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Zamkniętym

Drugi tegoroczny numer „Plastime Magazine” ugina się pod 
ciężarem maszyn i urządzeń. Tu nie ma miejsca na filozoficzne 
dywagacje - o sukcesie decyduje fizyka i inżynieria, siła  
i precyzja, a także, coraz częściej, ultranowoczesne technologie 
informatyczne, które całkowicie odmieniają rynek maszyn.

Mimo ciągłego postępu, stare wojny nie maleją: spór mię-
dzy zwolennikami wtryskarek hydraulicznych i elektrycznych 
toczy się od lat i nic nie wskazuje, aby miał się zakończyć. 
Zwolennicy opcji pierwszej podkreślają siłę hydraulicznych 
pomp i układów zamykania, drudzy jednym tchem wymie-
niają oszczędności i precyzję modeli elektrycznych. A może 
zdecydować się na opcję pośrednią i wybrać wtryskarkę hybry-
dową? O zaletach takiego rozwiązania piszemy w artykule 
„Wtryskarki hybrydowe: siła hydrauliki i precyzja elektroniki”. 

Jeżeli jednak zdecydujemy się na opcję elektryczną, warto 
sięgnąć po artykuł „Wtryskarki elektryczne”, który omawia 
nowości maszynowe na tym polu. Mniejsze zużycie energii, 
niższy poziom emisji ciepła oraz brak konieczności stosowania 
oleju hydraulicznego – to tylko niektóre zalety tych maszyn. 
Na pewno, z punktu widzenia przetwórcy, jedną z najważniej-
szych cech wtryskarek elektrycznych jest ich szybkość.

Omawiając rozwiązania maszynowe nie sposób pominąć 
wytłaczania. O tym, jakie innowacje oferują nam producenci 
ekstruderów, traktuje tekst Artura Nowackiego „Wytłaczarki - 
przegląd nowości”.

Jednak nie samą maszyną żyje człowiek. Agata Świderska 
w artykule „Dobra maszyna to nie wszystko” omawia rynek 
peryferii. Transport, suszenie, mieszanie i dozowanie tworzyw 
sztucznych to przecież integralna część przetwórstwa. Innym 
ważnym elementem przetwórczej układanki są formy. W dobie 
Wszystkiego 4.0 również forma może zyskać inteligencję oraz 
komunikować się z wtryskarką!

No dobrze, ale skąd na to wszystko brać pieniądze? 
Odpowiedzi na to pytanie szuka Anna Brzezińska w tekście o 
finansowaniu maszyn i urządzeń. Kredyt, leasing, środki z UE, 
a może pomoc z nieba, prosto od Anioła Biznesu? Bez względu 
na to, jaką opcję wybierzemy, finansowanie w każdym przy-
padku musi podlegać dokładnej analizie i ścisłej kalkulacji, 
aby cały proces nie zakończył się katastrofą. Zasada wydaje się 
prosta: koszty finansowania muszą być niższe niż zysk z inwe-
stycji.

Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko życzyć Państwu 
trafnych decyzji i zawsze udanych inwestycji w park maszy-
nowy.

Redaktor Naczelny

Maszyny ruszyły
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J eszcze na początku lat 80. XX w. 
wybór maszyny do formowa-
nia wtryskowego zasadzał się na 
kilku podstawowych parametrach: 
wydajności, sile zwarcia, średni-

cy ślimaka, gramaturze wtrysku i pobo-
rze mocy. Nikt natomiast nie zastanawiał 
się, jak zasilana będzie wtryskarka, bo do 
wyboru była tylko jedna opcja – hydrau-

lika. Wszystko zmieniło się w 1984 r., gdy 
popularne dotąd tylko w Japonii maszyny 
elektryczne szturmem zaczęły podbijać 
rynek amerykański, aby na koniec tra-
fić także do Europy. Początkowo drogie 
i tworzone wyłącznie z myślą o aplikacjach 
wymagających dużej precyzji, ale małej 
wydajności (medycyna, elektronika, wyro-
by precyzyjne), z czasem uległy tak dalece 

idącej optymalizacji, że zaczęły być sto-
sowane powszechnie, w tym w produkcji 
seryjnych komponentów.

Zainicjowany wówczas spór między 
zwolennikami wtryskarek hydraulicznych 
i elektrycznych wydaje się raczej przybie-
rać niż słabnąć na sile. Pierwsi podkre-
ślają rolę hydraulicznych pomp i układów 
zamykania w procesach wytwarzania 

Wtryskarki hybrydowe: 
siła hydrauliki  
i precyzja elektroniki 
Wtryskarki hybrydowe stanowią idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie 
chcą wybierać między siłą wtrysku a precyzją dozowania. Łącząc w sobie 
najważniejsze zalety wtryskarek hydraulicznych i elektrycznych, jednocze-
śnie nie wykazują typowych dla nich wad. A dodatkowo są zgodne z najnow-
szymi trendami rynkowymi, co zdaniem wielu może zapewnić im w kolej-
nych latach silne drugie miejsce w rankingach sprzedaży w tym segmencie.

Agata Świderska

Segment wtryskarek hybrydowych rozwija się bardzo dynamicznie, co sprzyja urzeczywistnieniu wizji inteligentnej, sterowanej cyfrowo 
fabryki przyszłościŹR
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Niemieck i producent 
KraussMaffei opracował 
nową, a przy tym wysoko-
wydajną wtryskarkę serii 
GX o sile zwarcia 11000 kN, 

przeznaczoną w szczególności dla bran-
ży opakowaniowej i motoryzacyjnej. Linię 
technologiczną do wytwarzania wiader 
z PP o pojemności 20 litrów, przy wyko-
rzystaniu technologii dekorowania IML, 
po raz pierwszy zaprezentowano publicz-
ności podczas międzynarodowych Targów 
K’2019 w Düsseldorfie. Hydrauliczna wtry-
skarka serii GX dedykowana jest do bardzo 
dużych objętości wtrysku, do wytwarzania 
detali, takich jak np. palety transportowe, 
skrzynie, czy wiadra. 

Wtryskarka GX 1100 – 12000 niesie ze 
sobą specjalne rozwiązania. Zastosowanie 
dwugniazdowej formy pozwala na wytwa-
rzanie wiader o gramaturze wtrysku 
1500 gramów w czasie cyklu 14 sekund. 
Przy założeniu, że rocznie maszyna prze-
pracuje 8000 godzin, ilość wyprodu-
kowanych wiader sięgnie wówczas pra-
wie 130 000 sztuk. Aby wyróżnić model 
wtryskarki od pozostałych, dostępnych 
na rynku, producent opracował specjalną 
opcję Speed. Jej zadanie polega na mak-
symalnym skróceniu czasu zamykania 
formy, redukcji czasu cyklu, zapewnieniu 
wyjątkowo szybkich prędkości wtrysku (do 
700 mm/s w zależności od zespołu wtry-
skowego). W danym modelu zastosowano 
barierowy ślimak HPS o bardzo wysokiej 
wydajności stosowany przy przetwórstwie 
poliolefin, zarówno w postaci materia-
łu pierwotnego, regranulatu, jak i prze-
miału. Barierowy ślimak HPS odpowiada 
za szybkie uplastycznienie masy, bardzo 
dobrą homogenizację i niską temperaturę 

płynięcia, po przekroczeniu której nastę-
puje przejście w stan ciekły. Składa się on 
z 3 stref. W 1 strefie – zasilania – two-
rzywo jest przemieszczane w gorącym 
cylindrze. Następuje jego stopniowe pod-
grzewanie i mięknienie. W drugiej strefie 
– barierowej – następuje jego uplastycz-
nienie, zagęszczenie i ewakuacja powie-
trza w stronę zasypu. W trzeciej stre-
fie – dozowania – odbywa się mieszanie 
i homogenizacja masy. Stopione tworzywo 
jest przemieszczane przed czoło ślimaka. 
Ślimak barierowy HPS zapewnia plasty-
fikację do 40% większą, niż w przypadku 
konwencjonalnych wysokowydajnych śli-
maków. Stosunek L/D wynosi 26. 

Charakterystycznym rozwiązaniem 
stosowanym w maszynach serii GX jest 

kompaktowa, dwupłytowa konstrukcja 
jednostki zamykania wyposażona w sys-
temy GearX oraz GuideX. GearX to herme-
tycznie obudowany zespół ryglujący, który 
znajduje się za ruchomą płytą mocowania 
formy. Dzięki rozwiązaniu GearX ryglo-
wanie formy następuje w bardzo krótkim 
czasie. Wózek GuideX odpowiada za dosko-
nałą równoległość płyt, nawet przy bar-
dzo ciężkich formach. Technika GuideX 
absorbuje siły deformujące, co wpływa na 
wydłużenie czasu użytkowania formy. Siły 
przenoszone są na prowadnice liniowe, 
dlatego ruchy jezdne są płynne, a łożyska 
ślizgowe ochraniane. Dzięki całościowej 
i spójnej koncepcji jednostki zamykania 
obejmującej: płyty, sztywne łoże maszyny 
także system GiudeX, wszystkie wystę-

Nowa maszyna GX 1100 
świetna do opakowań i motoryzacji
KraussMaffei wprowadza na rynek nowy model wysokowydajnej 
wtryskarki serii GX.



2/2020     17

PLASTIME

pujące siły są idealnie rozłożone, przez 
co trwałość i ochrona formy przed zuży-
ciem jest większa. Obie technologie GuideX 
i GearX współpracując ze sobą zapewniają 
maksymalne i energooszczędne zamyka-
nie, precyzyjne ruchy formy i krótkie czasy 
suchego cyklu. Wtryskarka serii GX wpi-
suje się w konstrukcję modułową, która 
umożliwia konfigurację, a także dopo-
sażanie w opcje dodatkowe, takie jak np. 
energooszczędny napęd BluePower, czyli 
serwomotoryczny system napędu pomp 
do szczególnie efektywnej pracy maszyny 
pod względem energetycznym.

APC plus do stabilizacji procesu 
wtryskiwania

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest 
opatentowana przez KraussMaffei funkcja 
APC plus, która odpowiada za niezmienną 
oraz wysoką jakość wyrobów. Jej zadanie 
polega na utrzymywaniu na stałym pozio-
mie zadanych parametrów oraz na kom-
pensowaniu wpływu czynników powo-
dujących niestabilności w przebiegu pro-
cesu wtryskiwania, takie jak np. zmiany 
warunków klimatycznych, zmienne opory 
płynięcia, różnice w jakości tworzywa, 

czy nawet zmiany operatorów wtryska-
rek. Konwencjonalne rozwiązanie zakła-
da stosowanie stałego punktu przełącza-
nia docisku, po którym następuje dalszy 
dopływ tworzywa w celu uzupełnienia 
ubytków skurczowych masy. W tej fazie 
ciśnienie docisku jest już niezależnym 
parametrem nastawnym, a jego właściwe 
ustawienie często przysparza trudności. 
Przyjmuje się, że powinno ono wynosić 
od 40 do 60% maksymalnego ciśnienia 
wtrysku, jednak jego nieprawidłowe okre-
ślenie jest powodem wystąpienia wielu 
wad wyprasek. Lepkość roztopionej masy 
zmienia się pod wpływem różnych czyn-
ników, a w standardowym rozwiązaniu jej 
wahania nie są kompensowane. Funkcja 
APC plus wykrywa wszelkie zmiany lep-
kości w uplastycznionej masie oraz kory-
guje je w każdym cyklu. Również zmiany 
w ciśnieniu uplastyczniania tworzywa, 
czyli ciśnieniu tworzywa przed czołem 
ślimaka podczas dozowania, powodu-
ją odchylenia w gramaturach wtrysku. 
Funkcja APC plus pozwala na wykrycie 
i korektę wahań zaworu zwrotnego w tym 
samym cyklu. Zawór zwrotny zapobiega 
możliwości wstecznego przepływu upla-

stycznionej masy w trakcie wtrysku. APC 
plus analizuje bieżący stan procesu, stale 
porównując go z zaprogramowaną krzywą 
odniesienia. Dostosowanie punktu przełą-
czenia i profilu docisku następuje automa-
tycznie, gdyż system APC plus w każdym 
cyklu wtrysku samoczynnie wprowadza 
konieczne korekty. Wszystkie czynniki 
zakłócające są kompensowane w czasie 
rzeczywistym. 

Taka szeroka gama możliwości 
pozwala na stworzenie maszyny speł-
niającej indywidualne wymagania. 
Upoważnionym przedstawicielem produ-
centa KraussMaffei w Polsce jest wrocław-
ska firma Dopak. l

Kontakt: 
DOPAK Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław
tel.: +48/ 71/ 35 84 000
infolinia +48 71 300 1234
dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

*
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W wielu wtryskarkach 
oferowane są funk-
cje do prostego usta-
wienia podstawowych 
parametrów procesu. 

Układy sterowania wtryskarek wypo-
sażane są w coraz bogatsze biblioteki 
danych materiałów i coraz lepsze algo-
rytmy pozwalające na ustawienie para-
metrów. W układzie sterowania maszyn 
WITTMANN BATTENFELD UNILOG B8 mają 
Państwo do dyspozycji nie tylko rozbudo-
wane narzędzia do szybkiego ustawienia 
procesu ale mogą też mieć funkcje do auto-
matycznej kontroli i korekty ustawionych 
parametrów. Jako wyposażenie opcjonalne 
maszyn oferowane są tzw. Pakiety techno-
logiczne HiQ. Funkcje te stanowią właśnie 
forpocztę przyszłych inteligentnych wtry-
skarek, które pozwolą przejąć rolę tech-
nologa. 

Jakość i parametry gotowego wyrobu 
są kształtowane już na etapie plastyfi-
kacji tworzywa. Zapewnienie stabilnych 
warunków dozowania ma bardzo znaczą-
cy wpływ na kolejne etapy procesu a tym 
samym na końcowe właściwości wypraski. 
Już na tym etapie procesu mają Państwo 
możliwość oddania przebiegu proce-
su w „ręce inteligentnej wtryskarki”. 
Jest to możliwe dzięki funkcji HiQ-Melt 
MMQ (Monitorowanie jakości materiału). 
HiQ Melt prowadzi kontrolę plastyfikacji 
i samoczynnie dokonuje korekty punk-
tu przełączenia na docisk. Funkcja mie-
rzy pracę wykonaną w trakcie dozowa-
nia. Technolog powinien ustawić zakres 
w jakim następuje pomiar pracy dozowa-
nia a także tolerancje w jakich wtryskarka 

uzyskuje możliwość samodzielnej decyzji 
o korekcie parametrów wtrysku. 

Obliczenie pracy wykonanej w trak-
cie procesu plastyfikacji następuje przez 
pomiar momentu obrotowego ślimaka 
w stosunku do jego drogi. Tak obliczo-
na wartość jest wyświetlana na ekranie 
panelu operatora i może być monitorowa-
na przez system sterowania wtryskarki 
w zadanych przez użytkownika toleran-
cjach. Przekroczenie tolerancji (górnej lub 
dolnej) spowoduje wyświetlenie alarmu 
na panelu operatorskim. Funkcja ta może 
być pierwszym kryterium wykorzysty-
wanym do prowadzenia separacji detali 
– dobry/zły. W przypadku różnicy między 
wartością zmierzoną a wartością wzorco-
wą układ sterowania wtryskarki dokona 
samodzielnej korekty punktu przełączenia 
na docisk. W ten sposób układ sterowania 
wtryskarki będzie dążył do zapewnienia 
stabilnych końcowych warunków proce-
su. Ważnym jest fakt, iż korekta nastę-
puje jeszcze w ramach trwającego cyklu. 
Ma to kluczowe znacze-
nie dla osiąganej jakości 
wyrobów. Nawet najlep-
szy technolog może zare-
agować bowiem dopiero 
po zakończeniu danego 
cyklu. Dopiero po zgłosze-
niu błędu przez wtryskar-
kę ma możliwość wpro-
wadzenia korekt. Funkcja 
HiQ Melt zrobi to automa-
tycznie bez przerywania 
produkcji. 

Inteligencja wtryskar-
ki nie ogranicza się jednak 

tylko do etapu dozowania. Potrzeba nad-
zoru i regulacji występuje także na innych 
etapach procesu. Dlatego też inteligentna 
wtryskarka kontroluje także proces wtry-
sku. HiQ Flow (automatyczna kontrola pro-
cesu wtrysku) to oprogramowanie pozwa-
lające na wychwycenie zmian procesu na 
etapie wtrysku. Wtryskarka oblicza wartość 
pracy, jaka jest wykonana na etapie wypeł-
niania gniazda formy. Tak jak w poprzed-
nim narzędziu technolog powinien usta-
wić zakres i tolerancje pomiaru. Zmierzona 
wartość jest wyświetlana na ekranie panelu 
operatora i może być monitorowana przez 
system sterowania wtryskarki w zada-
nych przez użytkownika tolerancjach. 
Przekroczenie tolerancji spowoduje, auto-
matyczną korektę dokonywaną jeszcze 
w czasie trwania danego cyklu. W zależno-
ści od sytuacji układ sterowania wtryskarki 
spowoduje przesunięcie położenia punktu 
przełączania z fazy wtrysku na fazę doci-
sku lub samoczynnie zmieni ciśnienie doci-
sku lub połączy działanie obu tych funkcji. 

WITTMANN BATTENFELD 

Czy inteligentna wtryskarka 
potrafi zastąpić technologa?
Czy wyobrażają sobie Państwo sytuację w której wtryskarka przejmie rolę 
technologa i samodzielnie zadba o prawidłowy dobór parametrów wtrysku. 
Może to jeszcze przyszłość, ale przyszłość, która już dziś jest tworzona. 

Schemat ideowy funkcji HiQ Melt. 



2/2020     19

PLASTIME

HIQ-Flow samodzielnie kompensuje waha-
nia temperatury lub lepkości tworzywa, co 
pozwala na produkcję wyprasek o bardzo 
wysokiej powtarzalności.

Ale to nadal nie wszystko co oferuje 
inteligentny układ sterowania wtryskar-
ki. Dla uzyskania stabilnych właściwości 
końcowych wypraski bardzo ważnym jest 
odpowiednia regulacja poduszki resztko-
wej. Także w tym zakresie możemy liczyć 
na inteligencję wtryskarki . HiQ-Cushion 
(kontrola poduszki resztkowej tworzywa) to 
narzędzie pozwalające na regulację wielko-

ści poduszki tworzywa. HiQ-Cusion doko-
nuje pomiaru wielkości poduszki i w zależ-
ności od wyniku pomiaru funkcja automa-
tycznie reguluje dawkę dozowania w kolej-
nym cyklu. Funkcja HiQ Cusion wykorzy-
stuje w swym działaniu pomiary dokonane 
przez programy HiQ Melt i HiQ Flow. 

Nowe narzędzia samo optymalizacji 
parametrów pracy uzupełniają nowocze-
sne formy konfiguracji urządzeń peryfe-
ryjnych. WITTMANN BATTENFELD konse-
kwentnie rozwija platformę WITTMANN 4.0 
pozwalającą na pełną integrację urządzeń 

peryferyjnych z wtryskarką. Już nie wtry-
skarka, ale komórka produkcyjna w której 
wszystkie urządzenia peryferyjne są kon-
trolowane przez układ sterowania wtry-
skarki. Nadzór wtryskarki poprzez kon-
trolę na etapie suszenia, termostatowa-
nia, wtrysku, dozowania komponentów, 
pozwala na tworzenie zamkniętego i peł-
nego procesu produkcyjnego. Wtryskarka 
zyskuje nowe narzędzia do automatycznej 
oceny jakości prowadzonego procesu.

Czy te wszystkie zmiany oznaczają, ze 
rola technologa będzie ograniczana lub 
jego praca będzie zbędna? Nie sądzę, by 
takie czasy nadeszły. Jestem przekona-
ny, że technolodzy będę musieli w jeszcze 
większym stopniu poświęcić się zrozu-
mieniu całości procesu wtrysku, na każ-
dym jego etapie. Im lepiej bowiem ustawią 
parametry, im lepiej dobiorą współpra-
cujące z maszyną urządzenia peryferyj-
ne, tym bardziej wydajnie będzie można 
korzystać z nowoczesnych narzędzi ofero-
wanych przez wtryskarki. l

WITTMANN 4.0 – pełna integracja peryferii z wtryskarką

Kontakt: 
WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o. 
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 (0) 22 7243-807
info@wittmann-group.pl
www.wittmann-group.pl

*

Grupa WITTMANN 
Grupa WITTMANN jest światowym liderem 
w dziedzinie produkcji wtryskarek, robotów  
i urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do 
przetwórstwa tworzyw. Siedzibą Grupy jest 
Wiedeń w Austrii. Grupa zbudowana jest 
z dwóch głównych podmiotów WITTMANN 
BATTENFELD i WITTMANN. Dzięki ośmiu  
zakładom produkcyjnym ulokowanym w pię-
ciu krajach i ponad 33 agencjom przedstawi-
cielskim Grupa prowadzi swą działalność na 
całym świecie.
WITTMANN BATTENFELD, z siedzibą 
w Kottingbrunn Austria, w sposób konse-
kwentny buduje swą pozycję na runku pro-
ducentów wtryskarek i dostawców nowocze-
snych technologii do przetwórstwa tworzyw 
. Jako dostawca kompleksowych technologii 
i maszyn o nowoczesnej modułowej budowie, 
firma spełnia obecne i przyszłe wymagania  
rynku maszyn do przetwórstwa tworzyw. 

Asortyment produktów oferowanych 
przez WITTMANN obejmuje roboty i sys-
temy automatyzacji produkcji, systemy 
podawania surowców, suszarki, młynki, 
dozowniki objętościowe i grawimetryczne. 
WITTMANN oferuje kompleksowe rozwią-
zania począwszy od pojedynczych komórek 
produkcyjnych aż po pełne złożone instala-
cje produkcyjne.   
Połączenie pod patronatem grupy Wittmann 
obszarów związanych z konstrukcją wtry-
skarek, budową urządzeń peryferyjnych 
i technologiami przetwórstwa doprowadziło 
do stworzenia oferty optymalnie dostoso-
wanej do potrzeb współczesnego rynku.  
W Polsce Grupa WITTMANN reprezentowa-
na jest przez Wittmann Battenfeld Polska.
Nasi doświadczeni pracownicy działów 
sprzedaży i serwisu i logistyki pozostają 
Państwa dyspozycji.
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Filozofia którą kierują się inży-
nierowie Japan Steel Works 
ukierunkowana jest na pro-
dukcję oszczędnych i wydaj-
nych maszyn elektrycznych. 

Pierwszą wtryskarkę elektryczną wypro-
dukowano na początku lat 80 XIX wieku. 
Był to początek nieprzerwanego rozwoju 
JSW, które dziś stało się liderem na rynku 
maszyn o napędach elektrycznych.

Sterowanie
Operowanie 15” panelem dotykowym 

oparte jest o popularny system Android, 
dzięki czemu sterowanie maszyną przy-
pomina obsługę tableta, czy smartphona. 
Można na przykład przeskoczyć do ostat-
nio używanych aplikacji lub użyć funk-
cji printscreen. Rewelacyjnym atutem 
zastosowania Androida we wtryskach 
JSW jest szereg aplikacji takich jak:
• Asystent ustawiania procesu pozwala-

jący wyeliminować wady detali,
• Asystent zmiany formy i kalibracji 

napędów,
• Instrukcja obsługi
• Oscyloskop (dzięki niemu można 

obserwować krzywe obciążenia silni-
ków serwo, a więc jeszcze precyzyjniej 
ustawiać i kontrolować proces)

• Kontrola jakości
• Aplikacja personalizacji sygnałów 

In/Out do sterowania urządzeniami 
zewnętrznymi

• Oraz wiele innych

Jednostka wtryskiwania

Dzięki precyzyjnym serwomechani-
zmom, kontroli obciążeń silników oraz 
algorytmom wtryskarki JSW są w stanie 
optymalizować proces wtryskiwania dzię-
ki następującym technologiom:
a) HAVC – (High Accuracy Volume Control) 

– to opatentowana, technologia kon-
troli objętości dozowania tworzywa. Jej 
zadaniem jest każdorazowa stabilizacja 
objętości tworzywa, a więc i ciśnienia 
wtrysku oraz wagi produktów poprzez 
natychmiastowe uszczelnienie pier-
ścienia po zakończeniu dozowania. 
Technologia jest bardzo skuteczna pod-
czas produkcji detali o wysokich wyma-
ganiach jakościowych.

Technologie  
XXI wieku  
w elektrycznych 
wtryskarkach JSW
 
Maszyny wtryskujące JSW serii ADS to połączenie innowacji i prostej budowy. Każdy z układów 
napędzany jest poprzez indywidualny serwomechanizm. Dzięki temu istnieje możliwość realiza-
cji ruchów równoległych takich jak wypychanie detali podczas otwierania formy, czy rozpoczęcie 
wtryskiwania przed osiągnięciem pełnej siły zwarcia. Te cechy pozwalają na doskonałe odpowie-
trzenie formy, znaczne skrócenie czasu cyklu  oraz mają wpływ na niskie zużycie energii.
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b) IWCS (Injection Weight and Cushion 
Stability) – to opatentowana tech-
nologia stabilizacji poduszki reszt-
kowej oraz wagi wtrysku. Dzięki 
zastosowaniu IWCS masa płynącego 
tworzywa ma identyczną gęstość za 
każdym cyklem, co pozwala osiągnąć 
stabilność wagową produktów. (Pat. # 
3529771)

c) Electric-driven Soft Pack Servo 
Control – to opatentowana technolo-
gia pozwalająca na wypełnianie gniazd 
z optymalnym ciśnieniem. Łagodzi 
skoki ciśnienia podczas przełączania 
ciśnienia wtrysku na ciśnienie docisku. 
Uniknięcie skoków ciśnienia jest bardzo 
ważne pod względem stabilności pro-
cesu wtryskiwania, co w kosekwencji 
przekłada się na jakość wyprasek. (Pat. 
# 1755568)
Efekty zastosowania technologii:

• Redukcja niepożądanych ciśnień w for-
mie,

• Redukcja nadmiernej siły zwarcia
• Eliminacja efektu srebrzenia (tzw. fla-

sh’y),
• Stabilizacja wagi produktów,
• Zapobieganie nadmiernej eksploatacji 

formy wtryskowej.
d) APC (Advanced Pressure Control) – to 

opatentowana technologia pozwala-
jąca na uniknięcie zarówno „przepa-
kowania” formy, jak i „niedolewów”. 
Funkcja dostosowuje wartości do opty-
malnych parametrów. (Pat. # 3168289)

e) Predicted control of metering – tech-
nologia zapewniająca łagodne zatrzy-
mywanie prędkości obrotowej ślima-
ka przed zakończeniem plastyfikacji. 
Korzyścią zastosowania tej technolo-
gii jest brak skoków przeciwciśnienia, 
powodujących destabilizację wagi pro-
duktów i objętości wtrysku.

f) Before-holding pressure deceleration 
control – to technologia, która spo-
walnia prędkość wtrysku do optymal-

nej, poprzez doświadczalne przewidy-
wanie punktu przełączenia na ciśnie-
nie docisku. Po przełączeniu ciśnienie 
docisku jest utrzymywane na stałym 
poziomie, co jest unikalne w maszynach 
wtryskowych o napędzie serwoelek-
trycznym. Korzyścią zastosowania tej 
technologii jest stałe ciśnienie docisku, 
realizowane w zadanym czasie.

Układ otwierania/zamykania
a) Funkcja ochrony formy

Wtryskarki JSW kontrolują własną 
pracę na podstawie błyskawicznych infor-
macji zwrotnych. Czas wysyłania i odbie-
rania tych informacji to 62 µs (około 16 
razy szybciej niż w większości wtryska-
rek konwencjonalnych). Osiągnięcie tak 
krótkiego czasu zapewnia bardzo szyb-
ki procesor. Jest to szczególnie istotne 
w funkcji ochrony formy, odpowiedzialnej 
za wykrycie potencjalnej kolizji narzędzia 
lub zakleszczeń wyrobów w formie.

Mniejsze zużycie energii
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b) Autokorekta siły zwarcia i autoadapta-
cja wysokości formy
Podczas produkcji forma wtryskowa 

nagrzewana jest poprzez: tarcie, gorące 
tworzywo, termostatowanie oraz system 
gorącokanałowy. Stal narzędzia formują-
cego rozszerza się pod wpływem ciepła, 
dlatego po nagrzaniu narzędzia należy 
ponownie ustawić siłę zwarcia oraz wyso-
kość formy. Technologia autokorekcji oraz 
autoadaptacji układu zamykania pozwa-
la na ominięcie tej operacji. Dzięki tech-
nologii można zaoszczędzić nie tylko na 
czasie, ale także na kosztach eksploatacji 
formy oraz systemu zamykania maszyny. 
Procedura realizowana jest co każdy cykl.

Każda z maszyn JSW wyposażona 
została w centralny układ smarowania 
(smar stały). Na podstawie ustawień użyt-
kownika maszyna w odpowiednim cza-
sie przypomina o wymianie cartridge’a. 
Dzięki temu wszystkie mechanizmy są 
optymalnie nasmarowane.

Podsumowanie
JSW wprowadzając na rynek zaawan-

sowane technologicznie wtryskarki opar-
te o system Android zrewolucjonizowało 
branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych 
wysoko stawiając poprzeczkę swoim kon-
kurentom. JSW to ponad 200 konfiguracji 
maszyn dobieranych do indywidualnych 
potrzeb produkcyjnych. JSW to japońska 
kultura pracy. JSW to cicha i czysta pro-
dukcja. JSW to oszczędność energii elek-
trycznej i wewnętrzny system chłodzenia 
powietrzem. JSW to satysfakcja produ-
centów wyprasek, wynikająca z wydajno-
ści produkcyjnej oraz jakości wykonania 
maszyn.

Firma Wadim Plast jest autoryzowa-
nym przedstawicielem JSW od 2008 roku 
i jako jedyni w Polsce oferujemy wtry-
skarki elektryczne o sile zwarcia nawet 
do 3000t. l

Próby ochrony formy na maszynie JSW J50ADS nie pozwoliły na zgniecenie papierowego 
kubka.



Największe
wtryskarki elektryczne

świata



24     2/2020

PLASTIME MAGAZINE

Ich przewaga nad wtryskami 
hydraulicznymi (i hybrydowymi) 
uwidacznia się przede wszyst-
kim w zakresie szybkości, precy-
zji działania i energooszczędności. 

Natomiast ustępują im w zasadzie tylko 
pod względem uzyskiwanej siły zamyka-
nia formy – moc osiągana jedynie przez 
silniki elektryczne może być niewystar-
czająca do realizacji niektórych projektów. 
Maszyny wyposażone w napęd całkowicie 
elektryczny znajdują się w ofercie wszyst-
kich najważniejszych dostawców sprzętu 
do formowania wtryskowego. 

Od lat 90. na rozwoju i produkcji wtry-
skarek elektrycznych koncentruje się kon-
cern Sumitomo, należący dziś do ścisłego 
grona liderów technologii w tej dziedzi-

nie. Na rynku japońskim co czwarta wtry-
skarka „all-electric” to maszyna tej firmy. 
Poza Azją spółka Sumitomo (SHI) Demag 
ma dziś ugruntowaną pozycję w Ameryce 

Północnej, a także coraz wyraźniej obec-
na jest w Europie. Koncepcja w pełni elek-
trycznej wtryskarki bazuje na innowacyj-
nej technologii napędów bezpośrednich. 
Napędy te zapewniają większą efektyw-
ność energetyczną i dynamikę, osiągając 
dzięki temu wyższą powtarzalność oraz 
krótszy czas cyklu w stosunku do napę-

dów pośrednich. Do sztandarowych pro-
duktów Sumitomo (SHI) Demag należy 
m.in. seria IntElect, którą w zeszłym roku 
uzupełnił nowy model IntElect 500. Dzięki 
zastosowaniu większego rozstawu między 
kolumnami, zwiększeniu wysokości formy 
oraz szybkości jej otwarcia, najnowsze, 
mniej energochłonne modele wtryskarek 

Wtryskarki  
elektryczne
Mniejsze zużycie energii, niższy poziom emisji ciepła oraz brak 
konieczności stosowania oleju hydraulicznego – to tylko niektóre 
zalety maszyn, cenionych również za niezawodność i możliwość 
realizowania produkcji spełniającej wysokie standardy czystości.
Artur Nowacki

W najnowszych, mniej energochłonnych modelach wtryskarek IntElect zastosowano większy 
rozstaw między kolumnami, zwiększono wysokość formy oraz szybkości jej otwarcia.

Od lat 90. na rozwoju i produkcji 
wtryskarek elektrycznych 
koncentruje się koncern Sumitomo, 
należący dziś do ścisłego grona 
liderów technologii w tej dziedzinie. 
Na rynku japońskim co czwarta 
wtryskarka „all-electric” to maszyna 
tej firmy.



*Dane z 2019 r. potwierdzone audytem CENTREX

*

ODBIERZ
BEZPŁATNY BILET,
ODWIEDŹ TARGI
W DOLINIE NARZĘDZIOWEJ
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W 2019 r. oferta Kuhne 
Maschinenbau posze-
rzyła się o nową, 
szybką wytłaczar-
kę do produkcji płyt. 

Maszyna KHS90EE-39D o średnicy śli-
maka 90 mm i L/D równym 39:1 jest naj-
nowszym dodatkiem do rodziny szybkich 
wytłaczarek Smart Sheet. Oferuje większą 
wydajność i możliwość wytwarzania szer-
szych arkuszy niż wcześniejsze wersje 70 
mm i 60 mm tej firmy. Nowa wytłaczar-

ka, podobnie jak pozostałe z serii KHS, ma 
napęd z bezpośrednim momentem obro-
towym i chłodzenie wodne, przy jedno-
czesnym braku skrzyni biegów. Według 
spółki, te cechy konstrukcyjne pozwalają 
zaoszczędzić energię, zredukować hałas 
oraz ograniczyć potrzebę wymiany czę-
ści i prowadzenia prac konserwacyjnych. 
Maszyna jest wyposażona w napęd o mocy 
664 koni mechanicznych i może wytła-
czać 2,6 tony płyt PS lub 2,2 tony płyt PP 
na godzinę. Możliwa jest również obróbka 

ABS. Dzięki bezpośredniemu momento-
wi obrotowemu model KHS90EE-39D ma 
niższą cenę, a jednocześnie oferuje wydaj-
ność porównywalną z wytłaczarką Kuhne 
K180, wyposażoną w znacznie droższy, 
konwencjonalny napęd. Jednocześnie 
wytłaczarka jest znacznie mniejsza od 
konwencjonalnych maszyn przetwarzają-
cych porównywalną ilość surowca, dzięki 
czemu pozwala oszczędzić powierzchnię 
eksploatacyjną, podkreśla firma. Ponadto 
zmiana koloru i materiału jest szybsza, 

Wytłaczarki  
– przegląd nowości
Proces ekstruzji obejmuje wiele czynników podlegających  
nieustannym usprawnieniom. Innowacje pojawiają się we wszyst-
kich kategoriach maszyn – przeznaczonych zarówno do produkcji 
tworzyw sztucznych, jak i elastycznych i sztywnych folii, a także 
do prac laboratoryjnych.
Artur Nowacki

KHS90EE-39D to wytłaczarka znacznie mniejsza od konwencjonalnych maszyn przetwarzających porównywalną ilość surowca, dzięki czemu 
pozwala oszczędzić powierzchnię eksploatacyjną. 



Pełna wersja
dostępna

w prenumeracie:
plastime.pl/prenumerata

https://plastime.pl/prenumerata
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Plastyfikacja, transport i wtrysk 
czy przetłaczanie tworzy-
wa stanowią w gruncie rze-
czy jedynie jeden z etapów 
procesu jego przetwarzania. 

Równie istotną rolę ogrywa jego suszenie, 
mieszanie i dozowanie, a więc czynności 
poprzedzające wprowadzenie polimeru do 
maszyny. Realizujący je osprzęt, określa-
ny wspólnym mianem urządzeń pomoc-
niczych, stanowi tym samym ważny ele-
ment przetwórstwa tworzyw, rozwijając 
się dynamicznie wraz z nim. Jednym z kie-
runków owego rozwoju jest postępująca 
automatyzacja poszczególnych rozwiązań 
zgodnie z ideą Przemysłu 4.0; drugim – 
ich ukierunkowanie na realizację proce-
sów przetwórstwa różnorodnych tworzyw, 
w tym pochodzących z recyklingu, w myśl 
koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. 
Co ciekawe, jak twierdzi firma analityczna 
QY Research, nie przeszkadza w tym nawet 
silna koncentracja rynku oprzyrządowania 
do wtryskarek i wytłaczarek: mimo rela-
tywnie małej konkurencji producenci sami 
dostrzegają potrzebę wdrażania kolej-
nych innowacji, co przekłada się na szybki 
postęp technologiczny w tej dziedzinie.

Czy podaż nowych rozwiązań znajdu-
je odzwierciedlenie w popycie? Większość 
ekspertów przyznaje, że potencjał rynku 
jest większy niż oczekiwania samych 
klientów. Wynika to po części z niewie-
dzy użytkowników, którzy często nie zdają 
sobie sprawy z istotnej roli wyposażenia 
dodatkowego w optymalizacji procesów 
produkcji, a tym samym nie są zaintereso-

wani śledzeniem aktualnych trendów roz-
wojowych w tym segmencie. Postawy takie 
wzmacnia jeszcze siła przyzwyczajenia: 
nawykli do korzystania z danego rozwią-
zania klienci nie widzą potrzeby poszu-
kiwania lepszych alternatyw. Bo i po co? 
A choćby ze względu na potencjał oszczęd-
ności energii i kosztów pracy związany 
z większą efektywnością energetyczną 

Dobra maszyna  
to nie wszystko
Transport, suszenie, mieszanie i dozowanie tworzyw sztucznych stano-
wią nieodzowny element ich przetwórstwa. W przeciwieństwie do samych 
wtryskarek czy wytłaczarek są jednak opisywane wyrywkowo – bez zwra-
cania szczególnej uwagi na trendy czy ogólne tendencje rozwojowe branży. 
A te zdecydowanie wskazują na coraz istotniejszą rolę komponentu ekolo-
gicznego w strategiach tworzenia produktów. Najnowsze podajniki, suszar-
ki, dozowniki i mieszalniki mają stanowić wspólnie z maszynami element 
gospodarki obiegu zamkniętego, umożliwiając przetwórstwo całej gamy 
tworzyw, w tym pochodzących z recyklingu.

Agata Świderska

Oprócz samej maszyny na system do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych składa 
się także wyposażenie dodatkowe, w tym 
podajniki, suszarki, dozowniki i mieszalniki
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C oraz częściej producenci form 
wtryskowych mówią o końcu 
tradycyjnej formy – takiej, jaką 
znamy od dziesięcioleci. Jej 
miejsce mają zająć inteligentne 

narzędzia wyposażone w zestaw zaawan-
sowanych czujników, które same steru-
ją parametrami wtrysku, tak by uzyskać 
zadaną jakość formowanego detalu. Brzmi 
futurystycznie? Nic podobnego! Dowiodły 
tego ostatnie targi K 2019 w Düsseldorfie, 
na których aż roiło się od rozwiązań wpi-
sujących się w ideę Przemysłu 4.0. Oprócz 
inteligentnych form wtryskowych na liście 
innowacji znalazło się także zaawansowa-
ne oprogramowanie do kontroli parame-
trów wtrysku i stanu wykorzystywanych 
w tym procesie narzędzi.

Nawet biorąc pod uwagę że targi K 
jako największa impreza branży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych groma-
dzą również największą liczbę premier, 
jeszcze chyba nigdy w ich historii wyra-
żenie „inteligentna forma wtryskowa” 
nie pojawiało się tu tak często, odmie-
niane przez wszystkie przypadki. Skąd 
ten trend? Sceptycy powiedzą, że oto 
kolejny sektor przemysłu dał się zwieść 
pokusie nadania zwykłym produktom 
„inteligentnego” sznytu, aby w ten spo-
sób czerpać korzyści z przynależności 
do elitarnego grona pionierów cyfry-
zacji. I choć w niektórych przypadkach 
pewnie tak jest, musimy uważać, aby 
nie wylać dziecka z kąpielą. Digitalizacja 
sektora produkcji form wtryskowych jest 
bowiem niezaprzeczalnym faktem, a jej 
źródeł należy upatrywać w zmianie cha-
rakteru produkcji wyrobów z tworzyw 
sztucznych.

Stara koncepcja, nowy potencjał
Jeszcze dekadę temu typowy zakład 

przetwórstwa polimerów dysponował kil-
koma lub kilkunastoma formami wtrysko-
wymi stosowanymi zamiennie w zależ-
ności od tego, czego akurat dotyczyło 
zamówienie. Każda z form projektowana 
była indywidualnie na potrzeby produk-
cji danego detalu i wytwarzana dużym 
nakładem czasu i kosztów z założeniem, że 
będzie służyła przez lata. Każda też prze-
chodziła długotrwałe testy, które pozwala-
ły dobrać zestaw parametrów procesowych 
zapewniających pożądaną jakość wypra-
ski. Mówiąc prościej: tak długo modyfiko-
wano poszczególne zmienne, aż uzyskano 
detal najbardziej zbliżony do ideału.

I pewnie pozostałoby tak do dziś, 
gdyby w międzyczasie rynek nie zmienił 
się na tyle, że produkt masowy stał się 

Forma wtryskowa 4.0
Jeszcze nie tak dawno forma wtryskowa była jedynie zestawem mecha-
nicznych komponentów. Dziś potrafi aktywnie komunikować się 
z wtryskarką i gromadzić dane procesowe w czasie rzeczywistym, sta-
jąc się ważnym elementem sieci przemysłowej współtworzącej Internet 
Rzeczy. Bardziej inteligentne stają się także sposoby jej projektowania, 
konserwacji i serwisowania – opracowywane i realizowane zgodnie 
z założeniami koncepcji Przemysłu 4.0.
Agata Świderska

Koncepcje inteligentnych form wtryskowych nie powstały w próżni: stanowią odpowiedź na postępującą indywidualizację wyrobów 
z tworzyw sztucznych i związane z tym zmiany charakteru produkcjiŹR
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Mikrowtrysk jest w grun-
cie rzeczy sztuką samą 
w sobie. Wymaga 
bowiem nie tylko odpo-
wiedniego wyposażenia, 

ale przede wszystkim ogromnej wiedzy 
i wieloletniego doświadczenia w produk-
cji mikroskopijnych detali. Jak w każdej 
dziedzinie sztuki, także i tutaj dopiero 
regularne ćwiczenie i przekraczanie kolej-
nych granic czyni z operatora prawdzi-
wego mistrza w swoim fachu. Dlaczego 
więc mikroformowanie wtryskowe tak 
często jest utożsamiane z konwencjo-
nalnym formowaniem? Po części winna 
jest temu sama nazwa, która sugeruje, że 
proces ten przebiega dokładnie tak samo 
jak w przypadku tradycyjnego wtrysku – 
tyle że w skali mikro, a po części wolumen 
produkcji, który nie pozostawia wątpliwo-
ści, że mamy tu do czynienia z procesem 
masowym. A jednak produkcja wielkose-
ryjna jest w tym przypadku poprzedzona 
niemal nadludzkimi zmaganiami z ogra-
niczeniami stawianymi przez dostępną 
technologię.

Mikrowtrysk, czyli co?
Utożsamianie mikroformowania z for-

mowaniem wtryskowym – choć co do 
zasady błędne – ma pewne racjonalne 
podstawy: podobnie jak w przypadku kon-
wencjonalnego wtrysku także i tutaj detal 
formuje się przez wprowadzenie materiału 
do formy. I podobnie jak w metodzie tra-
dycyjnej proces ten składa się z czterech 
podstawowych faz: przygotowania formy, 
wprowadzenia do niej roztopionego gra-

nulatu, stygnięcia materiału w formie oraz 
wyciągnięcia gotowego detalu. Jeśli jednak 
dokładnie przyjrzymy się każdej z nich, 
dostrzeżemy, że wymaga ona zupełnie 
innego podejścia do kwestii projektowania 
maszyn i narzędzi, parametryzacji procesu 
czy choćby kontroli jakości. A wszystko za 
sprawą specjalnych wymogów stawianych 
przez mikroskopijne wymiary detali. 

Jak małe muszą one być, by móc mówić 
o mikroformowaniu wtryskow ym? 
Specjaliści nie są w tej materii zgodni: jedni 
twierdzą, że żaden z wymiarów zewnętrz-

nych nie może przekraczać 1000 µm; 
inni dowodzą, że gotowe detale powinny 
ważyć mniej niż 1 g, a jeszcze inni uważa-
ją, że mikroformować można nawet duże 
komponenty – pod warunkiem, że sama 
obróbka odbywa się w skali mikro, a więc 
z zachowaniem niewielkich tolerancji, 
zwykle rzędu 0,01-5 µm. Oznacza to, że 
mikroformowaniem będzie także proces 
wykonania dużego detalu o niezwykle 

cienkich ściankach (np. 0,1 mm) lub mikro-
skopijnych otworach. Wymaga on bowiem 
zastosowania specjalnej formy i odmien-
nej parametryzacji procesu.

Z punktu widzenia odbiorców mikrode-
tali istotne znaczenie ma fakt, że metodą 
tą można formować niemal każdy mate-
riał – począwszy od konwencjonalnych 
termoplastów, przez polimery wysoko-
sprawne (takie jak PEEK, PEI) i ciekłokry-
staliczne wzmacniane włóknem węglo-
wym, po poliamid z dodatkiem włókna 
szklanego, duromery i elastomery (żywi-
ce). Uniwersalność ta sprawia, że mikro-
komponentami formowanymi wtryskowo 
zainteresowany jest cały szereg branż – od 
sektora medycznego, produkcji elektroni-
ki i telekomunikacji, po IT, producentów 
sprzętu biurowego i branżę automotive, 
a oferta wytwarzanych tą techniką detali 
obejmuje zarówno przekładnie zębate i ich 
obudowy, jak i aparaty słuchowe, urzą-
dzenia MID (wyposażone w połączenia 
elektryczne), szpule, czujniki, przełącz-
niki, soczewki, cewniki, uszczelki, wałki 
i komponenty światłowodów. Co więcej, 
te mikroskopijne części wyposażone są 
w jeszcze mniejsze elementy składowe, 
takie jak otwory, piny, kanały czy zaczepy. 
Jak to możliwe?

Forma inna niż wszystkie
Tajemnica leży w odpowiednim zapro-

jektowaniu formy wtryskowej. A nie jest to 
zadanie łatwe, biorąc pod uwagę, że forma 
taka może mieć złożoną geometrię i dodat-
kowe elementy, takie jak kanały czy słupki. 

Wtrysk w wersji mikro
Mikroformowanie wtryskowe stanowi – obok mikrotłoczenia na gorąco 
i mikroodlewania – podstawową metodę produkcji detali o wymiarach rzędu 
mikro- i nanometrów. I choć jego nazwa sugeruje, że proces ten jest tożsamy 
z formowaniem wtryskowym, jego skala wymaga zupełnie innej organizacji 
produkcji – począwszy od przygotowania formy, a na kontroli jakości  
skończywszy.

Agata Świderska

Jak małe muszą być detale, aby 
móc mówić o mikroformowaniu 
wtryskowym? Specjaliści nie są w tej 
materii zgodni: jedni twierdzą, że 
żaden z wymiarów zewnętrznych 
nie może przekraczać 1000 µm; inni 
dowodzą, że gotowe detale powinny 
ważyć mniej niż 1 g, a jeszcze inni 
uważają, że mikroformować można 
nawet duże komponenty – pod 
warunkiem, że sama obróbka odbywa 
się w skali mikro.
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Obecnie mamy do dyspozy-
cji wiele form finansowania 
działalności gospodarczej. 
Wybór najlepszej dla naszej 
firmy nie zawsze jest pro-

sty, jednak zanim się zdecydujemy, warto 
dokładnie przeanalizować dostępne moż-
liwości. Tym bardziej, że odpowiednio 
dobrane finansowanie może zadecydować 
o sukcesie przedsięwzięcia. Z kolei wybór 
nieprzemyślany w skrajnych wypadkach 
może skończyć się niewypłacalnością 
i ogłoszeniem upadłości.

Zasada wydaje się prosta: koszty finan-
sowania muszą być niższe niż zysk z inwe-
stycji. Jednak to, co doskonale wygląda 
w teorii, nie zawsze idzie w parze z prak-
tyką. Częstym problemem jest niedosza-
cowanie kosztów i przeszacowanie moż-
liwości sprzedaży. Pamiętajmy, tutaj nie 
ma drogi na skróty: w każdym przypadku 
finansowanie musi podlegać dokładnej 
analizie i ścisłej kalkulacji.

No dobrze, mamy już analizę plano-
wanej inwestycji i wiemy na jaki koszt na 
stać. Co dalej? Gdzie udać się po kapitał? 
Na szczęście w chwili obecnej mamy cały 
wachlarz możliwości. Przyjrzyjmy się im.

Gdy oszczędności i pożyczka  
od rodziny nie wystarczają… 
może Unia Europejska?

Na rozwój przedsiębiorstw w latach 
2014-2020 UE przeznaczyła środki, które 

mają wspierać rozwój gospodarczy wszyst-
kich krajów członkowskich. Można je uzy-
skać w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Celem funduszu 
jest zmniejszanie różnic w poziomie roz-
woju regionów w Unii i wzmacnianie spój-
ności gospodarczej, społecznej i teryto-
rialnej UE jako całości. Z funduszu wspie-
rane są inwestycje produkcyjne i infra-
strukturalne dla małych i średnich przed-
siębiorców. Instrumentem, który ułatwia 

małym i średnim przedsiębiorstwom 
(MŚP) dostęp do mikrofinansowania jest 
JEREMIE2. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
każdy projekt, który ma być realizowa-
ny z udziałem Funduszy Europejskich, jest 
oceniany w kontekście zgodności z trze-
ma podstawowymi celami strategicznymi 
określonymi w Strategii Europa 2020:

Zrównoważony rozwój - wyżej ocenia-
ne są wnioski, w których rozwój gospodar-
czy regionu nie odbywa się kosztem śro-
dowiska naturalnego i deklaruje się racjo-
nalne i oszczędne korzystanie z zasobów 

naturalnych oraz ochronę środowiska np. 
poprzez ograniczenie emisji gazów.

Równość szans - dla przedsiębiorcy 
oznacza to zapewnienie równego trak-
towania kobiet i mężczyzn. Nie jest też 
dopuszczalna dyskryminacja ze względu 
na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy 
niepełnosprawność. 

Społeczeństwo informacyjne - czyli 
upowszechnianie nowoczesnych techno-
logii informacyjnych w życiu codziennym 
obywateli, przedsiębiorstw i administracji 
publicznej. 

Poza tym Unia dysponuje dodatkowy-
mi środkami w ramach programu COSME, 
który ma ułatwić małym i średnim przed-
siębiorstwom dostęp do rynków i zapewnić 
łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez 
gwarancje kredytowe i kapitał.

Korzystanie z funduszy unijnych nie 
jest jednak sprawą prostą dla drobnego 
przedsiębiorcy, ponieważ angażuje dużo 
czasu i pracy w dotarcie do odpowiednich 
informacji i złożenia wniosku do odpo-
wiedniej instytucji. Z pomocą mogą przyjść 
wyspecjalizowane firmy, pomagające 
w znalezieniu odpowiedniego programu, 
złożenia wniosku i wszystkich wymaga-
nych dokumentów. Trzeba pamiętać, że 
specjalistyczny doradca nie zrobi tego za 

Finansowanie
maszyn i urządzeń
Jest wiele czynników, które wpływają na trafność doboru źródła 
finansowania, między innymi wielkość przedsiębiorstwa,  
zakres produkcji, etap rozwoju firmy, dostępność różnych form 
kapitału jak również, co niebagatelne, koszty związane z pożyczką 
i jej obsługą.
Anna Brzezińska

Zasada wydaje się prosta: koszty 
finansowania muszą być niższe niż 
zysk z inwestycji. Jednak to, co 
doskonale wygląda w teorii, nie 
zawsze idzie w parze z praktyką. 
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S ystem ROTEAX firmy PLAXTECH 
jest unikalną, innowacyj-
ną technologią produkcji palet 
transportowych, która pozwala 
na użycie zmieszanych odpa-

dów tworzyw sztucznych, nawet takich, 
których wykorzystanie w inny sposób jest 
albo niemożliwe albo nieopłacalne. Dzięki 
systemowi ROTEAX odpady zmieszanych 
tworzyw sztucznych mogą zostać wyko-
rzystane jako bardzo tani surowiec do pro-
dukcji wysokiej jakości palet, co pozwala 
obniżyć koszty nawet o 50%.

ROTEAX od PLAXTECH
ROTEAX powstał dzięki połączeniu 

kilku różnych technologii. Do budowy tej 
unikalnej maszyny wykorzystano wiedzę 
i doświadczenie m.in. w zakresie wytła-
czania, wtrysku, recyklingu oraz zaawan-
sowanej automatyki. Technologia ta jako 
surowiec wykorzystuje zmieszane, polio-
lefinowe tworzywa sztuczne jak HDPE, 
MDPE, LDPE, LLDPE i PP pochodzące 
m.in. z odpadów komunalnych, w któ-
rych aktualnie ok. 60% tworzyw zawar-
tych w odpadach to właśnie zmieszane 

poliolefiny w różnej postaci i o szerokim 
zakresie parametrów przetwórczych. 
W wyniku doskonałej homogenizacji oraz 
technologii wtrysku niskociśnieniowego 
z grzanymi kanałami otrzymuje się palety 
transportowe wysokiej jakości.

ROTEAX – jak to działa?
Maszyna ROTEAX posiada moduło-

wą konstrukcję i składa się z systemu 
składowania i dozowników surowca, 
wytłaczarki z odgazowaniem, akumu-
latora tworzywa, głowicy wtryskowej 

ROTEAX 
Technologia wysokowydajnej produkcji tworzywowych palet 
transportowych ze zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych.
Eligiusz Sidor

-50%
kosztów
produkcji
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Podczas wydarzenia eksper-
ci zaprezentują najnowsze 
dane dotyczące przetwór-
stwa tworzyw sztucznych 
i gumy w Polsce i w Europie. 

Tradycyjnie nie zabraknie konferencji 
połączonych z pane lami dyskusyjnymi, 
seminariów, spotkań matchmakingowych 
i networkingowych oraz rozstrzygnięcia 
branżowych plebiscytów. 

Większość zeszłorocznych wystaw-
ców potwierdziła swoją obecność 
w PLASTPOL 2020, ale pojawią się także 
nowe firmy. Już teraz wiadomo, że 
tegoroczne targi będą rekordowe pod 
względem ilości wystawców. To ozna-
cza, że wydarzenie z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem  
i swoistym prestiżem. Ponad połowę 
wszystkich wystawców stanowią zagra-
niczni przedstawiciele branży m.in. 
z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Turcji, 
Czech, Portugalii, Włoch, Iranu, Indii, 
Tajwanu, Chin czy z Omanu, Rosji i Korei. 

Bogaty program PLASTPOLU 
2020

Targi PLASTPOL to już tradycja dla osób 
zajmujących się tą branżą. Podczas tego-
rocznej edycji przedsięwzięcia nie zabrak-
nie najnowszych technologii, maszyn 
i urządzeń niezbędnych do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. Prezentowane 
będą nowe technologie i maszyny, kom-
ponenty do przetwórstwa i same two-
rzywa sztuczne. Targi poruszają rów-

nież tematykę przetwórstwa gumy oraz 
recyklingu: – Czterodniowe targi są jed-
nym z najważniejszych wydarzeń branży 
w Europie Południowo-Wschodniej. Ich 
międzynarodowy charakter wynika z tego, 
że ponad połowę wszystkich wystawców 
stanowią zagraniczni reprezentanci bran-
ży. W poprzedniej edycji przedsięwzięcia, 
w 2019 roku uczestniczyło 910 wystawców 
z 42 krajów. Targi odbyły się w 7 halach na 
terenie kieleckiego ośrodka wystawienni-
czego – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes 
Targów Kielce. 

Zobacz pracę maszyn
Ważnym akcentem wydarzenia są rów-

nież pokazy sprzętu, gdzie można zoba-
czyć fragmenty linii produkcyjnych. To 
z pewnością ważny element dla inwe-
storów zainteresowanych kupnem danej 

maszyny. Wtryskarki, młynki, kruszar-
ki, zautomatyzowane w pełni linie pro-
dukcyjne przemysłu 4,0 to tylko niewielka 
część urządzeń, technologii i niezbędnych 
w procesie przetwórstwa komponentów, 
które można zobaczyć w Kielcach.

Merytorycznie o przetwórstwie 
tworzyw

Fundacja PlasticsEurope Polska wspól-
nie z Polskim Związkiem Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych, 18 maja, w przed-
dzień rozpoczęcia się wydarzenia zapra-

szają na konferencję z udziałem pol-
skich i międzynarodowych ekspertów 
w trakcie, której będzie można zapoznać 
się z aktualnymi problemami polskich 
i europejskich przetwórców tworzyw 
sztucznych takimi jak sprawy Single 

PLASTPOL 
– innowacje w branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i gumy
Bogaty program, innowacje maszynowe, spotkania ludzi branży – 
to i jeszcze więcej czeka na uczestników XXIV Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL.

Czterodniowe targi są jednym  
z najważniejszych wydarzeń branży  

w Europie Południowo-Wschodniej. Ich 
międzynarodowy charakter wynika z tego, że 

ponad połowę wszystkich wystawców stanowią 
zagraniczni reprezentanci branży.

dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce
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Use Plastics, wizerunek tworzyw w spo-
łeczeństwie, Brexit czy realizacja VC 
„Plastics 2030”.

W trakcie wydarzenia, tradycyjnie  
odbędzie się konferencja fundacji 
PlasticsEurope Polska, która ogłasza 
w Kielcach najświeższe dane branży  
dotyczące produkcji i zapotrzebo - 
 wa nia na tworzywa w Polsce, i w Europie. 

Konferencję „Opakowania dla recy-
klingu. Gospodarka o obiegu zamknię-
tym w praktyce” przygotuje też Klaster 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wraz 
z Akademią Recyklingu. 

Swój finał na PLASTPOLU będzie miał 
także konkurs Omniplast, którego orga-
nizatorem są Targi Kielce, a nad meryto-
ryką czuwa od początku portal branżowy 
Tworzywa.pl. 

W ramach przedsięwzięcia odbędzie  
się również dwudniowe seminarium 
techniczne Plastech Info, tu także będzie 
można zapoznać się z nowinkami techno-

logicznymi oraz aktualnym stanem branży 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Strefa BioTworzyw
Nowością podczas targów będzie stre-

fa BioTworzyw, gdzie prezentowane będą 
m.in. wyroby biodegradowalne, kom-
postowalne, biopochodne, usługi kon-
sultingowe, badawcze i certyfikacyjne, 
surowce, komponenty, dodatki dla prze-
twórstwa biotworzyw. Specjalnie przy-
gotowana przestrzeń dedykowana jest 
surowcom i produktom oraz przetwórstwu 
i maszynom, recyklingowi, certyfikacji  
i badaniom materiałów biopochodnych, bio-
degradowalnych i kompostowanych. Strefie 
towarzyszyć będzie Forum BioTworzyw, 
gdzie gościem specjalnym będzie Hasso von 
Pogrell, dyrektor zarządzający stowarzy-
szenia European Bioplastics.

Nowe projekty Targów Kielce
O innowacyjnych rozwiązaniach pre-

zentowanych podczas tegorocznej edy-

cji PLASTPOLU będzie można przeczy-
tać w biuletynie, który w nakładzie 7 000 
egzemplarzy wydany zostanie na początku 
kwietnia. Publikacja trafi do firm, instytu-
cji i osób zainteresowanych branżą prze-
twórstwa tworzyw sztucznych. Kolejne 
wydanie zaplanowane zostało na maj 
i będzie dostępne podczas odbywania się 
targów PLASTPOL.

Najnowszym projektem reali-
zowanym wspólnie przez Targi 
Kielce i kwartalnik Tworzywa jest 
także „Spotkanie Dziennikarzy na 
PLASTPOL 2020”. Zagraniczni redak-
torzy podczas swojej obecności  
w Kielcach będą mogli zapoznać się z for-
mułą PLASTPOLU, a także zobaczyć pre-
zentacje wiodących polskich firm w branży 
przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. 

Na Międzynarodowe Targi Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
PLASTPOL zapraszamy od 19 do 22 maja do 
Targów Kielce. l
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XXIV Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
i Gumy

POWIERZCHNII 
WYSTAWIENNICZEJ

34 000 m2

WYSTAWCÓW

910
ZWIEDZAJĄCYCH

19 760
ZAGRANICZNYCH

FIRM

PONAD 50%

www.plastpol.com




