
ISSN 2657-9952 • CENA 25 ZŁ (ZAWIERA 8%VAT) 6/2021

PARTNERZY WYDANIA:

Organizacja 
napędzana 
przez GOZ

s. 12

Maszyny  
i urządzenia 

do PTS  
w Polsce

s. 22

Formy 
wtryskowe

- co nowego?
s. 48

g r o u p .





Zawsze 
jest

dobry czas



4    6/2021

ADRES REDAKCJI:
ul. Płocka 5a/515
01-231 Warszawa
tel.: 22 493 46 93
e-mail: redakcja@plastime.pl
www: plastime.pl
 
WYDAWCA:  
Wydawnictwo K&K 
Warszawa

REDAKTOR NACZELNY
Remigiusz Gałązka
tel. 22 493 46 93
redakcja@imch.pl
 
WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Barbara Grabowska 
Jerzy Ruszczyński 
Robert Szyman
Agata Świderska
dr hab. inż. Hanna Żakowska

PRENUMERATA:
prenumerata@imch.pl

REKLAMA:
Joanna Biegalska
joanna@imch.pl

Kamila Kos
kamila.kos@imch.pl

Izabela Kurgan
i.kurgan@imch.pl

Zbigniew Heinrich
zbigniew@imch.pl

SKŁAD i ŁAMANIE:
Monika Micun

PLASTIME W NUMERZE

DRUK:
Partner Poligrafia

PRINTED IN POLAND

Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzega sobie 
prawo redagowania nadesłanych 
materiałów. Bezumowna sprzedaż 
czasopisma po cenie niższej od 
ceny detalicznej ustalonej przez 
wydawcę jest zabroniona.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

Circular Economy
12  Odpowiedzialne  

przedsiębiorstwo
Branża tworzyw sztucznych pozo-
staje pod znaczną presją społeczną. 
Pracując z materiałami niezwykle 
popularnymi i wykorzystywanymi 
w wielu dziedzinach życia, od opa-
kowań, przez odzież i zabawki, po 
medycynę, jest ona jednocześnie w 
centrum dyskusji o wpływie człowie-
ka na środowisko. 

16	 	UPCYKLING	–	wyższa	
forma recyklingu
 W wyniku procesów tradycyjnego 
recyklin-
gu tworzyw 
sztucznych 
otrzyma-
ne surowce 
wtórne mają 
zawsze gorszą 
jakość niż oryginalne nowe surowce. 
Co zrobić, aby móc otrzymać surowce 
wtórne o podwyższonej jakości?

Maszyny i urządzenia
42  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 serwome-
chanizm. Dzięki temu istnieje możli-
wość realizacji ruchów równoległych 
takich jak wypychanie detali podczas 
otwierania formy, czy rozpoczęcie 
wtryskiwania przed osiągnięciem 
pełnej siły zwarcia.

46	 	Nowa	generacja	urządzeń	
sterujących	Airmould	Next
W ramach ciągłego dążenia do zrów-
noważonego rozwoju i oszczędnego 
wykorzystania zasobów, Wittmann 
Battenfeld od 
wielu lat oferuje 
swoim klientom 
specjalistyczną 
wiedzę w zakresie 
technologii prze-
twórstwa wtrysku 
wspomaganego 
gazem AIRMOULD 
i CELLMOULD.

48	 	Formy	wtryskowe	 
-	przegląd	nowości	 
technologicznych
Współczesne narzędzia do formowa-
nia wtryskowego powstają w opar-
ciu o techniki wypracowane wiele 
dekad temu, a mimo to przemysł nie 
stroni od innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie ich produkcji, eksploatacji 
i konserwacji.  

Elastomery
54	 	Elastomery	w	motoryzacji

Elementy wyposażenia o wyso-
kich wymogach temperaturowych 
i wytrzymałościowych produkowane 
są na bazie zaawansowanych surow-
ców, które w dalszym ciągu wykazują 
ogromny potencjał rozwojowy.
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Czerwiec 2021 to ostatni miesiąc, przynajmniej formalnie, 
w którym można w Europie kupić jednorazowe talerzy-
ki, widelczyki czy słomki z plastiku. Wystarczy jednak 
rozejrzeć się po sklepach, aby zobaczyć, że rynek nie 

czeka na przepisy wykonawcze do tzw. Dyrektywy SUP, których  
w Polsce wciąż nie mamy - niewidzialna ręka Adama Smitha 
zrobiła swoje: plastikowe jednorazówki z unijnego indeksu prak-
tycznie zniknęły z półek. Cóż... na naszych oczach kończy się 
pewna epoka...

Z drugiej strony myliłby się ten, kto by sądził, że kończy się 
epoka polimerów. Przeciwnie, zapotrzebowanie na wyroby 
z tworzyw rośnie i chociaż sektor wciąż zmaga się z niedobo-
rami surowców i ich wysokimi cenami, nikt nie ma wątpliwo-
ści, że tworzywa sztuczne nie zaczną znikać, ale wciąż będą 
odgrywały tę samą ważną rolę, jako nowoczesny, niezwykle 
użyteczny, a jednocześnie coraz bardziej zrównoważony mate-
riał przyszłości. Tym bardziej, że branża nie zasypuje gruszek 
w popiele: obserwujemy stały postęp w technologiach recyklingu, 
a przetwórcy testują coraz większy udział recyklatów w swoich 
wyrobach. Oczywiście GOZ w tworzywach to nie tylko surowce: 
również producenci maszyn i urządzeń oferują kompleksowe 
zrównoważone rozwiązania, czego przykładem może być arburg-
GREENworld, o którym wspomina Konrad Szymczak, Dyrektor 
Arburg Polska w wywiadzie na naszego miesięcznika.

Skoro mowa o maszynach i urządzeniach, to zdominowały 
one obecne wydanie „Plastime Magazine”, w którym publikuje-
my zestawienie producentów i dystrybutorów maszyn na rynku 
polskim. Przeglądamy też nowości technologiczne w segmencie 
form wtryskowych - co dziś nam proponują ich producenci?

Remigiusz Gałązka
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Plastikowe odpady są 
nie do zaakceptowania w 
środowisku naturalnym. 
Porzucone w przyrodzie 
nie tylko szpecą i mogą 
być niebezpieczne dla 
zwierząt, ale również 

stanowią zmarnowany surowiec wtórny. 
Tymczasem tworzywa sztuczne mają nie-
skończoną ilość zastosowań, poprawiają 
komfort życia, są lekkie i łatwe w transpo-
rcie, przedłużają świeżość produktów żyw-
nościowych, co wpływa na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. 
Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor 
Zarządzająca PlasticsEurope Polska

Mamy w naszym gronie 
firmy, które dostawały 
unijne subwencje na nowe 
linie produkcyjne, a potem 
zorientowały się, że ich 
produkty są na liście 
tych zakazanych. Jako 
przetwórcy tworzyw sztucznych jesteśmy 
zorientowani proekologicznie, gdyż zdajemy 
sobie sprawę, że niezależnie od przekonań 
w tej sprawie tylko takie podejście pomoże 
nam w zachowaniu właściwego miejsca na 
rynku dla tworzyw sztucznych, w tym dla 
wyrobów jednorazowych. 
Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego 
Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Biotworzywa faktycznie 
spełniające wymagania 
dyrektywy stanowią ok. 
2-3 proc. masy produkcji 
standardowych two-
rzyw sztucznych. Aby 
uzmysłowić sobie skalę 

problemu, pomyślmy o sezonie wakacyjnym 
nad polskim morzem i zastanówmy się jakie 
liczby jednorazowych kubeczków, talerzy-
ków, sztućców i słomek są tam wykorzysty-
wane. Potrzeba ich używania nie zniknie w 
dniu wprowadzenia dyrektywy. 
prof. Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum 
Bioimmobilizacji i Innowacyjnych 
Materiałów Opakowaniowych ZUT

W Y C I N K I 

LEGO Group zaprezentowało 
prototyp nowego klocka z 
recyklingowanego tworzywa 
sztucznego, pochodzące-
go z plastikowych butelek. 
150-osobowy zespół firmy 
szukał odpowiedniej formuły 

przez ostatnie trzy lata. W tym 
czasie inżynierowie i naukow-
cy zajmujący się materiałami 
przetestowali ponad 250 
rodzajów materiałów bazu-
jących na PET, a także setki 
innych opcji z różnych rodza-
jów polimerów. 
W rezultacie powstał mate-
riał, który spełnia wymagania 
dotyczące jakości, bezpieczeń-
stwa, niezawodności i dopaso-
wania do innych elementów. 
Średnio z jednej plastikowej 
butelki o pojemności 1 litra 
można uzyskać 10 klocków 
LEGO w formacie 2×4.

Klocki Lego z butelek PET?
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