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Maszyny i urządzenia
16	 	Wtryskarki	i	wytłaczarki	 

– podobne trendy,  
różne	kierunki	rozwoju
Producenci wtryskarek i wytłacza-
rek zarejestrowali skokowy wzrost 
zainteresowania swoimi produkta-
mi, głównie na skutek zwiększonego 
popytu na wyroby plastikowe jedno-
razowego użytku. 

28	 	Czyszczenie	maszyn	
i	narzędzi:	piasek	 
odchodzi	do	lamusa
Święcąca do niedawna triumfy 
obróbka strumieniowo-ścierna dziś 
powoli staje się przeżytkiem. Jej 
miejsce zajmują bardziej nowoczesne 
metody czyszczenia, takie jak czysz-
czenie suchym lodem czy ablacja 
laserowa. Co je łączy? 

Przemysł przyszłości
34	 	Industry	4.0	w	branży	 

tworzywowej
Czym tak naprawdę jest Industry 
4.0? I czy polskie przedsiębiorstwa 
z branży tworzywowej są przygoto-
wane do jego wdrożenia?

40	 	Przemysłowy	
Internet	Rzeczy
Internet Rzeczy nie 
stanowi już tylko 
sloganu reklamowego 
producentów automa-
tyki. Jest rzeczywistym 
zjawiskiem, z którym każdy prze-
twórca prędzej czy później będzie 
musiał się zmierzyć.

Tworzywa i dodatki
44	 	Rynek	PVC	

Jako jeden z niekwestionowanych 
liderów branży tworzyw, 
segment materiałów winylowych 
rozwija się m.in. za sprawą nowych 
technologii produkcyjnych, coraz 
bardziej zrównoważonych dodatków 
oraz efektywnych programów recy-
klingowych.

Zastosowania tworzyw
50	 	Tworzywa	w	medycynie:	

bez	plastiku	ani	rusz
Kiedy do szpitali trafiły pierwsze 
pojemniki z PVC, nikt się nie spodzie-
wał, że zapoczątkują one rewolucję w 
sektorze medycznym. Dziś nie sposób 
wyobrazić sobie nowoczesnej medy-
cyny bez tworzyw sztucznych.

Elastomery
58	Recykling	elastomerów

Efektywne wykorzystanie zużytych 
produktów gumowych pozostaje jed-
nym z wyzwań stojących przed sys-
temem gospodarki obiegowej.

24
Sumitomo (SHI) Demag 
wspiera optymalizację 

produkcji

26
Fanuc Roboshot 

– technologia nastawio-
na na oszczędzanie 

23
KraussMaffei  

w segmencie maszyn 
elektrycznych
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E D Y T O R I A L

Ubiegły rok dla większości branż był czasem ostrego hamo-
wania i dekoniunktury. Tymczasem, jak pisze Agata Świderska, 
już w pierwszych miesiącach pandemii producenci wtryskarek 
i wytłaczarek informowali o skokowym wzroście popytu na ich 
maszyny, co wynikało ze zwiększonego popytu na produkty jed-
norazowe i ochronne. Czy w 2021 roku sytuacja wróci do normy, 
a wraz z nią popyt oraz tradycyjna struktura rynków dla produ-
centów maszyn? Trudno powiedzieć, na pewno wiele zależy od 
sprawności w tzw. wyszczepianiu społeczeństw, jednak wcze-
śniej czy później zaczniemy wracać do normalności. Wrócą też 
trendy, jakie już wcześniej zostały zarysowane w branży maszy-
nowej. Przykładem może być tendencja do kompleksowej obsługi 
klienta: linie produkcyjne coraz częściej tworzone są jako gotowe 
systemy „pod klucz”, wyposażone we wszelkie niezbędne kom-
ponenty od jednego dostawcy. Innym trendem, o którym pisze 
Agata Świderska, jest dążenie do maksymalnego uproszczenia 
sterowania i programowania maszyn. Droga do Przemysłu 4.0 
nie musi być wyboista i trudna: producenci dokładają starań, aby 
przetwórcom produkowało się łatwo, sprawnie i przyjemnie.

Skoro o Industry 4.0 mowa, warto zastanowić się, w jakim 
stopniu nasza rodzima branża polimerowa jest przygotowana 
na nieuchronne zmiany. Co nas czeka w niedalekiej przyszłości? 
Odpowiedzi szukamy w artykule „Industry 4.0 w branży tworzy-
wowej”.

Jednym z elementów przyszłości, rozpalających wyobraźnię 
inżynierów, jest Przemysłowy Internet Rzeczy: koncepcja mocno 
osadzona w filozofii Przemysłu 4.0, gdzie informacja i wszech-
obecna komunikacja odgrywają kluczową rolę w optymalizacji 
procesów produkcyjnych. Zainteresowanych odsyłam do obszer-
nego raportu na ten temat przygotowanego przez Bartosza Sobotę.

Oczywiście nie samymi maszynami przetwórca żyje. Dlatego 
też Andrzej Wolański zebrał dla Państwa informacje na temat 
rynku PVC, rozwijajacego się m.in. za sprawą nowych technologii 
produkcyjnych, a Joanna Domińska przyjrzała się tworzywom 
w aplikacjach medycznych. Maseczki i przyłbice kiedyś  
odejdą w niepamięć, tworzywa w medycynie jednak zostaną.  
Są tam po prostu niezastąpione.

Remigiusz Gałązka

Przemysł przyszłości puka do drzwi
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