomiarowe, 
mają bardzo znaczący wpływ na szybkie, ale i bardzo dokładne 
wykonanie formy wtryskowej. Dział narzędziowy musi wytworzyć 
formę, w której wymagane dokładności podawane są w set-
nych częściach milimetra, a niekiedy nawet w mikrometrach. 
Dlatego im precyzyjniejsze urządzenia w parku maszynowym, 
tym łatwiej jest osiągnąć zamierzony rezultat w stosunkowo 
krótkim czasie.

 JAK WYGLĄDA KONSTRUKCJA FORMY WTRYSKOWEJ?
Każda forma wtryskowa jest narzędziem niepowtarzalnym  

i wykonywanym indywidualnie w zależności od detalu. Jednakże 
każda składa się m.in. z płyt formujących, w których są gniazda 
o odpowiedniej geometrii; układu wlewowego; układu wypycha-
nia, czyli uwalniania wypraski i oczywiście układu chłodzenia, 
żeby zminimalizować czas stygnięcia tworzywa w gnieździe. Te 
najbardziej skomplikowane zawierają w sobie niekiedy nawet 
po kilka tysięcy elementów, które muszą ze sobą współgrać,  
w określonej kolejności i w zadanym czasie.

Rola nowoczesnego parku 
maszynowego w procesie 
powstawania form wtryskowych

Wyroby z tworzywa sztucznego to obecnie podstawa w wielu obszarach przemysłu. Aby jednak ich produkcja była szybka, tania 
i dokładna, potrzebne są formy wtryskowe. W poniższym artykule, postaramy się przedstawić proces powstawania form wtry-
skowych.

Źródło: www.pomysly-na.pl

I N F O R M A C J A   P R A S O W A
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W
ielkoseryjna forma wtryskowa, przykładowo do 
produkcji popularnych opakowań spożywczych, 
jest narzędziem skomplikowanym i drogim. Musi 
być wykonana z dużą starannością i dbałością  

o szczegóły, gdyż każda niedokładność, błąd czy inna wada 
prowadzi do wyraźnego pogorszenia jakości produkowanych 
wyrobów. Z tego też względu, przy produkcji form wtryskowych, 
szczególny nacisk kładzie się na jakość wykonania, a nie na 
czas wytworzenia. Dąży się do ciągłego poprawiania jakości 
produkowanych narzędzi, tak aby zapewnić maksymalną żywot-
ność i bezawaryjność pracy. Każdy, niezaplanowany przestój 
maszyn produkcyjnych, generuje istotne straty w rachunku eko-
nomicznym firmy.

Technologia obróbki nagniataniem, w sposób istotny może 
poprawić jakość poszczególnych elementów składowych formy 
wtryskowej, a przez to, przyczynić się do podniesienia jakości 
całego narzędzia. W wyniku nagniatania, wprowadza się w war-
stwie wierzchniej wyrobu, naprężenia ściskające, zwiększające 
wytrzymałość zarówno zmęczeniową, jak i wytrzymałość na zgi-
nanie. Ponadto, nagniatanie powoduje wygładzenie powierzchni 
przedmiotu obrabianego, a przez to także zwiększenie nośno-
ści powierzchni. Skutkuje to większą sztywnością kontaktową 
układu oraz w przypadku ruchów posuwisto-zwrotnych zmniejsza 
ilość zanieczyszczeń metalicznych pochodzących ze współpracu-
jącej pary kontaktowej. Zwiększa to trwałość układu i zapewnia 
dłuższą, bezawaryjną pracę [2]. 

PRZEDMIOT BADAŃ
Zadaniem słupa nośnego formy wtryskowej jest wstępne, wza-

jemne ustawienie współpracujących połówek formy podczas pro-
cesu zamykania. Współpracują one ślizgowo z tulejami nośnymi 
osadzonymi w drugiej połówce formy. Często także, słupy nośne 
służą jako prowadnice liniowe dla elementów wypychających wy-
praski z gniazd (pierścienie, płyty zrywające), które prowadzone 
są także na tulejach ślizgowych lub łożyskach liniowych. Słupy 
nośne osadzane są zazwyczaj w części nieruchomej (grzanej) 
narzędzia. Wykonuje je się ze stali stopowych przeznaczonych 
do utwardzania powierzchniowego, najczęściej 16HG lub 18HG 

[3]. Rys. 1 przedstawia zdjęcie typowego słupa nośnego wraz ze 
współpracującą z nim tuleją nośną.

Słupy nośne, wykonane ze stali 16HG, nawęglane i hartowane 
próżniowo, charakteryzują się twardością powierzchniową wyno-
szącą 60±2 HRC oraz twardością rdzenia 36±4 HRC. Głębokość 
warstwy nawęglonej i zahartowanej wynosi δ = 1mm.

Słupy nośne poddane szlifowaniu, charakteryzują się sto-
chastycznym profilem chropowatości o ostrych wierzchołkach  
i wrębach nierówności, stosunkowo niską nośnością powierzchni  
tp (50%) = 1,3 µm oraz chropowatością powierzchni około Ra = 
0,36 µm, Rz = 2,38 µm i Rt = 2,76 µm [1]. 

Proces zamykania formy można podzielić na trzy fazy:
l faza I: forma rozłączona – słup i tuleja nie są w kontakcie;
l faza II: zamykanie formy – następuje kontakt słupa z tuleją. W tej 

fazie występują duże naciski kontaktowe w strefie kontaktu, ze 
względu na niewielką powierzchnię kontaktu. Jeżeli słup nie jest 
idealnie pozycjonowany z tuleją, krawędź słupa uderza w krawędź 
tulei, słyszalny staje się wtedy charakterystyczny trzask;

l faza III: domykanie formy – tuleja ślizgowa porusza się wzdłuż 
słupa aż do całkowitego zamknięcia formy. Wraz ze wzrostem 
strefy kontaktu, naciski kontaktowe zmniejszają się.
Słup nośny pracuje jednocześnie na zginanie oraz podlega 

zużyciu ściernemu przez przesuwającą się wzdłuż niego tuleję, 
szczególnie w początkowej swojej części, gdzie naciski kontak-

Kształtowanie przeciwzużyciowej warstwy wierzchniej słupów nośnych form 
wtryskowych metodą nagniatania ślizgowego

Przeciwzużyciowa warstwa 
wierzchnia słupów nośnych 
form wtryskowych
Rafał Gryglicki, Leon Kukiełka

W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących nagniatania ślizgowego diamentem słupów nośnych form wtryskowych. 
Uwzględniając charakter pracy słupa nośnego, zaproponowano optymalne własności jego WW, a następnie określono opty-
malne wartości parametrów technologicznych procesu nagniatania. W wyniku uzyskano optymalny stan WW słupa nośnego 
uwzględniający jego warunki pracy. Zaproponowaną metodykę projektowania procesu nagniatania wdrożono w przemyśle.

Rys. 1. Zdjęcie słupa nośnego (1) formy wtryskowej oraz 
współpracującej z nim tulei nośnej – (2): 3 – kołnierz 
zabezpieczający, 4 – powierzchnia osadzenia słupa, 
5 – rowki smarne, 6 – powierzchnie nośne słupa, 
7 – powierzchnia nośna tulei, 8 – powierzchnia osadzenia 
tulei, 9 – kołnierz zabezpieczający tulei

XX



Dodatek „Formy wtryskowe” . Nr 6/2019

towe są znacznie większe niż na późniejszym etapie zamykania 
formy. Aby zmniejszyć ryzyko zatarcia słupa, stosuje się środki 
smarne w postaci smarów stałych do dużych obciążeń. Jednak-
że, aby zminimalizować ryzyko zabrudzenia usuwanej z formy 
wypraski, pokrywa się słupy jedynie cienką warstwą smaru. Po-
woduje to konieczność częstego przesmarowywania formy.  

BADANIA WŁASNE
Do celów badawczych wykorzystano przygotowane wcześniej 

wałki wykonane ze stali 16HG, poddane temu samemu procesowi 
wytwarzania co słupy nośne form wtryskowych. Uzyskano elemen-
ty, których twardość powierzchniowa i rdzenia, chropowatość oraz 
nośność powierzchni jest taka sama jak słupów nośnych. Celem 
badań, było określenie wpływu poszczególnych parametrów proce-
su nagniatania ślizgowego diamentem, na stan warstwy wierzchniej 
przedmiotów obrabianych. Badania przeprowadzono na Katedrze 
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Gdańskiej przy wykorzystaniu narzędzia nagniata-
jącego z diamentem w roli elementu roboczego. Promień zaokrą-
glenia wierzchołka roboczego R = 1mm. Badania przeprowadzono 
zgodnie z planem eksperymentu przedstawionym w tabeli 1. W tej 
samej tabeli zebrano wyniki z przeprowadzonych badań.

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano funkcje regre-
sji opisujących chropowatość powierzchni i twardość warstwy 
wierzchniej w funkcji parametrów procesu, zgodnie ze wzorem 1.

       
Ra = f(F, pn, vn), HRC = f(F, pn, vn)       (1)

Wybrane interpretacje graficzne uzyskanych funkcji regresji 
przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

OKREŚLANIE OPTYMALNEGO ROZKŁADU WŁAŚCIWOŚCI
WW SŁUPA NOŚNEGO NA JEGO DŁUGOŚCI
Analiza specyficznych warunków, w jakich pracują słupy nośne 

formy wtryskowej, umożliwia wyciągnięcie następujących wnio-
sków:
1. Przy rozłączonych połówkach formy, słupy nośne nie przeno-

szą żadnych obciążeń;
2. W pierwszej fazie zamykania formy, słupy nośne naprowadzają 

na siebie (wprowadzają w oś) obie połówki formy. Występuje 
wtedy maksymalne obciążenie słupów, zarówno momentem 
zginającym, jak i naprężeniami kontaktowymi. Ilustruje to rys. 2.

3. W środkowej fazie zamykania formy, zarówno moment zgina-
jący, jak i naprężenia kontaktowe maleją ze względu na zwięk-
szenie powierzchni kontaktu słupa nośnego z tuleją nośną;

Tabela 1. Plan eksperymentu wraz z wynikami

Nr 
eksp.

Siła
 F[N]

Prędkość 
nagniatania 
Vn [m/min]

Posuw 
pn

 [mm/obr.]

Chropo-
watość

 Ra [µm]

Twardość 
[HRC]

1 50 50 0,028 0,080 62,20
2 50 50 0,055 0,115 64,23
3 50 50 0,082 0,155 64,70
4 50 75 0,028 0,098 67,30
5 50 75 0,055 0,142 64,40
6 50 75 0,082 0,170 63,60
7 50 100 0,028 0,083 62,20
8 50 100 0,055 0,122 64,03
9 50 100 0,082 0,187 64,73
10 80 50 0,028 0,060 65,27
11 80 50 0,055 0,060 65,40
12 80 50 0,082 0,128 66,20
13 80 75 0,028 0,057 67,03
14 80 75 0,055 0,068 66,03
15 80 75 0,082 0,130 66,23
16 80 100 0,028 0,064 67,10
17 80 100 0,055 0,094 66,45
18 80 100 0,082 0,150 66,07
19 110 50 0,028 0,057 67,93
20 110 50 0,055 0,098 67,60
21 110 50 0,082 0,160 66,23
22 110 75 0,028 0,078 67,97
23 110 75 0,055 0,107 67,50
24 110 75 0,082 0,151 66,73
25 110 100 0,028 0,059 67,40
26 110 100 0,055 0,113 66,73
27 110 100 0,082 0,158 65,50
28 130 75 0,055 0,123 69,12
29 29 75 0,055 0,123 63,83
30 80 117 0,055 0,111 65,83
31 80 32 0,055 0,122 69,27
32 80 75 0,1 0,230 66,53
33 80 75 0,01 0,048 68,53

Rys. 2. Zależność Ra = Ra (F,pn) dla stałej wartości 
prędkości nagniatania vn =0,50 m/min.

Rys. 3. Zależność HRC=HRC(F,pn) dla stałej wartości 
prędkości nagniatania vn = 0,50 m/min.

4. W ostatniej fazie zamykania formy, zarówno moment zginają-
cy, jak i naprężenia kontaktowe są najmniejsze. Częstokroć,  
w ostatniej fazie zamykania formy, role elementów centrują-
cych stemple z matrycami przejmują dodatkowe stożki i kliny 
centrujące. W takim przypadku słupy nośne przenoszą mini-
malne obciążenia lub nie przenoszą ich wcale.
Analizując przedstawiony schemat pracy słupa nośnego, przy-

jąć można, iż:
l w początkowej części słupa powinno dążyć się do maksymalnego 

zwiększenia wytrzymałości warstwy wierzchniej na naciski kon-
taktowe. Uzyskać to można poprzez zmniejszenie chropowatości 
powierzchni w tym obszarze i zwiększenie jej nośności oraz twar-
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dości. W tym celu, należy zastosować możliwie mały posuw na-
gniatania oraz optymalną siłę docisku elementu nagniatającego, 
aby uzyskać możliwie dużą twardość i małą chropowatość;

l w środkowej części słupa, która nie podlega wycieraniu  
w takim stopniu jak część początkowa, można zoptymalizo-
wać parametry procesu, uzyskując poprawę jakości powierzch-
ni warstwy wierzchniej, przy jednoczesnym rozsądnym tempie 
procesu. Uzyskać to można poprzez stopniowe zwiększanie 
posuwu nagniatania oraz zmniejszając siłę nagniatania;

l w końcowej części prowadzącej słupa nośnego, chropowatość 
powierzchni ma znaczenie drugorzędne, najważniejsze nato-
miast jest wprowadzenie w warstwie wierzchniej naprężeń 
ściskających, zwiększających wytrzymałość zmęczeniową i wy-
trzymałość na zginanie. 
Uwzględniając powyższe założenia, zaproponowano optymalny 

rozkład twardości WW wzdłuż tworzącej słupa – rys. 3, wzór 2. 
Jednocześnie przyjęto założenie, iż chropowatość powierzchni 
WW musi zawierać się w przedziale Ra € (0,08;0,1) µm. 

HRC(x) ≥ 1,822∙(B + π/2-arctan(0,078545x-5,4869))+E2     (2)

Oczywiście, aby uzyskać zmianę własności WW wzdłuż tworzą-
cej słupa, należy zmieniać parametry procesu w trakcie obróbki. 
Wykorzystując proces optymalizacji, wyznaczono nastawy pro-
cesu nagniatania ślizgowego elementem diamentowym wałków 
stalowych, hartowanych o twardości 60HRC w taki sposób, aby 
uzyskać rozkład twardości zgodny z rys. 4 i wzorem 2. Wykresy 
zmian nastaw parametrów procesu w funkcji odległości od czoła 
słupa, zawierają rysunki 5 oraz 6.

 
PODSUMOWANIE
W wyniku nagniatania słupa nośnego formy wtryskowej, uzy-

skano optymalny rozkład twardości na długości słupa, wyno-
szący w początkowej jego części aż 69±2 HRC. Chropowatość 
powierzchni na całej długości zawiera się w przedziale od 0,08 

µm do 0,12µm, natomiast nośność powierzchni jest nie wyż-
sza niż tp(50%) = 0,45 µm. Uzyskano także profil chropowatości  
o wygładzonych, zaokrąglonych wrębach i szczytach nierówno-
ści. W warstwę wierzchnią wprowadzone zostały naprężenia ści-
skające, o kierunku głównym, normalnym do powierzchni.  

Przeprowadzona analiza pozwoliła na zaproponowanie meto-
dyki projektowania procesu nagniatania słupów nośnych form 
wtryskowych, uwzględniając ich specyficzne warunki pracy. Wy-
korzystując opracowane algorytmy, wdrożono proces nagniatania  
w firmie JES Opakowania Sp. z o.o. sp. k. w Koszalinie, gdzie 
spodziewa się uzyskać znaczącą redukcję przestojów i braków 
produkcyjnych, spowodowanych zużyciem słupów nośnych. 

Metodyka ta ma jednak charakter bardziej uniwersalny i może 
być z powodzeniem wykorzystywana do projektowania procesu na-
gniatania praktycznie dowolnej części typu wałek (wały maszyn, 
prowadnice liniowe itp.).  
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Rys. 2. Etap drugi zamykania formy. L1 — odległość od 
środka przyłożonego obciążenia ciągłego do punktu 
występowania maksymalnych naprężeń zginających (ramię 
momentu zginającego), A1- pole powierzchni słupa będącą 
w kontakcie z tuleją nośną, F - obciążenie ciągłe 
zredukowane do pojedynczej siły skupionej

Rys. 4. Optymalny rozkład twardości WW wzdłuż 
tworzącej słupa

Rys. 5. Posuw nagniatania w funkcji odległości od
czoła słupa

Rys. 6. Siła nagniatania w funkcji odległości od czoła 
słupa
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