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Gospodarka i rynek
28  Rok w cieniu pandemii

Mijający rok trudno zaliczyć do uda-
nych. Pandemia Covid-19 oraz zwią-
zany z nią spadek produkcji i zatrud-
nienia mocno nadszarpnęły budżet 
wielu przetwórców i zmusiły anali-
tyków do rewizji optymistycznych 
prognoz rozwoju rynku. 

34  Co nam przyniesie  
2021 rok?
Analitycy są zgodni, że już w stycz-
niu światowa gospodarka podniesie 
się z kolan, a do końca roku wróci na 
swoje dawne tory. Jednak na zluzowa-
nie obostrzeń związanych z epidemią 
Covid-19 będziemy musieli najpraw-
dopodobniej poczekać do 2022 roku.

Tworzywo w produkcji
40  ABC znakowania tworzyw: 

znakowanie laserowe
W poprzednich numerach omówili-
śmy trzy sposoby znakowania two-
rzyw: drukowanie, żłobienie i znako-
wanie mikroudarowe. Teraz przyszedł 
czas, aby pochylić się nad najnowszą, 
a jednocześnie 
najbardziej 
przyszłościo-
wą technolo-
gią – znako-
waniem z uży-
ciem lasera.

Raport
44  Druk 3D: technologia, która 

zmieni oblicze rynku?
46% – tyle firm już za dwa lata chce 
drukować w 3D gotowe produkty. 
Zaś wartość całego rynku druku 3D 
w ciągu dekady (2017-2027) ma wzro-
snąć o 45%. Tym samym wytwarza-
nie przyrostowe przestaje być dome-
ną szybkiego prototypowania, a staje 
się dojrzałą technologią, która może 
zmienić zasady gry na globalnym 
rynku.

52  Druk w czterech  
wymiarach
W cieniu druku 3D 
wyrasta właśnie 
kolejna przyszło-
ściowa metoda 
wytwarzania przy-
rostowego, w któ-
rej do typowych już 
trzech wymiarów dołą-
cza kolejny – czas. Jakie 
zastosowania będzie miał 
druk 4D? I czy stanie się 
czymś więcej niż ciekawostką tech-
nologiczną?

Elastomery
56  Elastomery w 3D

Mimo że produkcja wyrobów z gumy 
standardowo bazuje na procesach 
wulkanizacji czy formowania wtry-
skowego, najnowsze postępy w dzie-
dzinie tzw. technik przyrostowych 
pozwalają z rosnącą wydajnością 
drukować elastyczne, a zarazem 
trwałe elementy do zastosowań prze-
mysłowych, medycznych lub konsu-
menckich.
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