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Przemysłowy

TARGI INNOFORM® 2020
Polska branża narzędziowo-przetwórcza stoi przed ogromnym wyzwaniem.
W najbliższym czasie zostaną wprowadzone zmiany prawne dotyczące recyklingu. Gospodarka obiegu zamkniętego to już więcej niż idea – to rzeczywistość,
w której muszą odnaleźć się polskie firmy. Nadchodzące Targi INNOFORM®, które
w dniach 3-5 marca odbędą się po raz czwarty w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, przyniosą odpowiedzi na pytania – jak poradzić sobie z nowymi regulacjami oraz od czego rozpocząć zmiany.

Przemysłowy
nawcami. Wśród tegorocznych wy-

stawców spotkacie Państwo firmy, które swoją ofertę prezentują
od pierwszej edycji, tj. A. MARCINIAK OT, ELWIK ZAKŁAD TECHNOLOGICZNY, EMUGE-FRANKEN
TECHNIK, KNARR VERTRIEBS, MEUSBURGER GEORG, STÄUBLI, WADIM PLAST. Nie zabraknie również

Źródło: Raven Media

Na trzy dni do stolicy polskiej Doliny Narzędziowej przyjadą specjaliści m.in. z: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Portugalii,
USA oraz Wielkiej Brytanii. Wszyscy w konkretnym celu – chcą poznać nowości i wdrożyć je w swojej
firmie, uzupełnić park maszynowy
i nawiązać współpracę z podwyko-

wystawców, którzy po raz pierwszy odwiedzą Targi INNOFORM®.
Wśród nich będą m.in.: CENTRUM
TECHNIKI MACRO, ELBI WROCŁAW, HALBRONN KONRAD MICRO DRILL, LP NARZĘDZIA, MALA
INDUSTRIES, MOLDE MATOS i wiele innych.
Targi INNOFORM® od pierwszej
edycji wyróżniały się interesującym programem towarzyszącym.
Nie inaczej będzie w tym roku. Ciekawie zapowiada się konferencja
„EKO-POLIMERY Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przetwórstwie
tworzyw polimerowych” organizowana przez Bydgoski Klaster Prze-

Z każdym rokiem rośnie popularność Targów INNOFORM® zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających.

mysłowy. Podczas niej poruszane
będą między innymi zagadnienia
dotyczące Europejskiej Strategii na
Rzecz Tworzyw Sztucznych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego, dyrektywy Single-Use Plastics i konsekwencji ich wdrożenia, a także
wytycznych dla firm narzędziowo-przetwórczych, wynikających
z nowelizacji ustawy o odpadach,
polskiej mapy drogowej GOZ oraz
rozszerzonej
odpowiedzialności
producenta. W drugiej części konferencji przedstawione będą dobre
przykłady wykorzystania tworzyw
pochodzących z recyklingu – zarówno mechanicznego, jak i chemicznego. Dodatkowo zaprezentowana zostanie tematyka recyklingu opon
samochodowych i powtórnego wykorzystania powstałego regranulatu, która jest przedmiotem międzynarodowego projektu TIREC. Na
zakończenie eksperci omówią tematykę tworzyw biodegradowalnych
jako alternatywy dla tradycyjnych
tworzyw polimerowych.
Ciekawym uzupełnieniem konferencji będzie wystawa „EKO-POLIMERY – Drugie życie tworzyw”
– na której zaprezentowane zostaną produkty pochodzące z tworzyw z recyklingu oraz z tworzyw
biodegradowalnych.
Sukces firmy w dużej mierze zależy od kontaktów, które przekładają się na nowe zlecenia. Na Targach INNOFORM® nie zabraknie
Strefy Usług Przemysłowych, idealnej przestrzeni do budowy długofalowych relacji biznesowych. W tym
miejscu spotkają się firmy podwykonawcze świadczące usługi w zakresie produkcji form, obróbki materiałów, regeneracji narzędzi czy
remontów maszyn.

Beata Łoś, project manager INNOFORM®

Ważnym punktem w bogatym programie towarzyszącym będzie konferencja „Druk 3D w branży narzędziowo-przetwórczej” zorganizowana
przez firmę CadXpert. Dowiemy się
na niej więcej na temat wytwarzania
przyrostowego oraz technologii pomiarowych. Drukowanie i skanowanie 3D to innowacyjne technologie,
pozwalające firmom nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i czas na wielu
etapach produkcji.
Organizacja Targów INNOFORM®
to każdego roku duże wyzwanie, ale
też ogromna motywacja. Tak jak region kujawsko-pomorski jest liderem w wytwarzaniu narzędzi na
światową skalę, tak Targi INNOFORM® są numerem jeden w kraju
wśród wydarzeń o tej tematyce.

Zachęcam do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Do zobaczenia w dniach 3-5 marca w Bydgoskim
Centrum Wystawienniczym.
Beata Łoś

TWORZYWA SZTUCZNE

NARZĘDZIA

Tworzywa sztuczne
w gospodarce obiegu
zamkniętego

Wzrosty w niepewnym otoczeniu

Obok niewątpliwych korzyści, jakie
niesie ze sobą wykorzystanie w światowej gospodarce na szeroką skalę
tworzyw sztucznych, nie wolno zapomnieć także o realnych zagrożeniach,
w tym przede wszystkim o rosną-

cej liczbie odpadów z tego typu materiałów. Wciąż niewykorzystany jest
w pełni potencjał związany z recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych – poziom ponownego użycia i recyklingu zużytych tworzyw jest wciąż
bardzo niski, szczególnie w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak
papier, szkło lub metale. Bez poprawy
w tym zakresie ciężko będzie uzyskać
korzyści związane z wprowadzeniem
gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze tworzyw sztucznych.

Î

s.4

Rynek narzędzi skrawających jest ściśle powiązany z sytuacją w branży maszynowej, zwłaszcza z segmentem obrabiarek – a tym samym z koniunkturą
w całym przetwórstwie przemysłowym. Zarówno w skali globalnej, jak i na
polskim rynku sytuacja wygląda obiecująco, a rosnący popyt jest efektem
niezłej kondycji w tych sektorach przemysłowych, które wykorzystują w szerokim zakresie technologię obróbki skrawaniem.
Wielkość rynku narzędziowego
w Polsce jest bardzo trudna do zwymiarowania, co jest wynikiem braku szczegółowych danych statystycznych obejmujących ten sektor.
Nie ulega jednak wątpliwości, że
branża narzędziowa w naszym kraju ma się bardzo dobrze, co zawdzięcza w dużej mierze utrzymującej
się na wysokim poziomie (przynajmniej w porównaniu z resztą Europy) koniunkturze gospodarczej.

Światowe rynki pod dyktando Azji
Według najnowszego raportu GIR
(Global Info Research) wartość

światowego rynku narzędzi skrawających w 2017 r. wyniosła ok.
34,42 mld dolarów. Utrzymujące się szybkie tempo wzrostu jest
efektem silnej industrializacji i rozwoju branży produkcyjnej oraz budowlanej, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz przestawiania
się bardziej zaawansowanych gospodarek na nowoczesne formy
produkcji, które wymagają także
zmian w zakresie wykorzystywanych narzędzi skrawających. Według różnych szacunków rynkowych w najbliższych pięciu latach
średnie tempo wzrostu światowej

źródło: Raven Media

W ciągu minionych 50 lat rola i znaczenie tworzyw sztucznych w naszej gospodarce stale rosły, czego najlepszym dowodem jest dwudziestokrotny wzrost światowej produkcji w tym obszarze do poziomu 359 mln ton w 2018 r. Zgodnie z przewidywaniami to jednak nie koniec dynamicznego wzrostu produkcji plastiku – przez
najbliższe dwie dekady ta liczba powinna się jeszcze podwoić.

Źródło: Pixabay – annca
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W branży narzędziowej widoczne jest stałe poszerzanie i udoskonalanie oferty rynkowej

branży narzędziowej utrzyma się
na wysokim poziomie (od 3,25%
do nawet 6,9%). W efekcie w 2023 r.
wartość globalnego rynku narzędzi
skrawających będzie oscylować
w granicach 39,2 mld dolarów.

Î
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2019 rok zakończyliśmy z nieco mieszanymi uczuciami. Z jednej strony dynamika wzrostu PKB spadła
(wzrost PKB za IV kwartał 2019 r. był najniższy od ostatniego kwartału 2016 r.), jednak i tak był on jednym z najwyższych spośród państw unijnych i najbardziej rozwiniętych gospodarek światowych. Bardzo dobre wyniki zanotował polski eksport, którego wartość przekroczyła bilion złotych, a nadwyżka
w handlu zagranicznym wyniosła 7,9 mld zł (przy ujemnym saldzie w wysokości 19,5 mld zł rok wcześniej), co jest bardzo pozytywnym sygnałem wobec utrzymującej się stagnacji (a zdaniem niektórych
nawet recesji) w państwach zachodniej Europy, w tym przede wszystkim w Niemczech.
Porównywalne wyniki do PKB zanotował w minionym roku polski przemysł: produkcja sprzedana
wzrosła w porównaniu do 2018 r. o 4%, a dynamika samego przetwórstwa przemysłowego wyniosła
4,2%. Dodajmy, że ten sektor przemysłu odpowiada za ok. 20% polskiego PKB. Na tle wyników polskiej
oraz światowej gospodarki krajowa branża narzędziowo-przetwórcza wypada nieźle, tym bardziej, że
jest ona w dużym stopniu uzależniona od koniunktury w całym przetwórstwie przemysłowym.
Przedsiębiorcy z tego sektora rynku muszą być jednak świadomi zmian, jakie zachodzą i będą zachodzić w najbliższej przyszłości na rynku. Zresztą już w minionych latach byliśmy świadkami dynamicznych zmian w obszarze narzędzi skrawających, które były następstwem ewolucji w sektorze maszyn
CNC, oprogramowania CAD/CAM, a w szczególności stosowanych technologii mikroobróbki i nakładania powłok. W efekcie mamy narzędzia wykonane z nowych materiałów o niespotykanej wcześniej wydajności i trwałości, choć poszukiwania jeszcze efektywniejszych rozwiązań będą nadal trwały.
Również trendy związane z ochroną środowiska nie omijają branży
narzędziowo-przetwórczej – nie sprowadzają się one jednak wyłącznie do właściwego zarządzania odpadami, przetwórstwa odpadów
i stosowania ekologicznych środków produkcji. Trend ten sprzyja
rozwojowi segmentu regenerowanych narzędzi, które coraz częściej dorównują jakością i trwałością produktom oryginalnym.
Co ważne, procesowi regeneracji można poddawać praktycznie wszystkie rodzaje narzędzi. Dzięki temu zmniejszamy nie
tylko nasz negatywny wpływ na otaczające nas środowisko, ale również uzyskujemy korzyści w postaci niemałych
oszczędności finansowych.
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w branży tworzyw sztucznych s. 1, 4
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SZYBKOZŁĄCZA I ROBOTY PRZEMYSŁOWE

Roboty przemysłowe i szybkozłącza do każdej aplikacji
Niezależnie od branży wymagania
automatyzacji są uniwersalne. Roboty i szybkozłącza Stäubli cechują się
niezawodnością, wysoką prędkością
pracy, dokładnością, odpornością na
wszystkie typy środowiska pracy,
a przede wszystkim elastycznością
w dostosowaniu się do jak największej liczby zadań.
Roboty Stäubli z powodzeniem
pracują w takich branżach jak: spożywcza, maszynowa, elektroniczna,
przetwórstwa tworzyw sztucznych,
farmaceutyczna i wiele innych. Gama
tych urządzeń obejmuje:
• serię robotów typu SCARA TS2 –
jest to najnowsza rodzina robotów
4-osiowych o zasięgu, zależnie od
modelu, od 460 do 1000 mm oraz
udźwigu 8,4 kg;
• roboty 4-osiowe serii TS – zasięg
w zależności od modelu od 220 mm
do 800 mm, powtarzalność ruchu
±0,01 mm;
• TP80 FAST picker – model przeznaczony do aplikacji pakowania
w sektorach spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i elektronicznym. Cechuje się zasięgiem
do 800 mm i prędkością do 200 operacji na minutę;
• serię robotów współpracujących
TX2 – to najnowsza generacja robotów 6-osiowych, które mogą współpracować bezpośrednio z człowiekiem, zapewniając najwyższe
standardy bezpieczeństwa;
• roboty 6-osiowe serii TX – rodzi-

na robotów 6-osiowych o zasięgu, zależnie od modelu, od 515 do
2594 mm oraz udźwigu od 2,3 do
100 kg;
• roboty do zastosowań
specjalnych – oferujemy
modele przystosowane:
HE (środowisko o bardzo wysokiej wilgotności), CLEANROOM (środowisko o wysokim stopniu
czystości),
STERICLEAN (środowisko sterylne),
ESD (środowisko o wysokiej ochronie ESD), PAINT
(ramiona przeznaczone do aplikacji
lakierniczych).
Warstwa sprzętowa to jednak nie
wszystko – w swojej ofercie mamy
również oprogramowanie, dzięki któremu integracja robota na linii produkcyjnej przebiega bezproblemowo. Nasza firma prowadzi też
szkolenia w swoim centrum szkoleniowym usytuowanym pod Łodzią.

Nowość: roboty TS2
Światowa premiera robotów SCARA z serii TS2 odzwierciedla przełom dokonany przez firmę Stäubli
– ustanowienie nowej klasy wydajności. Zastosowanie w 4-osiowym modelu opracowanej przez firmę technologii napędowej JCS umożliwiło
osiągnięcie ultrakrótkiego czasu
trwania cyklu roboczego i przełomowej konstrukcji, która już teraz jest

Robot TS2-80

podstawą nowych zastosowań
we wrażliwych środowiskach
produkcyjnych.
Technologia wału drążonego
pozwala na zaproponowanie unikatowych rozwiązań w realizacji
czystych pomieszczeń i eliminuje
konieczność stosowania zewnętrznego oprzewodowania. Kompaktowa, zamknięta konstrukcja z wewnętrznymi
liniami mediów i liniami zasilającymi
nie ma żadnych nieregularnych konturów (potencjalnych źródeł emisji cząstek stałych). Całkowicie hermetyczna
obudowa, połączenia ukryte pod cokołem robota i systematyczna eliminacja martwych przestrzeni to ideał
współczesnej konstrukcji do zastosowań wymagających wysokiej czystości środowiska.
Nowa rodzina robotów obejmuje
cztery modele: TS2-40, TS2-60, TS2-80
oraz TS2-100. Dzięki temu ostatniemu
firma Stäubli rozbudowała dotychczas
dostępne roboty typu SCARA o 4 nowe
modele, które mają imponujący zasięg
o promieniu 1000 mm. Nowe roboty
charakteryzują się znacznie bardziej
kompaktową konstrukcją w porównaniu do swoich poprzedników i zajmu-

ją mniej miejsca. Dodatkową
korzyścią jest możliwość zamówienia – po raz pierwszy
– 4-osiowego robota z wbudowanym opcjonalnym systemem wymiany narzędzi.

Systemy szybkozłączy
Jako jeden z wiodących producentów systemów szybkozłączy
na świecie Stäubli od ponad 60
lat oferuje systemy połączeń dla
wszystkich typów cieczy, gazów i łączeń elektrycznych. Jest dostawcą zarówno rozwiązań standardowych, jak
i opracowywanych na potrzeby konkretnej aplikacji. Długoletnia i ścisła współpraca z klientami z różnych
sektorów przemysłu zaowocowała
bogatym doświadczeniem w dziedzinie łączenia różnego rodzaju mediów.
W swojej ofercie mamy następujące
grupy produktów:
• mono- i multizłącza do termoregulacji form wtryskowych,
• mono- i multizłącza do hydrauliki
siłowej,
• szybkozłącza i linie sprężonego
powietrza,
• mono- i multizłącza wysokotemperaturowe do form odlewniczych,
• szybkozłącza do szerokiej gamy cieczy i gazów,
• szybkozłącza do chłodzenia cieczą
układów elektronicznych (np. procesorów, konwerterów itp.),
• multizłącza
automatyczne
i półautomatyczne,

• multizłącza modułowe obsługujące
gazy i ciecze,
• przemysłowe złącza elektryczne,
• systemy
mocowania
form
wtryskowych,
• systemy wspomagające transport
i obsługę form wtryskowych,
• systemy zmieniarek narzędzi dla
robotów przemysłowych.
Î Staubli Łódź Sp. z o.o.

Łagiewniki Nowe, ul. Okólna 80/82
95-002 Smardzew
tel. 42 636 85 04, faks: 42 637 13 91
staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl
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dokładne pozycjonowanie
Przemysłowy

Firma HEINRICH KIPP WERK wprowadza na rynek zatrzaski sprężynowe ze spłaszczonym trzpieniem
dociskowym.
Produkt ten został dodany do asortymentu standardowego ze względu na liczne zapytania klientów.
Nowe w ofercie zatrzaski są dostępne w wielu wykonaniach unikalnych
na rynku: KIPP oferuje łącznie około
50 modeli ze stali, stali nierdzewnej
i tworzywa sztucznego polioksymetylenu (POM). Opcjonalnie mogą być
one wyposażone w cenione zabezpieczenie gwintu LONG-LOK.

W odróżnieniu od dostępnych dotychczas modeli sprężynowe zatrzaski trzpieniowe są stosowane
przede wszystkim jako trzpienie
odciskowe oraz jako sprężynowane ograniczniki w budowie narzędzi. Ważne: w tych wersjach ze
spłaszczonym trzpieniem dociskowym uruchomienie trzpienia dociskowego następuje wyłącznie
w kierunku osiowym. Do aktywacji promieniowej lub bocznej KIPP
oferuje w swoim programie wiele alternatywnych elementów
dociskowych.

Firma HEINRICH KIPP WERK jest
producentem i dostawcą produktów
z zakresu technologii mocującej, standardowych elementów maszyn oraz
elementów manipulacyjnych. Oferta firmy obejmuje ponad 36 000 komponentów, w tym ponad 4000 nowości.

Poprzez ofertę obejmującą aktualnie ponad 800 wariantów standardowych firma HEINRICH KIPP
WERK oferuje sprężynowe zatrzaski trzpieniowe do wszelkich zastosowań. Dostępne są one nie tylko w wersjach ze stali, ale również
– do zastosowań z substancjami
chemicznymi – w wersjach ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub mieszanych. Dzięki licznym możliwościom kombinacji
tulei, kulek i sprężyn dostępny jest
idealny element dociskowy do każdego zastosowania. Dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu gwintu LONG-LOK elementy dociskowe
wytrzymują nawet silne wstrząsy,
uderzenia i wibracje.
Sprężynowe zatrzaski trzpieniowe są używane przede wszystkim

Wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności z
mocną 4-ostrzową płytką
 Płytka do pracy z wysokimi posuwami o mocnej geometrii
 Duża wydajność obróbki przy maksymalnej liczbie zębów
 Bardzo dodatni kąt natarcia

 Doskonała ewakuacja wiórów
 Szeroki wybór płytek
i frezów

TaeguTec Polska Sp. z o.o.
ul. Nenckiego 136, 52-223 Wrocław
+48 71 785 40 85
+48 71 785 40 86

www.taegutec.pl

Ponad 4 000 nowości
jako elementy dociskowe i odciskowe, wyrzutniki lub ograniczniki amortyzowane.
Dzięki wszechstronnym
komponentom można:

• mocować często wymieniane
elementy;
• osiągać precyzyjne wymiarowo odległości między ogranicznikami;
• bezproblemowo realizować dociskanie, odciskanie i wyrzucanie
w budowie wzorników, przyrządów i narzędzi.
Części poruszane liniowo lub promieniowo są niezawodnie blokowane w ustalonych pozycjach za pomocą zatrzasków kulowych, a elementy
wyrównywane w tulejach i łożyskach
są precyzyjnie centrowane.

Î KIPP POLSKA sp. z o.o.

Przemysław Słaby
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel.: 71 339 21 44
e-mail: przemyslaw.slaby@kipp.pl
www.kipp.pl
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TWORZYWA SZTUCZNE

Tworzywa sztuczne
w gospodarce obiegu zamkniętego

Przemysłowy

Tworzywa sztuczne są ważnym materiałem, powszechnie występującym
w gospodarce, przemyśle i w naszym codziennym życiu. Dzięki swoim różnorodnym właściwościom mogą spełniać wielorakie
funkcje, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów z jakimi
boryka się nasze społeczeństwo.
Lekkie, a jednocześnie wytrzymałe i trwałe materiały są wykorzystywane np. do budowy samolotów
i samochodów, umożliwiając realne zmniejszenie zużycia paliwa,
a tym samym ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Wykorzystywane jako materiały izolacyjne pozwalają znacząco zmniejszyć nasze
rachunki za energię. W sektorze
opakowań tworzywa sztuczne są
już praktycznie nie do zastąpienia
– zapewniają bezpieczeństwo żywności i ograniczają jej marnowanie.
W połączeniu z technologią druku 3D biokompatybilne materiały z tworzyw sztucznych pomagają
już nawet ratować życie, zwiększając innowacyjność np. w dziedzinie
medycyny.
Zbyt często jednak stosowane
obecnie metody produkcji, wykorzystywania i usuwania tworzyw
sztucznych uniemożliwiają uzyskanie w pełni korzyści gospodarczych, jakie oferuje bardziej zamknięty obieg materiałów, a wręcz
szkodzą środowisku naturalnemu.
Należy w związku z tym jak najszybciej rozwiązać problemy dotyczące środowiska, które dziś kładą
się cieniem na produkcji, stosowaniu i konsumpcji tworzyw sztucznych. Jedną z najbardziej widocznych i alarmujących oznak tych
problemów są miliony ton odpadów z tworzyw sztucznych, które
co roku trafiają do oceanów, wzbudzając coraz większe zaniepokojenie opinii publicznej.

Idea gospodarki o obiegu
zamkniętym
Gospodarka o obiegu zamkniętym
(circular economy) jest koncepcją
gospodarczą, w której produkty,
materiały oraz surowce powinny
pozostawać w gospodarce tak długo, jak tylko jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być
jak najbardziej zminimalizowane.
Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez
produkcję, konsumpcję, zbieranie
odpadów, aż do ich zagospodarowania. Mówimy zatem o odejściu
od gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której
odpady często traktowane są jako
ostatni etap cyklu życia. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już
powstaną – były traktowane jako
surowce wtórne. Temu mają służyć

wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów. Jednocześnie podejście gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane np.
w odniesieniu do projektowania
produktów czy do procesów produkcyjnych, ma na celu zwiększenie innowacyjności europejskich
przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do podmiotów z innych części świata.
W grudniu 2015 r. Komisja przyjęła plan działania dla Unii Europejskiej, dotyczący gospodarki
o obiegu zamkniętym. Stwierdziła
w nim, że tworzywa sztuczne mają
kluczowe znaczenie i zobowiązała
się, że „przygotuje strategię dotyczącą wyzwań związanych z tworzywami sztucznymi w całym łańcuchu wartości i uwzględniającą
ich cały cykl życia”. W 2017 r. Komisja potwierdziła, że skoncentruje się na kwestii produkcji i stosowania tworzyw sztucznych oraz że
będzie dążyć do tego, aby do 2030
r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do
recyklingu.
Według obecnie realizowanej strategii produkcja tworzyw
sztucznych i produkty z nich wykonane są w pełni dostosowane
do potrzeb w zakresie ponownego użycia, naprawy i recyklingu,
a jednocześnie promowane są bardziej zrównoważone materiały. Takie podejście ma zapewnić większą wartość dodaną i dobrobyt
w Europie oraz zwiększyć innowacyjność europejskiej gospodarki.
Równocześnie ograniczone zostanie zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i jego niekorzystny
wpływ na środowisko. Poprzez realizację powyższych celów strategia ta przyczyni się jednocześnie
do osiągnięcia priorytetu określonego przez obecną Komisję, jakim
jest unia energetyczna zgodna z zasadami nowoczesnej, niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej
gospodarki.
Realne zagrożenia dla środowiska
Według szacunków światowa produkcja tworzyw sztucznych i spalanie odpadów z tworzyw sztucznych generują każdego roku ok. 400
mln t CO2. Częstsze wykorzystywanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu może znacząco zmniejszyć zależność produkcji
tworzyw sztucznych od wydobycia
paliw kopalnych i ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Szacuje się,
że potencjalne roczne oszczędności energii, jakie można osiągnąć
w wyniku recyklingu wszystkich
odpadów z tworzyw sztucznych,
odpowiadają 3,5 mld baryłek ropy
rocznie. Ponadto każdy 1 mln ton
plastików poddanych recyklingowi
przekłada się na niższą emisję CO2

źródło: Pixabay – KoalaParkLaundromat
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Według unijnej strategii wszystkie opakowania z plastiku na rynku UE do 2020 r. będą mogły być ponownie użyte lub poddane recyklingowi

do atmosfery porównywalną do
wielkości emitowanej przez milion
samochodów poruszających się po
naszych drogach.
Nie tylko jednak zwiększona emisja dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Każdego roku na świecie od
5 do 13 mln ton tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów (ok.
80% odpadów morskich to właśnie

„W oceanach
zalega
ok. 500 tys. ton
plastiku,
do wywiezienia
którego potrzeba
byłoby 66 tys.
śmieciarek.“

plastiki). Mogą one zostać wyrzucone na ląd, ulec rozpadowi na mikrodrobiny lub uformować zwarte
obszary, na których odpady morskie są uwięzione w wirach oceanicznych. Wprawdzie udział Europy w tej niechlubnej statystyce
jest stosunkowo niewielki (do oceanów z naszego kontynentu trafia
rocznie od 150 do 500 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych), ale
jak wykazały niedawne badania
nagromadzenie tworzyw sztucznych w basenie Morza Śródziemnego jest porównywalne z obszarami
największego nagromadzenia takich odpadów w oceanach.
Największe potencjalnie zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarzają mikrodrobiny plastiku (małe kawałki tworzyw
sztucznych o wielkości poniżej 5
mm), które gromadzą się w morzach, a ich mały rozmiar sprawia, że są łatwo połykane przez
organizmy morskie, a następnie
mogą również dostać się do łańcucha żywnościowego. W najnowszych badaniach wykazano także obecność mikrodrobin plastiku
w powietrzu, wodzie pitnej i produktach spożywczych, takich jak
sól lub miód, choć skutki tego zjawiska dla zdrowia nie są jeszcze znane. Szacuje się, że co roku
w UE do środowiska uwalnianych
jest łącznie od 75 000 do 300 000
ton mikrodrobin plastiku, które
powstają w wyniku rozdrobnie-

nia większych kawałków odpadów
z tworzyw sztucznych, jednak znaczące ilości trafiają również bezpośrednio do środowiska, co sprawia,
że trudniej jest je monitorować
i zapobiegać im.

Cel: wizja nowej gospodarki tworzywami sztucznymi
Patrząc tylko przez pryzmat powyższych zagrożeń, niezbędne jest
podjęcie zdecydowanych działań
na rzecz lepiej prosperującej i bardziej zrównoważonej gospodarki tworzywami sztucznymi, która
może przynieść znaczące korzyści. W tym celu Komisja Europejska opracowała „Wizję nowej gospodarki tworzywami sztucznymi
w Europie”, która określa, jak mogłaby wyglądać w przyszłości gospodarka o zamkniętym obiegu
tworzyw sztucznych. Wizja ta obejmuje m.in. wspieranie inwestycji
w innowacyjne rozwiązania i przekształcenie dzisiejszych wyzwań
w szanse. Unia Europejska proponuje konkretne środki realizacji
tej wizji, jednak jej urzeczywistnienie będzie wymagało podjęcia konkretnych działań ze strony
wszystkich podmiotów w łańcuchu
wartości tworzyw sztucznych – od
producentów i projektantów, poprzez sprzedawców detalicznych
i podmioty zajmujące się recyklingiem, aż po władze lokalne i krajowe oraz końcowych klientów.
Zrównoważony sektor tworzyw
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sztucznych, w którym projektowanie i produkcja w pełni uwzględnia
potrzeby w zakresie ponownego
użycia, naprawyPrzemysłowy
i recyklingu, docelowo powinien zwiększyć wzrost
gospodarczy i zatrudnienie w Europie oraz przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
w UE i zależności Unii od importowanych paliw kopalnych.

Najważniejsze założenia przyjętej wizji:
– tworzywa sztuczne projektuje się
w taki sposób, aby zwiększyć ich
trwałość oraz umożliwić ich ponowne użycie i wysokiej jakości recykling – do 2030 r. wszystkie opakowania z plastiku na rynku UE
będą mogły być ponownie użyte lub
poddane recyklingowi w sposób racjonalny pod względem kosztów.
− osiągnięcie wyższych wskaźników recyklingu dla wszystkich kluczowych zastosowań – do
2030 r. ponad połowa wytwarzanych w Europie odpadów z tworzyw sztucznych będzie poddawana recyklingowi.
− do 2030 r. zdolność w zakresie
sortowania i recyklingu odpadów
zwiększy się czterokrotnie w porównaniu do 2015 r., co przyczynia
się do powstania 200 000 nowych
miejsc pracy w całej UE.
− stopniowe wycofywanie się z eksportu niedokładnie posortowanych
odpadów plastikowych – tworzywa
sztuczne pochodzące z recyklingu
mają być coraz bardziej wartościowym surowcem dla przemysłu.
− przemysł chemiczny ma ściślej współpracować z podmiotami zajmującymi się recyklingiem
tworzyw sztucznych, aby pomóc
w znalezieniu szerszego zakresu
zastosowań o wyższej wartości dla
ich produkcji.
− szersze zastosowanie produktów zawierających materiały z recyklingu – popyt na nie na europejskim rynku powinien zwiększyć się

Produkcja
do 2030 r. czterokrotnie, zapewniając stałe dochody i bezpieczeństwo
miejsc pracy dla rosnącej siły roboczej w sektorze.
− zmniejszenie zależności europejskiej gospodarki od importowa-

„Optymalne
projektowanie
opakowań
z tworzyw sztucznych pozwoli
zaoszczędzić podczas recyklingu
od 77 do 120 euro
na tonę zebranych odpadów
plastikowych..“

nych paliw kopalnych oraz ograniczenie emisji CO2 zgodnie ze
zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego.
− wykorzystanie na szerszą skalę
innowacyjnych materiałów i alternatywnych surowców do produkcji
tworzyw sztucznych.
− rozwój zaawansowanego sprzętu oraz technologii do sortowania
i recyklingu, a także nowoczesnych
metod przetwarzania zużytych

tworzyw sztucznych.
− znaczący wzrost świadomości wśród mieszkańców Starego
Kontynentu, którzy będą wspierać bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji, dokonując w związku z tym odpowiednich wyborów
np. podczas zakupów.
− wzrost liczby nowych przedsiębiorstw, które zapewniają rozwiązania opierające się na obiegu
zamkniętym, takie jak logistyka
zwrotna lub rozwiązania alternatywne dla tworzyw sztucznych
jednorazowego użytku.
− gwałtowne zmniejszenie uwalnianych bezpośrednio do środowiska tworzyw sztucznych dzięki skuteczniejszym systemom
zbierania odpadów wraz ze spadkiem produkcji odpadów oraz
zwiększoną świadomością konsumentów – co powinno się przełożyć na mniejszą ilość odpadów
morskich, czystsze plaże, ochronę ekosystemów, a także mniej
zaśmiecone miasta.
− innowacyjne rozwiązania
mają zapobiegać przedostawaniu się mikrodrobin plastiku do
mórz – ich pochodzenie, drogi
przemieszczania się, a także ich
wpływ na zdrowie ludzi są lepiej zbadane, a przemysł i organy
publiczne współpracują, aby nie
trafiały do oceanów i atmosfery,
wody pitnej lub na nasze talerze.
Aby wesprzeć konieczne zmiany w zakresie gospodarki tworzywami sztucznymi i stopniowe przechodzenie na gospodarkę
obiegu zamkniętego, Komisja Europejska zaproponowała m.in. nowe
przepisy dotyczące gospodarowania odpadami. Jaśniej określono
w nich obowiązki organów krajowych w zakresie upowszechniania
selektywnej zbiórki odpadów, cele
dotyczące zachęcania do inwestowania w zdolności w zakresie recyklingu oraz unikania nadmiaru zdolności infrastrukturalnych

w dziedzinie przetwarzania odpadów zmieszanych (np. spalania),
a także bardziej zharmonizowane
zasady dotyczące stosowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Komisja konsekwentnie
wzywa też państwa członkowskie
do szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie nowych przepisów. Przyjęcie i wdrożenie nowego prawodawstwa europejskiego
w tej dziedzinie powinno w dużym stopniu poprawić obecną sytuację i nadać właściwy kierunek
inwestycjom publicznym i prywatnym. W celu uzupełnienia przepisów prawnych dotyczących odpadów i usunięcia specyficznych
barier dla sektora tworzyw sztucznych konieczne są jednak dodatkowe i bardziej ukierunkowane
działania.
Osiągnięcie celów określonych
w niniejszej strategii będzie wymagało dużych inwestycji w infrastrukturę oraz innowacje. Szacuje
się, że samo osiągnięcie ambitnych
celów dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych będzie wymagało dodatkowych inwestycji w wysokości od 8,4 do 16,6 mld euro
w skali całej Unii Europejskiej. Innowacje są kluczowym czynnikiem umożliwiającym przekształcanie łańcucha wartości tworzyw
sztucznych: innowacyjne rozwiązania w zakresie zaawansowanego
sortowania, recyklingu chemicznego i lepszego projektowania polimerów mogą przynieść ogromne
korzyści. Na przykład rozwój nowych rozwiązań technologicznych,
takich jak cyfrowe znaki wodne,
umożliwiłby dużo lepsze sortowanie i identyfikowalność materiałów, nie wymagając zbyt wielkich
nakładów na modernizację. Dużą
rolę do odegrania w gospodarce
obiegu zamkniętego będą miały alternatywne surowce, w tym surowce pochodzenia biologicznego, które pozwolą zredukować zużycie
zasobów kopalnych i będą łatwiej
ulegać rozpadowi w wodzie morskiej i słodkiej, nie stanowiąc zagrożenia dla ekosystemów.
Perspektywy rozwoju innowacyjnego przemysłu o zamkniętym obiegu tworzyw sztucznych są obiecujące. UE już teraz ma najwyższy na
świecie wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych, a ustanowione
nowe cele i podejmowane działania
dotyczące zwiększenia możliwości
recyklingu opakowań oraz wyższych
wskaźników recyklingu powinny
sprawić, że przemysł Unii Europejskiej stanie się jeszcze bardziej konkurencyjny. Niezbędne są jednak
dalsze działania i międzynarodowa współpraca na rzecz wspierania
rozwoju recyklingu tworzyw sztucznych także na całym świecie, gdyż
będące efektem nadmiernej ilości
plastików zanieczyszczenia i odpady
potrafią przemieszczać się pomiędzy
kontynentami, stanowiąc dziś problem natury globalnej.
Wojciech Traczyk
.................................................................

źródło: Pixabay – hhach

Artykuł powstał na podstawie materiałów Parlamentu Europejskiego,
Rady Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt. europejskiej strategii na rzecz
Zanieczyszczenie mórz i oceanów plastikowymi odpadami stanowi dziś poważny problem społeczny

5

NOWOŚCI TARGOWE
TWORZYWO BSR
Firma 29PRO, będąca dystrybutorem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zaprezentuje
w 100% naturalne i biodegradowalne tworzywo BSR.

 29PRO MICHAŁ DOMARAŃCZYK (stoisko 82)

URZĄDZENIE DO
MIKRONAPAWANIA
Na stoisku firmy A.Marciniak OT zaprezentowane zostanie nowe urządzenie do mikronapawania TTW900 firmy Tracytec. Poza tym będzie
można się zapoznać z nową gama
aerozoli do form firmy Mouldpro,
a także nową powłoką antykorozyjną Nano Mould Coating.

 A. MARCINIAK OT (stoisko 105)

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE
APS X

Nowa seria sprężarek śrubowych
o zakresie mocy od 7,5 do 50 HP.
Seria APS X jest dostępna w wersjach o stałej lub zmiennej prędkości
(IVR) wyposażonych w nową generację modułów śrubowych. W tej serii zastosowany został innowacyjny
napęd bezpośredni, dzięki któremu
można zaoszczędzić energię przy zachowaniu najwyższej wydajności.

 AIRPRESS POLSKA (stoisko 62)

MODULA SLIM
Nowy automatyczny regał windowy
wyróżnia się kompaktowym rozmiarem i uniwersalnością – zajmuje tylko
3 m² powierzchni, może mieć do 7 m
wysokości i pomieścić do 25 ton artykułów. Regały automatyczne Modula
służą głównie do składowania przedmiotów drobnych i lekkich – doskonale sprawdzają się m. in. jako magazyn
części zamiennych, narzędzi i komponentów w wielu gałęziach przemysłu.

 BAUMALOG (stoisko 110)

MONOTOWER LITE
Nowy automatyczny magazyn do
składowania arkuszy blach MonoTower Lite o wymiarze 3 x 1,5 m.
Kompaktowy rozmiar regału pozwala magazynować na 16 m² do 75
ton blach, zapewniając łatwy i szybki dostęp operatorowi do składowanych materiałów. Ponadto regał
wyróżnia możliwość instalacji bezpośrednio przy wycinarce laserowej
oraz szybki montaż.

 BAUMALOG (stoisko 110)

SORPCYJNO-SPRĘŻARKOWE
AGREGATY
Spółka M.A.S. od kilku lat inwestuje w działalność B+R, czego efektem
są innowacyjne rozwiązania sorpcyjne i hybrydowe, pozwalające na
wytwarzanie chłodu z wykorzystaniem ciepła odpadowego. Firma posiada w ofercie agregaty adsorpcyjne,
a także realizuje instalacje z wykorzystaniem technologii absorpcyjnej. Najnowszym produktem są
wielomodułowe hybrydowe, sorpcyjno-sprężarkowe agregaty, pozwalające na maksymalizację oszczędności
u klientów przemysłowych.

 M.A.S. (stoisko 44)
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NOWOŚCI TARGOWE
FREZY HARVI I TE
Innowacyjna i opatentowana konstrukcja frezów HARVI I TE pozwala uzyskać maksymalną produktywność. Z kolei uniwersalny
charakter umożliwia obróbkę stopów stali, stali nierdzewnej, żeliwnych i żarowytrzymałych z wyjątkowym posuwem, zapewniając
wydajność obróbki. Możliwość wykorzystywania w przypadku wielu różnych operacji, w tym podczas
frezowania dynamicznego oraz intensywnego frezowania skośnego.
Zapewnia maksymalne usuwanie
metalu oraz maksymalną korzyść.

 CNCART MAREK FIOŁKA (stoisko 91)

RECYKLING POLIMERÓW
Z ZOPTYMALIZOWANYM
SKŁADEM
Firma Interseroh zademonstruje bardzo szerokie możliwości powtórnego zastosowania tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu materiałów pokonsumenckich. W procesie
produkcyjnym „Recycled-Resource”
Interseroh opracował szereg formuł
do recyklingu polipropylenu pod handlową nazwą Procyclen. Procyclen
można dopasować do dokładnych wymagań klientów w zakresie lepkości,
stabilności właściwości mechanicznych, odporności na promieniowanie
UV, odporności termicznej i utleniającej oraz wymaganego koloru.

NARZĘDZIA

Wzrosty w niepewnym otoczeniu

Przemysłowy

s. 1 Î
Rynkami o największym popycie na narzędzia skrawające pozostają Azja (zwłaszcza Chiny,
Indie i państwa Azji Południowo-Wschodniej), Stany Zjednoczone i Europa. Tylko kraje azjatyckie odpowiadają za ok. 35,6%
światowego popytu na narzędzia
skrawające i wydaje się, że ten
udział w najbliższych latach może
się jeszcze zwiększyć.
W minionym roku sprzedaż globalnego rynku obrabiarek wzrosła zaledwie o 1% (przy 3-procentowym wzroście produkcji)
– do poziomu 79,7 mld euro – co
było efektem m.in. dwucyfrowego spowolnienia produkcji w takich krajach jak Chiny, Brazylia
czy Turcja. Na tym tle bardzo dobrze prezentują się europejskie
kraje zrzeszone w CECIMO, które w minionym roku zwiększyły
swoją produkcję obrabiarek o 8%
– do ok. 27,8 mld euro. Według

przyjrzeć się sektorowi obrabiarek. Według danych GUS w 2017
r. w naszym kraju wyprodukowano łącznie ok. 4 tys. różnego
typu maszyn obróbczych do metalu, z czego tylko ok. 15% stanowiły bardziej zaawansowane centra obróbcze i obrabiarki
wielostanowiskowe. Jeśli dodamy do tego fakt, że część obrabiarek z polskich fabryk trafia poza
granice kraju, trudno się dziwić,
że produkcja krajowa jest w stanie zaspokoić jedynie ok. 30% zapotrzebowania na tego typu maszyny. Z punktu widzenia firm
z branży narzędziowej z pewnością nie są to wyniki w pełni zadowalające i tylko pewnym pocieszeniem jest to, że od połowy
obecnej dekady wielkość produkcji obrabiarek w naszym kraju
wzrosła o prawie 25%.
Spory potencjał dla polskiej
branży narzędziowej widać rów-

znacząco różnić w zależności od specyfiki branży – inaczej kwestia ta wygląda np. w przemyśle lotniczym czy
energetycznym, a inaczej w branży
motoryzacyjnej. Firmy z tych pierwszych segmentów częściej sięgają po
narzędzia frezarskie, z kolei w przemyśle motoryzacyjnym znacznie częściej wykorzystywane są narzędzia
tokarskie. Generalnie trudno mówić
o dominacji jednego rodzaju narzędzia wśród polskich przedsiębiorców,
których działalność wymaga wdrożenia procesów skrawania metali.

narzędzia do obróbki ręcznej. Potencjał ten potwierdzają również
dane VDW (Związku Niemieckich
Fabryk Obrabiarek), według których wartość importu obrabiarek z Niemiec w ubiegłym roku
wyniosła 472,7 mln euro i była
o 10% wyższa niż rok wcześniej.
Dane te niestety nie pozwalają na
ustalenie, jaki udział w polsko-niemieckiej wymianie stanowią same
obrabiarki, jakie narzędzia do nich,
a jaki wreszcie części zamienne i akcesoria do obrabiarek.
Dostępne dane rynkowe również
nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje narzędzi do obrabiarek sprzedają się najlepiej na polskim rynku. Najbardziej
popularne i najczęściej kupowane to
uniwersalne narzędzia standardowe
z linii ekonomicznych oraz narzędzia
specjalne. Ta pierwsza grupa przekonuje do siebie przede wszystkim korzystną ceną, możliwością obróbki

Konkurencyjny rynek
Zgodnie z raportem WiseGuyReports.com pt. „Globalny rynek narzędzi tnących na świecie – prognoza do
2023 r.” wśród największych globalnych producentów w branży narzędziowej do cięcia metalu pozostają
firmy Sandvik, Kennametal, Iscar oraz
OSG, których udział w rynku w 2018 r.
stanowił odpowiednio 3,88%, 1,62%,

wielu różnych materiałów i coraz częściej także dobrą jakością. Z kolei narzędzia wysoko wyspecjalizowane,
wykonywane często na indywidualne
zamówienie, są niezbędne np. do obróbki materiałów bardzo trudno skrawalnych (takich jak superstopy wykorzystywane w lotnictwie) bądź też
stosowane w celu spełnienia specjalistycznych wymagań danej branży.
Popyt na określone narzędzia skrawające w dużej mierze zależy od potrzeb użytkownika, które mogą się

1,24% oraz 1,06%. Jak widać, branża narzędziowa jest wysoce konkurencyjna z niskim poziomem koncentracji. Powodem takiego stanu rzeczy
jest fakt, że technologia produkcji narzędzi do cięcia metalu szeroko się
upowszechniła – dużo szerzej niż
większość zaawansowanych technologicznie urządzeń.
Również na polskim rynku narzędziowym widoczne jest spore rozdrobnienie – nie ma jednego lidera ani
grupy kilku liderów, którzy zdomino-

źródło: Capri23auto – Pixabay
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 INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS (stoisko 123)

STRATASYS F120
Drukarka 3D Stratasys F120 to najnowsza maszyna z popularnej w Polsce serii Stratasys F123. Model F120
to przemysłowa jakość w przystępnej cenie. Podgrzewana, szczelnie zamykana komora robocza, rozpuszczalny materiał podporowy
oraz patenty technologiczne stosowane w produkcyjnych systemach
Stratasys – gwarantują dokładność
i powtarzalność wytwarzania.

 CADXPERT (stoisko 68)

FORMLABS FORM 3
Najnowsza generacja niezawodnych
drukarek 3D Formlabs. Urządzenie drukuje w technologii Low Force Stereolithography (LFS) z żywic
fotopolimerowych. Drukarka została wyposażona w nową głowicę
optyczną i elastyczną kuwetę. Plamkę lasera zmniejszono do zaledwie
85 mikrometrów. Wydruki cechują się gładką powierzchnią, wysoką
dokładnością wymiarową, a także
dużą rozdzielczością nawet w przypadku ostrych krawędzi lub detali.

 CADXPERT (stoisko 68)

DYNAMICZNE BADANIA
MATERIAŁOWE

Dynamiczny rozwój branży narzędziowej napędzają głównie kraje azjatyckie

MTS Systems po latach rozwoju technologii serwohydraulicznych rozpoczął intensywne prace w zakresie systemów elektrodynamicznych
i elektromagnetycznych. W ofercie pojawiły się urządzenia Acumen
do dynamicznych badań materiałowych (z możliwością pomiaru DMA),
jak również siłowniki do badań
w motoryzacji.

wstępnych szacunków w tym
roku tempo wzrostu produkcji
firm z branży obrabiarek spadnie
do 2,3%, co również może negatywnie wpłynąć na rynek narzędzi skrawających.

 ELHYS (stoisko 125)

Polski rynek
Wspomniane trudności z oszacowaniem wielkości polskiego rynku narzędzi skrawających każą

nież w wynikach importu narzędzi do obrabiarek oraz innych
urządzeń skrawających, a także części zamiennych do nich.
Według danych za 2017 r. wartość importu tej grupy produktowej wyniosła blisko 750 mln
euro i cały czas wykazuje tendencję wzrostową, choć obejmuje ona
również – praktycznie niemożliwe do dokładnego określenia –
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Na polskim rynku narzędziowym widoczne jest spore rozdrobnienie

waliby ten sektor produkcyjny. Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w krajowej
branży narzędziowej liczy się nawet
80 przedsiębiorstw produkcyjnych,
w tym grupa firm mająca w swoim
profilu działalności również regenerację narzędzi. Do grona największych graczy na polskim rynku należy
zaliczyć również krajowe przedstawicielstwa największych koncernów
międzynarodowych, w tym m.in. Mitsubishi Materials, Sandvik Coromant,
SECO Tools, TaeguTec, YG-1 czy Kyocera Unimerco Tooling. Nie można też
pominąć rosnącej oferty chińskich
producentów narzędzi. Choć na razie
odstają one pod względem jakości od
najbardziej renomowanych dostawców, to jednak swoją atrakcyjną ceną
kuszą potencjalnych nabywców.
Na rynku dominują jednak firmy
z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw, które raczej nie mogą pochwalić się mocną i stabilną pozycją
finansową oraz dużym doświadczeniem zagranicznym. Aby mogły one
rywalizować z największymi producentami w branży, zalecana jest ich
konsolidacja kapitałowa. Świetnym
przykładem takiego działania jest istniejący od 2006 r. Bydgoski Klaster
Przemysłowy, który zrzesza już ponad 100 podmiotów, w tym m.in. producentów z branży narzędziowej, ale
również liczne instytucje wspierające ich działalność (m.in. uczelnie, instytucje finansowe oraz instytuty badawcze). Dzięki udziałowi w klastrze
producenci narzędzi mogą liczyć na
poprawę konkurencyjności i wzmocnienie swojej pozycji rynkowej, a także większy dostęp do różnego rodzaju
innowacji rynkowych.
W kierunku uniwersalizmu
i specyficznych wymagań
Poprawa wydajności i ograniczanie
kosztów – te dwa cele przyświecają rozwojowi w wielu różnych branżach. Nie inaczej jest w sektorze producentów narzędzi skrawających.
Wprawdzie nie ma mowy w ostatnich
latach o jakiejś rewolucji w tej branży, jednak widoczne jest stałe poszerzanie i udoskonalanie oferty rynko-

wej w miarę pojawiania się nowych
materiałów narzędziowych oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Wśród
odbiorców widoczna jest także zmiana postrzegania kosztów związanych
z obróbką metali, które często stanowiły barierę przed stosowaniem nowocześniejszych, a więc i droższych
rozwiązań.
Jednym z dominujących trendów
w sektorze produkcji narzędzi skrawających do obrabiarek jest dążenie
do zwiększania uniwersalności narzędzi, aby dzięki odpowiedniej konstrukcji i doborowi materiałów mogły
być wykorzystywane do coraz szer-

39,2

„
mld dolarów
– taką wartość
może osiągnąć
globalny rynek
narzędzi
skrawających
w 2023 r.“
szego zakresu prac obróbczych.
Równolegle jednak rozwija się drugi z trendów, którym jest coraz dalej
idąca, często niezwykle wąska specjalizacja, która ma zaspokoić nierzadko
bardzo wyszukane potrzeby odbiorców związane z realizacją konkretnych i z reguły bardzo skomplikowanych zadań. Do tego typu prac można
zaliczyć obróbkę nowych, stwarzających spore problemy materiałów,
takich jak hartowana stal, stopy żaroodporne czy materiały kompozytowe. Dlatego też producenci ciągle

7

poszukują jak najbardziej
optymalnych materiałów,
z których wykonywane są
narzędzia i ich ostrza tnące, oraz technik ich nanoszenia na ostrza. Powinny
one zapewniać dużą twardość i odporność na zużycie
oraz pracę w wysokich temperaturach, a także wydłużać czas pomiędzy kolejnymi
ostrzeniami. Wraz z doborem odpowiedniego kąta
geometrii narzędzie takie
powinno zapewniać lepsze
parametry cięcia (prędkość
posuwu czy głębokość skrawania). Kolejnym widocznym trendem w branży jest
coraz częstsze wykorzystywanie narzędzi skrawających z wymiennymi ostrzami – nie tylko w przypadku
frezów, ale także wierteł
i noży tokarskich.
Również w przypadku materiałów
wykorzystywanych do produkcji narzędzi
widoczne są pewne trendy.
Najpowszechniej stosowanym materiałem obecnie jest węglik
spiekany, jednak stopniowo rośnie
również popyt na narzędzia skrawające z ceramiki i cementu. Do coraz
powszechniejszego użytku wchodzą
również narzędzia ze specjalistycznymi powłokami, np. ze związków
tytanu (TiN, TiCN czy TiAlN), które pozwalają na obróbkę elementów
z „trudnych” materiałów, a z drugiej
strony wydłużają trwałość takiego
narzędzia. Wydaje się, że to właśnie
ten kierunek rozwoju w najbliższych
latach będzie najpowszechniejszy
w branży narzędziowej.

Perspektywy rozwoju
Ponieważ branża narzędzi do cięcia metalu jest ściśle powiązana
z tymi sektorami przemysłowymi,
w których stosuje się obróbkę metali, a pośrednio z globalną sytuacją gospodarczą, w najbliższych latach można się spodziewać raczej
spowolnienia tempa wzrostu całej
branży. W Europie i Stanach Zjednoczonych oczekiwany jest wzrost popytu na najbardziej zaawansowane
narzędzia do cięcia metalu. Z kolei
rynek chiński oraz inne rozwijające się państwa z kontynentu azjatyckiego mogą liczyć na ożywienie
związane z intensywną konkurencją
i koniecznością modernizacji bądź
zastąpienia
wykorzystywanych
obecnie technologii do cięcia metali. W dalszym ciągu to jednak Azja,
głównie za sprawą chińskiego przemysłu, będzie największym odbiorcą narzędzi skrawających, a przewaga nad resztą świata powinna się
nieznacznie zwiększyć na początku
przyszłej dekady.
Istotny wpływ na branżę narzędziową może mieć także dostępność surowców (podaż niektórych
jest niepewna) wykorzystywanych
do wytwarzania narzędzi oraz ich
cena. Jeżeli ceny surowców i powiązanych czynników (np. ceny energii) będą rosły w szybkim tempie,
mniejsze firmy mogą nie być w stanie przenieść tych podwyżek na odbiorców końcowych, przez co ucierpią ich wyniki operacyjne i sytuacja
finansowa
Wojciech Traczyk

Rynek
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Recykling odpadów – czas na zmiany

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta do zmiany
W Ministerstwie Klimatu trwają obecnie prace nad założeniami do nowego
modelu systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), który ma uwzględniać wymagania tzw.
pakietu odpadowego, czyli nowelizacji
sześciu dyrektyw z zakresu odpadów.
Według założeń nowy system powinien być tak skonstruowany, by zobowiązywał producentów i importerów
produktów oraz opakowań z tworzyw
sztucznych do pokrywania kosztów
selektywnego zbierania, transportu
i przetwarzania odpadów na poziomie
wymaganym do osiągnięcia unijnych
poziomów. Tym samym powinien skutecznie wpływać na producentów do
takiego projektowania tych produktów, aby zapobiegać powstawaniu nad-

Butelki PET na wodę, soki, napoje gazowane itp. stanowią 7,7% wykorzystania tworzyw sztucznych wg
zastosowań.

P1
Wprowadzający

Urząd
marszałkowski

P1

P2

%P1
NFOŚiGW

%P1
WFOŚiGW

%P1

%P1

gmina
Urząd
marszałkowski

obniżenie opłaty za
odbiór dpadów komunalnych zebranych
selektywnie

Sprawozdawczość
Sprawozdawczość

%P2

Zebranie
odpadów
w podziale B2C i B2B
(w tym w ramach
systemu kaucyjnego)

Regulator

%P2
Przetwarzanie
odpadów
w podziale B2C i B2B

Sprawozdawczość
Sprawozdawczość

Proponowany schemat znowelizowanego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

miernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu.
Doprowadzenie do pełnej realizacji
ROP wymaga m.in.:
• zdefiniowania na nowo ról wszystkich uczestników sytemu, w szczególności wprowadzających produkty oraz
działających w ich imieniu podmiotów
określanych jako organizacje odzysku,
• zwiększenia nadzoru nad działalnością organizacji odzysku np. poprzez
wskazanie niezależnego organu nadzoru nad tymi podmiotami,
• wprowadzenia nowych instrumentów ekonomicznych np. takich jak kaucje, opłaty recyklingowe od wprowadzonych opakowań, wyznaczenie
minimalnego poziomu finansowania
przez organizacje odzysku zagospodarowania odpadów.
Planowane jest także wyznaczenie
tzw. regulatora, który miałby ustalać
stawki opłat ponoszonych przez wprowadzających produkty, w tym także
opakowania, do obrotu.

Główne założenia
Według proponowanych zmian, które były już przedmiotem konsultacji
z przedstawicielami organizacji odzysku, przetwarzających odpady, wprowadzających produkty, administracji oraz organizacji pozarządowych,
wprowadzający produkty w opakowaniach będą ponosić dwie nowe opłaty.
Pierwsza z nich (P1) będzie trafiała do
budżetu samorządów poprzez urząd
marszałkowski i NFOŚiGW i będzie
przeznaczana na dofinansowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dotyczy wprowadzających
produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych).
Wysokość tej opłaty będzie ustalana
przez Ministra Klimatu w drodze rozporządzenia w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, z uwzględnieniem możliwości recyklingu odpadów
opakowaniowych oraz kosztów ich zagospodarowania. NFOŚiGW na podstawie wojewódzkich sprawozdań doty-

czących gospodarowania odpadami
komunalnymi będzie proporcjonalnie – tj. w odniesieniu do zebranych
w danym województwie odpadów komunalnych – rozdzielał 95% środków
pochodzących z opłaty pomiędzy poszczególne WFOŚiGW, które z kolei
na podstawie sprawozdań gminnych
będą proporcjonalnie rozdzielały
środki pomiędzy gminy. Gminy będą
mogły przeznaczać otrzymane środki wyłącznie na obniżenie opłaty za
odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Pozostałe 5% środków pochodzących z opłaty NFOŚiGW
będzie natomiast przeznaczał na finansowania zadań regulatora.
Drugi typ opłaty (P2) będzie trafiał do organizacji ROP opakowań
i będzie wykorzystywany do finansowania ustawowych obowiązków,
w tym m.in. na zbieranie, transport
i recykling odpadów opakowaniowych, a także do finansowania systemu kaucyjnego (ta opłata będzie
dotyczyła wszystkich producentów
i importerów wprowadzających produkty w opakowaniach). Pobierane opłaty będą na poziomie nie niższym niż stawki minimalne ustalone
przez regulatora. Przeznaczane będą
natomiast na działania związane ze
zbieraniem opakowań i odpadów
opakowaniowych oraz ich zagospodarowaniem. Ponadto organizacje ROP
opakowań będą odpowiedzialne za
tworzenie systemu kaucyjnego.
Jeżeli wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych nie zostaną zrealizowane, wówczas odpowiedzialność finansową z tego tytułu
będą ponosić wspólnie przedsiębiorstwa wprowadzające te opakowania na rynek oraz organizacje ROP
opakowań.
Wspomnianym wyżej regulatorem
będzie Minister Klimatu lub wyznaczony przez niego podmiot, którym
będzie mogła być jednostka sektora
finansów publicznych lub jednostka
podległa bądź nadzorowana.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Co jednak nie zmienia faktu, że wciąż
jest sporo do zrobienia w tym temacie.
Już w tym roku, według ambitnych celów UE, do recyklingu powinna trafiać
połowa wytworzonych odpadów komunalnych. W połowie lat dwudziestych państwa unijne będą musiały
poddawać recyklingowi już 55% odpadów komunalnych, w 2030 r. – 60%,
a w połowie kolejnej dekady już 65%.
Według przedstawicieli resortu klimatu (dawne Ministerstwo Ochrony Środowiska) niezbędny do realizacji tych
celów będzie aktywny udział przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami, w tym m.in. selektywne zbieranie odpadów „u źródła”

Źródło: Pixabay – MatthewGollop

Pakiet odpadowy znacząco doprecyzowuje i harmonizuje zasady funkcjonowania ROP w państwach członkowskich. Nowe przepisy jednoznacznie
określają minimalny poziom finansowania zagospodarowania odpadów
przez wprowadzających (producenci i importerzy) produkty na rynek.
Wprowadzający powinni finansować
tzw. koszty netto, czyli koszty zagospodarowania odpadów po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych
pochodzących z ich produktów. Wprowadzający produkty będą ponadto
obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i
przetwarzania odpadów na poziomie
wymaganym do osiągnięcia unijnych
poziomów. Nadmierna ilość odpadów
z tworzyw sztucznych to jeden z głównych problemów związanych z kwestią ochrony środowiska. Dlatego też
Unia Europejska dąży wszelkimi dostępnymi środkami do zmniejszenia
produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, a zarazem do maksymalnego
zwiększenia poziomu ich ponownego
wykorzystania.
Według danych Eurostatu w 2017 r.
średni poziom odzysku odpadów komunalnych całej Unii Europejskiej wyniósł ok. 44%, zaś w Polsce wskaźnik
ten w tym samym roku wynosił 34%.
Jak widać, nawet do średniej unijnej
wciąż nam trochę brakuje, choć pocieszający jest fakt, że w ostatnich latach
w Polsce w tym zakresie poczyniono
duży postęp.

Zaktualizowany schemat systemu ROP

Sprawozdawczość

W Polsce zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) obowiązuje od
2002 r. Obecnie obejmuje ona wprowadzających produkty w opakowaniach, oleje
smarowe i preparaty smarowe, opony, baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i
elektroniczny. Aktualnie trwają prace, których celem jest modyfikacja tego systemu o
tzw. pakiet odpadowy, który ma uwzględniać nowelizację sześciu dyrektyw unijnych z zakresu odpadów.

Do głównych zadań regulatora będzie należało:
• ustalanie minimalnych stawek
opłaty P2, uwzględniając takie elementy składowe jak możliwość recyklingu opakowań, zawartość w opakowaniu materiału pochodzącego
z recyklingu, a także koszty netto zagospodarowania odpadów,
• monitorowanie rynku opakowań
i gospodarowania odpadami opakowaniowymi, w tym nadzór nad przepływem środków pochodzących
z opłaty,
• organizacja platformy dialogu
z uczestnikami rynku, np. w postaci
rady działającej przy regulatorze.
W przyszłości zakres działania regulatora zostanie stopniowo rozszerzony na pozostałe rodzaje produktów
objętych regulacjami w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tj.:
• sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
• pojazdy,
• baterie i akumulatory,
• oleje i opony,
• jednorazowe produkty z tworzyw
sztucznych.

System kaucyjny
Kluczowym elementem nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności
producenta będzie także system kaucyjny, którego organizacja będzie należała do obowiązków organizacji ROP.
Według wstępnych założeń systemem
kaucyjnym powinny zostać objęte
wszystkie opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku na napoje.
W przypadku butelek plastikowych
system kaucyjny miałby objąć butelki
o pojemności co najmniej do 3 litrów.
W przypadku butelek szklanych – co
najmniej do 1,5 litra, zaś puszek aluminiowych – do 1 litra.
W ramach nowego systemu przedsiębiorca wprowadzający produkty
w opakowaniach objętych systemem
kaucyjnym będzie miał obowiązek
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Zaktualizowany schemat systemu kaucyjnego

Inny punkt
zbierania
(np. PSZOK)

Opakowanie
wielokrotnego użytku
Opakowanie jednorazowe

Proponowany schemat znowelizowanego systemu kaucyjnego.

osiągnięcia poziomu zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych.
Obowiązek ten będzie realizowany
wyłącznie za pośrednictwem organizacji ROP opakowań, które przejmą
obowiązki od wprowadzających produkty w opakowaniach objętych kaucją oraz utworzą i będą prowadzić
system kaucyjny. Zbieranie opakowań
i odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym będzie realizowane w ramach środków pochodzących
z opłaty P2.
Nowe przepisy w tej materii będą
docelowo określać szereg dodatko-

wych elementów, które będą regulować zasady funkcjonowania systemu
kaucyjnego, w tym np. powierzchnię
jednostek handlowych, które będą
obowiązane do uczestnictwa w systemie, uwzględnienie PSZOKów oraz
innych punktów zbierania odpadów
w systemie, braku konieczności okazywania dowodów zakupu przy zwrocie pobranej kaucji, a także sposób
rozliczania okresowego (np. w skali
miesięcznej) pobranych kaucji.
System kaucyjny zostanie uruchomiony wyłącznie po zatwierdzeniu
zasad jego funkcjonowania przez re-

gulatora. Regulator będzie prowadził nadzór nad realizacją obowiązku
w zakresie zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych oraz funkcjonowaniem systemu kaucyjnego według
przyjętych wcześniej zasad.

Zastrzeżenia branży
Choć z jednej strony nowe przepisy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych są niezbędne, a z drugiej ich
ostateczny kształt wciąż jeszcze jest
przedmiotem dyskusji, to jednak już
teraz wzbudzają one sporo kontrowersji wśród przedstawicieli branży opa-

kowaniowej (i nie tylko). Konieczność
zmian wynika bowiem z faktu, że przy
obecnym systemie branża nie będzie
już w stanie zwiększyć w większym
stopniu osiąganych obecnie poziomów
recyklingu tworzyw sztucznych bez
znaczących nakładów na inwestycje.
Dzięki obecnym mechanizmom systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu przetwarzania
surowców wtórnych do samorządów
wpływa rocznie zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych. A tymczasem
dobrze funkcjonujący mechanizm, według szacunków ekspertów rynkowych, byłby w stanie zapewnić przychody z tego tytułu na poziomie co
najmniej 2 miliardów złotych.
Przedstawiciele branży opakowaniowej, mimo iż są świadomi konieczności przeprowadzenia zmian, zwracają uwagę przede wszystkim na fakt,
że proponowane mechanizmy są nieprecyzyjne, niewiadomą pozostaje
cały czas też kwestia wysokości opłat,
która przez wiele osób jest postrzegana jako kolejny podatek. Spora część
przedstawicieli branży postuluje również, by płacone przez wprowadzających opakowania na rynek opłaty były
przeznaczane przede wszystkim na
ulepszenia mechanizmów zbiórki odpadów oraz na rozwój technologii,
które są niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania systemu ROP.
Warto też przyglądać się, jak podobne działania przeprowadzono już w innych krajach, które są europejskimi
liderami pod względem poziomów recyklingu tworzyw sztucznych, i czerpać z ich doświadczeń.
Wojciech Traczyk
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NOWOŚCI TARGOWE
NAGNIATANIE ŚLIZGOWE
Narzędzie do nagniatania ślizgowego powierzchni krzywoliniowych
obrotowych (np. stempli) z cyfrowym pomiarem ciągłym i rejestracją on-line wartości siły przeznaczone jest do nagniatania szerokiej gamy
materiałów, nawet o twardości do
~65 HRC. Wykorzystując precyzyjny ruch względny diamentowej końcówki nagniatającej wzdłuż profilu nagniatanego detalu, możliwe jest
zwiększenie prędkości nagniatania
oraz ograniczenie zużycia końcówki
nagniatającej.

 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ (stoisko 89)

TECHNOLOGIA ISO

Technologia, opierająca się na zasadach rzutu izometrycznego, umożliwia zaprojektowanie kanałów przepływowych oraz chłodzących. Płyty
rozdzielacza, po uprzednim wykonaniu kanałów przepływowych, są
zgrzewane za pomocą dyfuzji, a nie
przy pomocy topnika jak w starszych
technologiach. Gwarantuje to trwałość i szczelność pod wysokim ciśnieniem 2000-3000 bar po zgrzaniu oraz
chłodzenie pod ciśnieniem 70 Bar.

 YUDO (stoisko 32)

HAKI I PUNKTY ZACZEPOWE

Na stoisku firmy Pewag zaprezentowane zostaną m.in. haki LEVO sterowane radiowo, punkty zaczepowe Pewag ZETA oraz przenośne
bramownice.

 PEWAG (stoisko 122)

SYSTEMY MOCUJĄCE

Uchwyt DURO-A – kolejna nowość w rodzinie uchwytów mechanicznych DURO
Konstruktorzy maszyn i specjaliści produkcyjni nieustannie poprawiają jakość swoich procesów
w celu zwiększenia wydajności.
Aby sprostać wyzwaniom współ-

czesnego środowiska produkcyjnego, ważne jest zmaksymalizowanie wydajności i wykorzystania
maszyn oraz zwiększenie prędko-

ści i elastyczności procesu technologicznego. RÖHM opracował nowy,
mechaniczny uchwyt mocujący DURO-A, który świętował swoją świa-

Uchwyt DURO-A RC
z systemem szybkowymiennych szczęk.
Bestseller 2018/2019.

Nowy uchwyt mocujący DURO-A.
Mocny, lekki,kompaktowy.
Zapewnia bezpieczną obróbkę ciężkich detali.

tową premierę podczas ubiegłorocznej edycji EMO w Hanowerze.
Zachwyca własnościami technologicznymi i zapewnia wiele korzyści
dla użytkownika.

Nowy uchwyt DURO-A
– mocny, lekki i kompaktowy
Jako nowość w rodzinie uchwytów mocujących, nowy uchwyt mechaniczny DURO-A uzupełnia mocny uchwyt DURO-A RC z systemem
szybkowymiennych szczęk, wprowadzony na rynki w zeszłym roku.
Podstawowe zalety to stała siła
mocowania dla ponad 500 000 cykli, o 30% wyższa maksymalna
siła zacisku i o 10% zmniejszona
waga w stosunku do porównywalnych uchwytów. Stała siła zacisku zapewnia bezpieczne mocowanie ciężkich detali. Zmniejszona
waga do 10% zmniejsza obciążenie wrzeciona maszyny i zapewnia
szybsze osiągnięcie maksymalnej
prędkości, a także hamowanie całego układu. Tym samym przyczynia
się do poprawy wydajności obrabiarki. Ponadto zwarta konstrukcja uchwytu DURO-A z ulepszonym
gabarytem i zmniejszoną wysokością zapewnia lepszy dostęp do
przestrzeni obróbkowej. Specjalny i sprawdzony klinowy system
zacisku szczęk zapewnia optymalne działanie siły odśrodkowej przy
najwyższych obrotach.

Większy przelot i wyższe
prędkości skrawania
Podstawowe techniczne zalety to
zwiększony przelot o 30%, a także wyższe obroty do 35%. Dzięki
precyzyjnej i solidnej konstrukcji
uchwytu została osiągnięta wysoka współosiowość do 0,01 mm
z wyszlifowanymi górnymi szczękami. Fakt, że RÖHM – specjalista od technik mocowania i chwytania jest przekonany o jakości
i niezawodności nowego uchwytu, świadczy o tym między innymi
3-letnia gwarancja, a wszystko to
przy doskonałym stosunku ceny do
wydajności.

Î ROEHM POLSKA Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 424, 05-800 Pruszków
tel.: 22 759 59 90, 608 650 567
e-mail: roehmpolska@roehm.biz
www.roehm.biz
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Narzędzia

NARZĘDZIA

Nowoczesna gospodarka narzędziowa

Przemysłowy

Podwójne zakupy, przestoje maszyn, kradzieże – to tylko niewielka część problemów wynikających z nieefektywnego gospodarowania narzędziami. Dlatego coraz więcej
przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie cyfrowych ewidencji swojego wyposażenia. Z pomocą przychodzą im producenci oprogramowania i samych narzędzi, dostarczający firmom produkcyjnym gotowe systemy zarządzania gospodarką narzędziową, a także związanymi z nią procesami technologicznymi.

producentów narzędzi, wdrożenie
systemu zarządzania gospodarką narzędziową może nawet o 30–
40% zredukować koszty związane z zakupem, magazynowaniem,
naprawą i złomowaniem sprzętu. Warunkiem jest jednak odpowiedni dobór takiego systemu,
a tym samym wybór między różnymi wariantami samej gospodarki narzędziowej.

Jednoznaczna identyfikacja
narzędzi i pracowników
Systemy do zarządzania gospodarką narzędziową nie są rozwiązaniem nowym. Pierwsze powstały
już na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. I choć od tego czasu
przeszły one długą drogę ewolucji,
zasada ich działania jest podobna
i bazuje na pewnym zbiorze stałych komponentów nieodzownych
przy ewidencjonowaniu nie tylko narzędzi, ale też każdego typu
artykułów.
Aby móc opracować wiarygodny katalog posiadanego wyposaże-

nia, trzeba opracować system jego
identyfikacji, w którym każdemu
narzędziu nadane zostanie unikalne, jednoznacznie identyfikowalne oznaczenie. Najpopularniejszymi metodami znakowania są dziś
kody kreskowe i znaczniki RFID.
Zaletą tych pierwszych jest możliwość wykorzystania kodów nadanych przez producenta. W praktyce
jednak większość przedsiębiorstw
operuje swoją własną, wewnętrzną nomenklaturą znaków, co powoduje, że trzeba je nanieść ponownie
– w formie drukowanych etykiet,
a coraz częściej także kodów grawerowanych laserowo. Do ich sczytywania wykorzystywane są różnorodne urządzenia – od skanerów
ręcznych po przenośne komputery
z czytnikiem kodów kreskowych.
Minusem takiego rozwiązania jest
konieczność bezpośredniego kontaktu „wzrokowego” czytnika z kodem, co znacznie utrudnia pracę
magazynierów.
Wady tej pozbawione są znaczniki RFID, które – skanowane bez-

źródło: Zoller

Narzędzia są integralnym elementem każdego procesu technologicznego. Według ostrożnych
szacunków średniej wielkości
przedsiębiorstwo
przemysłowe
wydaje na nie rocznie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. I choć gros tych nakładów pochłania zakup nowych narzędzi,
to sporo wydatków jest generowanych również na etapie ich magazynowania. Nic dziwnego, skoro przeciętny zakład produkcyjny
w Polsce ma na stanie od 5 tys. do
nawet 40 tys. narzędzi, a podstawową formą ich ewidencjonowania – zwłaszcza w małych firmach –
wciąż pozostaje kartka papieru lub
arkusz kalkulacyjny.
Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna jednak dostrzegać wady takiej krótkowzrocznej strategii i aktywnie poszukuje rozwiązania,
które pozwoli im usystematyzować pracę narzędziowni, upatrując w tym szans na realne oszczędności i wzrost efektywności pracy
zakładu. Jak pokazują szacunki

Przeciętny zakład produkcyjny w Polsce ma na stanie od 5 tys. do nawet 40 tys. narzędzi, z których większość ewidencjonowana jest tylko raz do roku

kontaktowo za pomocą odbiorników ultrawysokiej częstotliwości
– mogą być sczytywane z dużych
odległości w tempie nawet 100 etykiet na sekundę. Z tego względu
technologia RFID cieszy się coraz
większą popularnością jako podstawowa metoda identyfikacji zarówno wyposażenia, jak i samych
pracowników. Aby bowiem jednoznacznie powiązać dane narzędzie
z jego użytkownikiem, konieczne jest wyposażenie tego ostatniego w odpowiednią kartę zbliżeniową lub breloczek RFID skanowany
w procesie wydawania i zwrotu sprzętu. Znacznie usprawnia to
pracę zakładowych wypożyczalni, redukując kolejki przy okienku
wydawczym i pozwalając na szybką lokalizację narzędzi pozostających w obiegu.
W dużych przedsiębiorstwach,
w których wypożyczalnie wydają setki narzędzi dziennie, dobrym rozwiązaniem może okazać
się wdrożenie automatów vendingowych, czyli szaf narzędziowych,
które na zasadzie automatu do napojów po zeskanowaniu karty zbliżeniowej
lub RFID wydają konkretne narzędzie wybrane z listy dostępnego
wyposażenia,
automatycznie przypisując je do danego użytkownika. Największą
zaletą takich automatów jest ich dostępność
24/7, co ma szczególne
znaczenie w przypadku pracy w godzinach
nocnych i w weekendy.
Jako że proces wydawania narzędzia trwa
zaledwie kilkanaście
sekund, maszyny tego
typu przyspieszają rotację sprzętu, zwiększając
efektywność
procesów produkcyjnych. Z kolei możliwość
przypisania narzędzia
do konkretnego pracownika pozwala lepiej kontrolować stany
magazynowe.
Bardziej
zaawansowane rozwiązania,
jak np. automat SupplyPoint firmy Temrex-Dynatech, oferują
również wiele dodatkowych funkcji, takich
jak archiwizacja operacji, limitowanie liczby wydawanych narzędzi, zbieranie danych
o stopniu ich zużycia
czy informowanie o niskim zapełnieniu szafy. Rozbudowane opcje

kontroli dostępu pozwalają zaś dokładnie zdefiniować rodzaj i liczbę
narzędzi możliwych do pobrania
przez danego pracownika.
Jak szacują producenci, wdrożenie automatów wydających może
nawet o 30–40% ograniczyć koszty
utrzymania magazynu narzędziowego, a niekiedy umożliwić całkowitą rezygnację z tradycyjnych
wypożyczalni.

Sprawny obieg narzędzi i przemyślane zakupy
Choć efektywny system zarządzania gospodarką narzędziową przynosi firmom wiele różnych korzyści, każdy mniej lub bardziej
związany jest z kosztami, co wymaga oszacowania potencjału ich
redukcji w różnych perspektywach czasowych. Ostatecznym celem każdego przedsiębiorstwa
jest przecież wypracowanie zysku,
a ten w dużych zakładach produkcyjnych zależy bezpośrednio od
skuteczności zarządzania parkiem
maszynowym i narzędziami.
Pierwszym i najważniejszym źródłem oszczędności jest w tym wypadku redukcja nakładów na zakup
sprzętu. Prowadzenie dokładnych
ewidencji posiadanego wyposażenia i jego powiązanie z konkretnymi użytkownikami eliminuje zjawiska kradzieży narzędzi oraz ich
– celowego bądź nieumyślnego –
przetrzymywania na stanowisku
pracy. Obowiązek zwrotu pobranego sprzętu po zakończeniu zmiany
dyscyplinuje pracowników, a tym
samym zapobiega tzw. podwójnym
zakupom rzekomo zagubionych narzędzi, a także ciągłemu uzupełnianiu inwentarza o sprzęt utracony w wyniku kradzieży.
Niemałe oszczędności generowane są też na etapie magazynowania,
a konkretniej: inwentaryzacji i wydawania sprzętu. Automatyczne
zliczanie stanów magazynowych
całkowicie eliminuje konieczność
prowadzenia ręcznej inwentaryzacji, a tym samym wypłaty dodatkowych środków na rzecz zatrudnionych przy tej czynności
pracowników. Z kolei usprawnienie procesu wydawania i zwrotu
wyposażenia poprzez inwestycję
w automaty vendingowe przekłada
się na ograniczenie kosztów utrzymania magazynu i jego personelu.
Sprzyja temu również funkcja informowania o niskiej dostępności
narzędzi danego typu – komunikat
alarmowy wysłany automatycznie do działu zakupów pozwala zawczasu uzupełnić niedobory, marginalizując tym samym zjawisko
hurtowych zakupów „na wszelki wypadek”. Ogromną zaletą takiej strategii jest także eliminacja
przestojów maszyn spowodowa-
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nych brakiem danego narzędzia,
co bezpośrednio przekłada się na
wzrost efektywności pracy i rentowność całego zakładu.
Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał oszczędności oferowany przez systemy gospodarki narzędziowej, konieczne jest
opracowanie strategii zarządzania narzędziami w przedsiębiorstwie, uwzględniającej m.in. jego
wielkość, profil działalności i wymagania względem programów do
ewidencjonowania wyposażenia.
Dobrze przygotowana strategia
pozwoli zdefiniować oczekiwane
funkcje systemu, a także jego lokalizację (na własnych serwerach lub
w chmurze) i operatora (obsługa
wewnętrzna lub outsourcing).

Wariant 1: zarządzanie narzędziami na poziomie lokalnym
Dostępne na rynku oprogramowanie do obsługi magazynu narzędziowego można zasadniczo
podzielić na dwa typy: systemy lokalne, których dane gromadzone
są na serwerach przedsiębiorstwa,
oraz platformy działające w chmurze. Programy lokalne – zbliżone
architekturą do pierwszych systemów zarządzania narzędziami – pracują w pełni autonomicznie, bazując na sieci wewnętrznej
przedsiębiorstwa. Mimo że oferują
różnorodne funkcje, w większości

składają się z pięciu podstawowych
modułów, stanowiących trzon każdej gospodarki narzędziowej: planowania procesu, logistyki, użycia narzędzi, utrzymania narzędzi
oraz optymalizacji procesów. Ich
istotną zaletą jest modułowa budowa umożliwiająca wybór i korzystanie tylko z tych funkcjonalności,
które w danej chwili są potrzebne
przedsiębiorstwu.
W praktyce w małych zakładach
programy te są przeważnie wykorzystywane wyłącznie do ewidencjonowania stanów magazynowych
oraz monitorowania wydawania
i zwrotu wyposażenia. Z pełnego wachlarza ich funkcji korzystają zaś przede wszystkim duże firmy produkcyjne, w których istotny
udział w kosztach utrzymania narzędziowni ma nie tylko zakup
i magazynowanie narzędzi, ale też
tempo ich zużycia, a ewentualne
przestoje związane z nieefektywną
gospodarką narzędziową mogą generować milionowe straty. Kluczową rolę odgrywają tu komunikaty alarmowe informujące o niskiej
dostępności danego typu narzędzi,
a także bieżąca analiza ich zużycia,
włącznie z funkcją szacowania żywotności narzędzia, która pozwala stwierdzić, czy jest ono w stanie
zrealizować cały cykl obróbczy bez
generowania braków.
Z kolei w odniesieniu do kosztów

pracy magazynu narzędziowego istotne
znaczenie mają funkcje optymalizacji procesów.
Umożliwiają
one określenie stopnia
zużycia narzędzi z podziałem na ich grupy, producentów, działy przedsiębiorstwa,
maszyny, a nawet poszczególnych pracowników. Pozwala to na
łatwą
identyfikację
miejsc powstawania
największych kosztów,
a także na opracowanie konkretnych strategii ich optymalizacji. Jeżeli np. dany typ
frezu ulega zbyt szybkiemu zużyciu w porównaniu z innymi narzędziami tego typu
stosowanymi w podobnych
procesach
obróbczych, może to
sugerować, że jego jakość, materiał wykonania lub powłoka nie
zostały odpowiednio
dobrane. W tej sytuacji przedsiębiorstwo
może zdecydować się
na zmianę dostawcy
lub typu stosowanego
narzędzia, zwiększając efektywność pracy
na danym stanowisku
roboczym.
Podobny
potencjał optymalizacji niosą ze sobą funkcje analizy kosztów narzędzi w przeliczeniu
na produkt oraz liczby
wyposażenia pobranego przez danego pracownika w dłuższym
przedziale czasowym.

Wariant 2: narzędzia w chmurze
Opisane funkcjonalności oferuje również większość systemów
działających w chmurze obliczeniowej. Rozwiązanie to zakłada,
że informacje na temat gospodarki narzędziowej są przechowywane i magazynowane na serwerach
zewnętrznych, a dostęp do nich
możliwy jest z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie – pod warunkiem dysponowania danymi
uwierzytelniającymi.
Największą zaletą tego typu platform jest możliwość korzystania
z nich niemal wszystkich uczestników procesów zarządzania narzędziami – od działu produkcji
i zakupów, przez magazynierów
i menedżerów narzędziowni, po
kierownictwo zakładu. Co do zasady systemy chmurowe są też połączone z bazami narzędzi różnych
producentów, dzięki czemu pozwalają na porównanie ich parametrów
i testowanie różnych kombinacji
przed podjęciem decyzji zakupowej. I choć jeszcze nie tak dawno
część przedsiębiorstw wzbraniała się przed korzystaniem z tego
typu platform ze względów bezpieczeństwa, to oferowane dziś zaawansowane systemy szyfrowania i kontroli dostępu powszechnie
marginalizują, jeśli nie całkowicie eliminują ten problem, co przekłada się na rosnącą popularność

chmury obliczeniowej, także w obsłudze magazynów narzędziowych.

Wariant 3: zarządzanie zapasami
przez dostawcę
Oprogramowanie do zarządzania
narzędziami oferowane jest nie
tylko przez niezależne przedsiębiorstwa informatyczne, ale także przez samych dostawców narzędzi. Mimo że opracowane przez
konkretnego producenta, z reguły
umożliwiają dostęp do baz danych
wielu różnych dostawców, pełniąc
funkcję zaawansowanej porównywarki wyposażenia. Tym, co je wyróżnia, jest możliwość zdalnego
(a niekiedy i automatycznego) zamawiania narzędzi bezpośrednio
od producenta w momencie otrzymania informacji o niskim stanie
magazynowym danego sprzętu.
Znacznie ogranicza to czas poświęcany na uzupełnianie zasobów narzędziowni, a dodatkowo daje
przedsiębiorstwu pewność regularnych dostaw.
Korzystając z funkcji automatycznego zamawiania i dostaw narzędzi, firma de facto przekazuje część obowiązków związanych
z prowadzeniem gospodarki narzędziowej zewnętrznemu operatorowi. Tego typu usługa – tzw. outsourcing logistyczny lub zarządzanie
zapasami przez dostawcę (ang.
Vendor Managed Inventory, VMI)
– często obejmuje dodatkowo re-
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generację i złomowanie zużytych
narzędzi, a także nadzór nad procesem ich certyfikacji.
W drugim, bardziej rozbudowanym wariancie VMI – tzw. outsourcingu technologicznym – dostawca
przejmuje na siebie także obowiązki związane z optymalizacją procesów technologicznych przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza
to, że jego zadaniem jest również
analiza danych o zużyciu narzędzi
w celu odnalezienia miejsc generujących największe koszty, a także opracowanie, wdrożenie i kontrola strategii ich optymalizacji.
Działania te wymagają udostępnienia dostawcy całości danych na
temat gospodarki narzędziowej
przedsiębiorstwa. W zamian firma otrzymuje dostęp do know-how
producenta oraz wsparcie specjalistów dysponujących doświadczeniem w analizowaniu i wykrywaniu słabych punktów procesów
technologicznych.
Stąd też – zdaniem wielu ekspertów – ta forma outsourcingu ma
szansę stać się w przyszłości najpopularniejszym modelem zarządzania gospodarką narzędziową. Zanim
to jednak nastąpi, VMI musi przebyć
długą drogę – analogiczną do tej, jaką
pokonał outsourcing usług logistycznych i utrzymania ruchu, zanim stał
się immanentną częścią działalności
dużej części firm produkcyjnych.
Bartosz Sobota

DOCISKI SZYBKOMOCUJĄCE, MOCNE I MODUŁOWE
RAIS-TOOLS Sp. z o.o. jest producentem m. in. ręcznych i pneumatycznych docisków szybkomocujących oraz prasek ręcznych.
W swojej ofercie posiada również narzędzia mocujące firm:
IMAO, AMF, BESSEY, KOPAL.

RAIS-TOOLS Sp. z o.o.

ul. Karpia 14, 61-619 Poznań
tel. +48 61 822 90 52
faks: +48 61 623 15 32
biuro@rais.pl

www.rais.pl

Narzędzia mocujące firmy

Nasze stoisko na INNOFORM

nr 118

Przemysłowy

3–5 marca 2020

MAGAZ YN TARGOW Y INNOFORM

12

Magazyn
Przemysłowy

Kooperacja

NOWOŚCI TARGOWE
HALE QUICK&EASY
Standardowe hale Quick&Easy zaprojektowane są zgodnie z typowymi
wymogami dotyczącymi wymiarów i
wyposażenia w halach rolniczych
i magazynowych i oferowane są ze
standardowymi szerokościami i długościami oraz wyposażeniem. Do
wyboru są hale nieizolowane z włókniną antykondensacyjną na dachu
oraz hale izolowane płytą warstwową 120 mm.

 BORGA HALE STALOWE (stoisko 33)

Przemysłowy

WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁOWA

Różne modele konsolidacji
polskiego przemysłu

Przemysłowy

W dobie globalizacji strategia konkurowania korzystnym stosunkiem ceny do jakości przestaje być gwarantem sukcesu w rywalizacji o klienta. Przedsiębiorstwa muszą więc szukać innych sposobów na wyróżnienie się na coraz bardziej zatłoczonym, globalnym rynku. Coraz więcej z nich stawia na efekt synergii uzyskiwany przez
łączenie sił z innymi podmiotami – czy to w drodze dobrowolnej współpracy, czy dobrze przemyślanej fuzji bądź przejęcia.
źródło: Pixabay – Free-Photos

MAKERBOT METHOD X
Drukarka 3D stworzona do druku
z materiałów inżynieryjnych, takich
jak ABS, Nylon, PET-G. Najnowszy
model MakerBot METHOD X zapewnia przemysłową dokładność budowanych części, a także niezawodną
i intuicyjną obsługę, dzięki wmontowanym czujnikom. Podgrzewana komora robocza, system doprowadzania
materiału bez wilgoci oraz rozpuszczalny materiał podporowy – to elementy, które wyróżniają tę maszynę
na tle konkurencji.

 CADXPERT (stoisko 68)

LINIA Z ATMOSFERĄ
ENDOTERMICZNĄ
Hartownia posiada nowo uruchomioną linię z atmosferą endotermiczną
gotową do obsługi wysokowolumenowych zleceń hartowania, odpuszczania i nawęglania.

 HARTOWNIA (stoisko 17)

FREZY KOR 5
Frezy Kor 5 charakteryzują się bardzo wydajnym usuwaniem metalu
z powierzchni aluminiowych, maksymalnym zwiększeniem możliwości
maszyn 5-osiowych, frezowaniem dynamicznym z wykorzystaniem oprogramowania w narzędziu CAM. Zapewniają nawet 66% większy posuw
na stole w porównaniu do popularnych narzędzi z 3 rowkami. Opatentowana forma rowków i łamacz wióra zapewniają maksymalną głębokość
skrawania wynoszącą 3xD oraz idealne odprowadzanie wiórów.

 CNCART MAREK FIOŁKA (stoisko 91)

SKANOWANIE 3D DETALI
Nowa w ofercie firmy Ermet usługa
precyzyjnego skanowania 3D detali najnowszymi urządzeniami firmy
GOM z serii Atos umożliwi zmierzenie
nawet najmniejszych detali oraz zwizualizowanie pomiarów między innymi na mapie termicznej.

 ERMET (stoisko 43)

STEMKE COOLING SYSTEMS
STEMKE Cooling Systems to uznany
przez użytkowników za pionierski,
innowacyjny oraz alternatywny system chłodzenia form wtryskowych.

 FORMTECH (stoisko 70)

OPRAWKI NAPĘDZANE
I STATYCZNE
Firma Fatpol Tools pokaże dostępną
od tego roku szeroką gamę oprawek
napędzanych i statycznych renomowanego włoskiego producenta MT.

 FATPOL TOOLS (stoisko 82)

Coraz więcej przedsiębiorców szuka potencjalnych partnerów także wśród dotychczasowej konkurencji, a na znaczeniu zyskują takie formy współpracy jak konsorcja, klastry czy spółki joint venture

Jeśliby poszukiwać wspólnego mianownika dla wszystkich procesów
składających się na zjawisko globalizacji, należałoby uznać, że jest
nim zmniejszanie dystansu geograficznego między współtworzącymi ją podmiotami. W dobie internetu i smartfonów, usieciowionych
systemów sterowania i IoT odległość przestaje mieć znaczenie, a proces zarządzania może być realizowany z każdego miejsca na świecie. Dla
polskich przedsiębiorstw przemysłowych oznacza to, że muszą konkurować już nie tylko z firmami europejskimi, ale też z przedsiębiorstwami
zza oceanu. Zalew tanich produktów z Chin i innych krajów Azji wystawia na próbę lojalność rodzimych
klientów, stymulując jednocześnie
zmianę strategii producentów. W sytuacji gdy nie mogą oni konkurować
ceną, stawiają na jakość, indywidualny charakter i innowacyjność swoich
rozwiązań, coraz bardziej odchodząc
od produkcji masowej ku małym partiom wyrobów.
Aby zmiana charakteru procesów
wytwórczych przyniosła pożądany
efekt, potrzebny jest równoległy rozwój zaplecza badawczo-naukowego,
a także wzrost specjalizacji w tych
dziedzinach, w których można konkurować z koncernami. Szansę na to
daje współpraca i konsolidacja sektora przemysłowego, pozwalająca na
wykorzystanie efektu synergii dostępnych potencjałów. Nie dziwi więc,
że coraz więcej przedsiębiorców szuka potencjalnych partnerów i na znaczeniu zyskują takie formy współpracy jak konsorcja, klastry czy spółki

joint venture. Równolegle rośnie także rynek fuzji i przejęć (ang. Mergers
and Acquisitions, M&A), choć w przeciwieństwie do lat poprzednich jest
to wzrost nie tyle ilościowy, co jakościowy, polegający na poszukiwaniu
wartościowych, a nie tylko łatwych
zdobyczy.

Konsorcja: nieformalne narzędzie
budowania potencjału
Na początku kwietnia ub.r. General
Motors, Ford i Toyota poinformowały o utworzeniu konsorcjum, którego
celem będzie wypracowanie ogólnych
standardów dla systemów autonomicznej jazdy. Bodźcem do jego powołania były narastające na rynku
amerykańskim kontrowersje wokół
pojazdów autonomicznych wynikające z braku jednolitych przepisów w tej
dziedzinie. Jest to typowy przykład
zgrupowania powołanego przez podmioty w normalnych warunkach rywalizujące ze sobą o prymat na rynku, ale zjednoczone wobec wspólnego
problemu uniemożliwiającego rozwój całej branży. Forma ta została
zresztą wybrana nieprzypadkowo:
konsorcjum jako model współpracy niezinstytucjonalizowanej pozwala przedsiębiorstwom zachować
pełną niezależność działalności gospodarczej, a jednocześnie współdzielić zasoby w obszarze zapewniającym wspólne korzyści. Konsorcjanci
nie tworzą w tym przypadku nowego podmiotu prawnego, a jedynie zawierają umowę i powołują pełnomocnika reprezentującego ich w relacjach
ze światem zewnętrznym. Podstawową przesłanką do powołania konsor-

cjum jest wspólny, jasno zdefiniowany
cel, po którego osiągnięciu współpraca zostaje z reguły rozwiązana.
Ze względu na nieformalny charakter konsorcjum i dużą dynamikę
zmian partnerów nie istnieją szczegółowe dane dotyczące tej formy
konsolidacji przedsiębiorstw. Śledząc jednak doniesienia prasowe
o kolejnych tego typu inicjatywach,
można dojść do wniosku, że ich popularność w Polsce i na świecie jest
względnie wysoka, przy czym najwięcej zrzeszeń tworzonych jest ad
hoc na potrzeby przetargów publicznych. Wystarczającym świadectwem
utworzenia konsorcjum jest w tym
przypadku oferta zgłaszana do przetargu. Taka strategia zwiększa szanse firm na pokonanie konkurencji:
w procesie rozstrzygania o wynikach przetargu zasoby wszystkich
partnerów rozpatrywane są bowiem
jako przynależne oferentowi, a nie
pojedynczym podmiotom.
Inną popularną formą konsorcjum
są inicjatywy powoływane wspólnie
przez instytucje naukowe i przedsiębiorstwa przemysłowe. Celem takiej
współpracy jest często nie tyle wypracowanie określonego rozwiązania, ile długofalowy rozwój technologiczny w danej dziedzinie. Instytucja
naukowa udostępnia firmie wiedzę,
wyposażenie i personel, a przedsiębiorstwo finansuje jej działalność w danym obszarze. Przykładem
może być współpraca poznańskich
uczelni z amerykańską firmą Telcordia Technologies, której celem jest
rozwój technologii w dziedzinie informatyki i telekomunikacji..

Klastry: regionalna współpraca
ponad podziałami
Interdyscyplinarny charakter ma
także współpraca podejmowana w ramach klastrów, tj. zrzeszeń
firm i instytucji reprezentujących
dany sektor działalności, najczęściej rozlokowanych na ograniczonym obszarze geograficznym. Cechą
szczególną klastrów jest nie tylko
zinstytucjonalizowany charakter kooperacji, wymagający spełnienia
określonych wymogów formalnych
i uzyskania statusu członka grupy,
ale też ścisły związek z danym regionem, wynikający z lokalnej specjalizacji i szczególnego nasycenia danego
rynku podmiotami o określonym profilu działalności. Klaster dąży do pogłębiania tej specjalizacji, a przez to
zwiększenia potencjału regionu. Działając lokalnie, firmy i instytucje przyczyniają się do rozwoju regionalnej
gospodarki, a jednocześnie wzmacniają pozycję regionu w danym segmencie rynku.
Najbardziej znanym rodzimym klastrem jest Dolina Lotnicza zrzeszająca 158 firm i instytucji z południowo-wschodniej Polski. Ogółem w Polsce
działa ponad 100 tego typu struktur, w tym 16 klastrów kluczowych
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Są one zasadniczo tworzone
wspólnie przez samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje badawczo-naukowe. Do najnowszych należy
utworzony w lutym br. Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz
Strzegomskich powołany przez cztery dolnośląskie gminy: Żarów, Strzegom, Jaworzynę Śląską i Dobromierz
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Kooperacja

we współpracy ze spółkami Perpetum Energia, MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska. Porozumienie
Przemysłowy
ma na celu budowę
lokalnego systemu energii odnawialnej zapewniającego mieszkańcom i firmom dostęp
do taniej energii z OZE i kogeneracji,
a przez to uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych.

źródło: Opracowanie własne

Joint venture: zagraniczny kapitał
i znajomość rynku
O ile konsorcja i klastry pozwalają zaangażowanym w nie stronom zachować niezależność decyzyjną w pozostałych kwestiach dotyczących ich
działalności, o tyle w przypadku spółek joint venture sytuacja wygląda nieco inaczej. Wbrew swojej nazwie (ang.
wspólne przedsięwzięcie) nie zawsze
zapewniają one równe prawa współtworzącym je partnerom. Dzieje się
tak jedynie wówczas, gdy spółka stanowi nowy podmiot prawny powołany przez strony. Częściej jednak joint
venture powstają poprzez przejęcie
pakietu udziałów w przedsiębiorstwie już istniejącym na rynku, będącym formalnie stroną umowy spółki. Wynika to ze specyfiki tej formy
prawnej, która w mniejszym stopniu
służy rozwijaniu nowych technologii przez współdzielenie know-how,
a częściej ma na celu pozyskanie zagranicznego kapitału przez firmę
przejmowaną. W takiej relacji partnerzy ponoszą równą odpowiedzialność
finansową za działalność podmiotu,
ale ich stopień decyzyjności jest różny – w zależności od stosunku udziałów w przedsięwzięciu.

kościowym, generującej konkretną
wartość dodaną dla obu stron.

Korelacja stopnia swobody decyzyjnej i odpowiedzialności finansowej dla poszczególnych form
współpracy przedsiębiorstw

Taki charakter miała początkowo
większość spółek joint venture zakładanych na terenie naszego kraju. Po 1989 r. rynek polski otworzył się na kapitał zagraniczny,
czego efektem był napływ zachodnich inwestorów zachęcanych tanią siłą roboczą i ulgami fiskalnymi. Dziś struktura rodzimych joint
venture jest bardziej zróżnicowana:
polskie firmy nie tylko są przejmowane, ale też same przejmują inne
przedsiębiorstwa, a także coraz częściej zawiązują spółki funkcjonujące
na zasadach partnerskich na podobieństwo konsorcjów. Przykładem
może być inwestycja producenta autobusów i tramwajów – firmy Solaris, która w 2016 r. wykupiła 20%
udziałów w indyjskim JBM Group.
Celem współpracy była produkcja

autobusów elektrycznych i hybrydowych bazujących na komponentach napędów Solarisa i ich dystrybucja na rynku indyjskim. Z kolei
Tauron podpisał 15-letnią umowę z AccelorMittal, tworząc spółkę
TAMEH Holding, w której obie firmy
mają po 50% udziałów. W ramach
współpracy AccelorMittal udostępnił Tauronowi elektrociepłownię
w Krakowie, zapewniając mu rozwój
aktywów energetycznych, Tauron
zaś dostarcza producentowi energię
elektryczną i cieplną, dmuch piecowy oraz sprężone powietrze.
Powyższe przykłady dowodzą dojrzałości polskiego rynku joint venture, znajdującej wyraz w odejściu
od porozumień o podłożu czysto finansowym na rzecz długoterminowej współpracy o charakterze ja-

M&A: w poszukiwaniu perełek
Podobną ewolucję przeszedł także
rynek fuzji i przejęć. Według raportu
„Emerging Europe M&A 2018/2019”,
przygotowanego przez firmę CMS,
w 2018 r. w Polsce zrealizowano 323
transakcje fuzji i przejęć – o 35 więcej niż przed rokiem, ale o 40 mniej
niż w rekordowym roku 201. Co szósta z nich (51) miała miejsce w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Ich łączna wartość była jednak
o 40% niższa niż w 2017 r. i wyniosła 6,5 mld euro. Różnica ta wynika
z przewagi transakcji z udziałem
małych i średnich przedsiębiorstw,
w tym intensywnej aktywności firm rodzinnych dążących do
sprzedaży swoich aktywów. Stąd,
choć największa na naszym rynku
transakcja – zakup przez PKN Orlen 37% udziałów w czeskim Unipetrolu – opiewała na kwotę prawie
1 mld euro, większość stanowiły akwizycje o relatywnie niskiej
wartości. Mimo to pod względem
wartości transakcji fuzji i przejęć Polska wspięła się na drugą pozycję w regionie (zaraz po Rosji),
pozostając jednym z najatrakcyjniejszych rynków M&A w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Umacnianiu pozycji Polski na
rynku M&A towarzyszy równoległa ewolucja jego struktury:
oprócz spektakularnych przejęć –
takich jak wykup 100% udziałów
Solarisa przez hiszpańską grupę
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CAF – rośnie także aktywność polskich firm w roli inwestora zagranicznego. Łącznie w ubiegłym roku
rodzime przedsiębiorstwa dokonały 28 przejęć zagranicznych – o 12
więcej niż w 2017 r. Na rynku przemysłowym największym echem
odbiły się transakcje z udziałem
Flavourtec (przejęcie niemieckiego producenta e-liquidów GermanFLAVOURS), Wielton (zakup 75%
udziałów w brytyjskim Lawrence David produkującym naczepy samochodowe) oraz Grupy Azoty (przejęcie niemieckiego German
Compo Expert).
Rosnąca liczba przejęć zagranicznych świadczy o tym, że polskie
przedsiębiorstwa coraz odważniej
eksplorują rynki europejskie i światowe, a jednocześnie bardziej świadomie podchodzą do własnej aktywności inwestycyjnej, stawiając na
długoterminowe korzyści. Obserwacje ekspertów zdają się potwierdzać
ten fakt: polskie przedsiębiorstwa
coraz chętniej inwestują nie w upadające, łatwe do przejęcia firmy, lecz
w podmioty wyspecjalizowane, oferujące ciekawe rozwiązania i dostęp
do atrakcyjnych nisz rynkowych.
Taka strategia ma służyć podnoszeniu konkurencyjności i jakości ich
produktów, rozwojowi innowacyjności oraz tworzeniu wartości dodanej, a w mniejszym stopniu – jedynie
akwizycji klientów. Trend ten powinien się utrzymać również w kolejnych latach, przekładając się na stabilny wzrost polskiego rynku M&A.
Bartosz Sobota

OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE
W katalogu JOKE Technology znajduje się ponad 6.000 pozycji, m.in.
narzędzia szlifiersko-polerskie
i skrawające, systemy mikronapawania oraz systemy czyszczenia
strumieniowego. Jest to kompletna
oferta dla narzędziowni, warsztatów naprawczych, pracowni stomatologicznych oraz pracowni rzemiosł artystycznych.

CADMOULD i JOKE TECHNOLOGY
– oprogramowanie i materiały dla narzędziowni

źródło: WADIM

Wraz z rozwojem nowych produktów
z tworzyw sztucznych konstruktorzy
stają przed różnymi wyzwaniami.
Nowe produkty to nowe geometrie,
nowe materiały, a czasem również
nowe technologie produkcyjne. Tyle
zmiennych niesie zwykle ze sobą ryzyko popełnienia błędów, a to wiąże
się z przeróbkami narzędzia, które
generują koszty oraz opóźnienia we
wdrożeniach.
Oprogramowanie CADMOULD
Ratunkiem dla konstruktorów oraz
technologów wtrysku okazują się programy symulacyjne. Są to rozwiązania,
dzięki którym już na etapie wstępnym
możemy skonfigurować rzeczywiste
parametry dotyczące np. ciśnienia,
a także takich właściwości, jak kurczliwość czy odkształcanie. To sprawia, że
symulacja zastępuje pracę wielu specjalistów, co pozwala wyeliminować
wady jak pęcherze powietrza, przypalenia, jamy skurczowe, nierównomierne wypełnienie gniazda formującego,
linie łączenia, przeładowanie gniazda

formy, niepełne wtryski, skurcz/wypaczenie, deformacje czy też nierównomierne chłodzenie.
Jednym z wiodących rozwiązań typu
CAE, jeśli chodzi o przetwórstwo tworzyw sztucznych, jest oprogramowanie CADMOULD. Wspomniane narzędzie to produkt niemieckiej firmy
Simcon, która od ponad 30 lat zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w formach. Dzięki temu Cadmould umożliwia zasymulowanie wiele
najróżniejszych procesów, zaczynając
od podstawowego wypełniania, na
technologiach typu sandwich kończąc. Możliwa jest również dokładna
personalizacja programu, aby jak najdokładniej odzwierciedlał wymagania klienta, kosztując jednocześnie jak
najmniej. Program Cadmould posiada
również bazę geometrii systemów GK
wiodących producentów, w tym firmy
Wadim Plast.

JOKE TECHNOLOGY – nasze bestsellery
ENESKAmicro – system do polerowania, szlifowania, frezowania oraz usuwania zadziorów.
Fakty w pigułce:
• może współpracować ze wszystkimi uchwytami i silnikami niezależnie od producenta;
• do 60.000 obrotów na minutę, 20%
więcej niż dotychczas;
• sterowanie przez dotknięcie ekranu wykonanego z wysokiej jakości
szkła, w połączeniu z obrotowym
pokrętłem;

Klienci, którzy decydują się na
program Cadmould, mają możliwość wyboru następujących opcji
programu:
Cadmould FIll – analizy fazy docisku
Cadmould Pack – badanie fazy docisku
Cadmould Fiber – analizy rozkładu
włókien wzmacniających
Cadmould Warp – określenie skurczu
i deformacji
Cadmould Cool – badanie wpływu
układu chłodzenia na detal
Cadmould 2K&Inserts – analiza wtrysku
dwukomponentowego oraz wpływu
zaprasek na proces
Cadmould Cascadic Injection – badanie wtrysku kaskadowego
Cadmould Unwarp – moduł uwzględniający odkształcenia w geometrii
gniazda formy
Cadmould Injection Compression –
badanie wtrysku z doprasowaniem
Cadmould Foam – analiza wtrysku tworzywa spienionego
Cadmould Sandwich & GAIM
– badanie wtrysku typu sandwich
oraz z rozdmuchem
Cadmould Structural FEM – obliczenia
strukturalne
Cadmould Rubber – badanie zjawisk
związanych z wtryskiem gumy

• nastawione ustawienia można
zapamiętać;
• 100 % made in Germany;
• zgodny z IP54;

• nowa seria silników XL z wysokim
momentem obrotowym;
• ulepszone uchwyty;
• wyłącznik ON/OFF umieszczony na
silniku;
• 20% większa efektywna prędkość
obrotowa.
Nowa generacja uchwytów
gwarantuje:
• wysoki
moment
obrotowy,
większy o 30%;
• mniej drgań, bardzo wysoka
dokładność;
• brak przemieszczenie się narzędzia
nawet przy 60000 obrotach na minutę ze względu na 50% większą siłę
mocowania;
• lepszą ergonomię dzięki wyeliminowaniu ostrych krawędzi;
• precyzyjną regulację prędkości.

ENESKAsonic – ultradźwiękowy
system do docierania i polerowania
Fakty w pigułce:
• wysoka wydajność;
• najnowocześniejsza technologia usuwania materiału;
• intuicyjna obsługa dotykowa połączona z obrotowym regulatorem;
• nowoczesny wielofunkcyjny wyświetlacz LED;

• funkcja wzmocnienia dla aplikacji
wymagających większej mocy;
• funkcja “Idle timer” wykrywa nieużywane prostnice i chroni przed
zużyciem;
• złącze ładowania USB umożliwia
opcjonalne dodanie stanowiskowego źródła światła pracy bez dodatkowego źródła zasilania.

Î Wadim Plast sp. z o.o.

ul. Graniczna 10, 05-816 Reguły
tel.: 22 723 38 312
e-mail: info@wadim.com.pl
www.wadim.pl

STOISKO 104
R

E K

L

A

M

A

Przemysłowy

3–5 marca 2020

MAGAZ YN TARGOW Y INNOFORM

Magazyn
Przemysłowy

Produkcja

WKŁADKI GWINTOWE
Pencom prezentuje wkładki gwintowe, które mają zapewniać uzyskanie precyzyjnych i wytrzymałych
gwintów wewnętrznych w tworzywach sztucznych i materiałach z metali lekkich.
 PENCOM ENGINEERING (stoisko 60)

PŁYTA EPOKSYDOWA RAKU
TOOL WB-0890
Nowa płyta epoksydowa RAKU TOOL
WB-0890, opracowana specjalnie dla
przemysłu kompozytowego, ma bardzo drobną strukturę powierzchni,
co znacznie zmniejsza pracochłonność wykończenia oraz stosowanego
uszczelniacza. Płyta jest łatwa i szybka w obróbce oraz kompatybilna ze
wszystkimi standardowymi w branży farbami, środkami antyadhezyjnymi i prepregami epoksydowymi.
Temperatura zeszklenia Tg - 110 °C.
 GUSSTECH (stoisko 28)

CZYSZCZENIE LASEREM
Firma Icetech Polska zaprezentuje
urządzenia do czyszczenia laserem,
w tym rozwiązania mające na celu
zautomatyzowanie produkcji w zakresie czyszczenia, aktywację powierzchni, usuwanie tlenków czy
korozji.
 ICETECH POLSKA (stoisko 106)

MODERNIZACJE
MASZYN EDM
Firma Pagero EDM zapewnia kompleksową renowację maszyn EDM
wraz ze sprawdzeniem funkcjonalności wszystkich podzespołów i instalacją dodatkowych modułów. Zakres modernizacji dobierany jest do
konkretnych potrzeb produkcyjnych.
Modernizacja maszyn obejmuje m.in.:
instalację nowoczesnego generatora,
dzięki któremu maszyna będzie drążyć szybciej i dokładniej, instalację
sterowania CNC z funkcjonalnym software oraz nowe serwonapędy.
 PAGERO EDM (stoisko 40)

USŁUGI WYTACZANIA CNC
Nowością na stoisku Richo Polska jest
wytaczarka stołowa serii UBM. Jest to
numerycznie sterowana stołowa wiertarko-frezarka, która posiada szerokie możliwości technologicznego wykorzystania w operacjach frezarskich,
wiertarskich, rozwiercania oraz gwintowania. Średnica wrzeciona wynosi
130 mm, maksymalny wysuw wrzeciona 900 mm, maksymalny przejazd
w X 5200 mm, a maksymalna masa detalu 40t.

TWORZYWA SZTUCZNE

Dobrze smarowane
pracują pięć razy dłużej
Brak zakłóceń i przestojów w procesie produkcji to jedno z największych wyzwań stojących przed producentami z każdej branży. Osiągnięcie takiego stanu wymaga właściwego działania na każdym etapie procesu: od jego projektu, przez wyposażenie parku maszynowego, po odpowiednią eksploatację urządzeń
produkcyjnych, obejmującą także gospodarkę smarowniczą. Dotyczy to również przedsiębiorców aktywnych w sektorze tworzyw sztucznych.
Proaktywna strategia konserwacji maszyn wykorzystywanych
w branży tworzyw sztucznych
może pomóc w ograniczeniu czasu
przestojów i zmniejszeniu ich kosztów. Jednym z elementów tej strategii jest stosowanie odpowiednich środków smarujących, które
zmniejszają tarcie wewnętrzne
materiału, obniżają przyczepność
tworzywa do gorących powierzchni elementów maszyn przetwórczych oraz wpływają korzystnie
na stabilność termiczną tworzywa. Smary i oleje nowej generacji
ograniczają także koszty operacyjne dzięki poprawie efektywności
energetycznej i produktywności.
Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwy dobór środków smarujących lub użycie ich w zbyt małej
bądź nadmiernej ilości może prowadzić do zakłóceń w procesie wytwarzania albo do wystąpienia wad
produktowych.
Badania wykazują, że tworzywa
sztuczne smarowane odpowiednio dobranym środkiem pracują
ok. pięciu razy dłużej niż elementy, które nie są smarowane. Środek taki nie może jednak wchodzić
w reakcję z tworzywem, ponieważ
mogłoby to spowodować zmianę
wymiarów lub struktury elementu.
Istotny jest również właściwy sposób smarowania.

Wymagające wtryskarki
Do najważniejszych metod wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych
należą: wytłaczanie, wtryskiwanie,
walcowanie, odlewanie, prasowanie.
Jedne z najpopularniejszych maszyn
wykorzystywanych przy produkcji
tworzyw to wtryskarki, nierzadko
eksploatowane 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu. Zazwyczaj są to urzą-

dzenia o hydraulicznym układzie zamykania i otwierania form. Pracujące w nich płyny hydrauliczne muszą
sprostać bardzo wymagającym warunkom, dlatego sprawdzają się tu
mineralne oleje klasy HLP, a także
bardziej odporne na termooksydację
oleje syntetyczne. Dzięki ich zastosowaniu redukowane jest ryzyko odkładana się osadów i lakierów i wydłuża
się okres pomiędzy kolejnymi wymianami oleju.
Kluczowe znaczenie mają systematyczne filtrowanie i terminowa wymiana płynu smarującego – większość
bowiem problemów z układami hydraulicznymi we wtryskarkach wynika z zanieczyszczenia oleju. Oleje mineralne powinny pracować nie więcej
niż 3000 godzin, a syntetyki – nie więcej niż 8000 godzin.
We wtryskarkach smarowania wymaga też m.in. przekładnia ślimaka podającego rozgrzewany granulat przetwarzanego plastomeru.
Stosowany olej często ma temperaturę 80°C i więcej, dlatego wymaga albo częstej wymiany, albo użycia
syntetyka. W innym wypadku może
dojść do silnej jego degradacji oraz
szybszego niszczenia łożysk i kół zębatych. Także łożyska silnika elektrycznego napędzającego tę przekładnię potrzebują odpowiedniego
smarowania – zalecany jest tu smar
na bazie niskolepkiego, najlepiej syntetycznego oleju bazowego i zagęstnika poliuretanowego. Najtrudniejsze jednak w przypadku wtryskarek
jest smarowanie form i wypychaczy
mechanicznych.
Na powierzchni formy środek pełni funkcję antyadhezyjną. Stosowane
są tu różne rozwiązania, w zależności od potrzeb technicznych, sposobu smarowania i wymagań higie-

 RICHO POLSKA (stoisko 82)

OBRABIARKI CNC
Milltronics jest rozwijającym się producentem obrabiarek CNC przeznaczonych do obróbki metali – produkuje ponad 50 modeli maszyn z własnym
sterowaniem. Dzięki ponad 70 pracownikom działającym w nowoczesnym
obiekcie w Minneapolis Milltronics jest
liderem w branży w zakresie zaawansowanych technologii CNC. Oferuje
klientom wyższą wydajność dzięki nowej koncepcji wydajnego sterowania
z łatwym w obsłudze interfejsem.

 SODITRONIK (stoisko 71)

Przemysłowy

nicznych. Na przykład
środki smarne na bazie
silikonów charakteryzują się bardzo dużą siłą
rozdzielczą i są wytrzymałe termicznie w bardzo wysokich temperaturach. Ich wadą jest
jednak to, że pozostawiają cienką warstwę
na gotowym detalu,
który przed dalszą obróbką będzie wymagał
oczyszczenia. Tej wady
pozbawione są nowej
generacji mikrosilikony. Można także stosować olejowe środki
rozdzielcze na bazie mineralnej i wosków, które jednak pozostawiają
na powierzchni gorącej
formy przypalenia. Ich
zdolność antyadhezyjna
nie jest też bardzo duża.
Do smarowania wypychaczy stosuje się natomiast m.in. smary na bazie PFPE,
które mogą pracować w temperaturze
nawet do 300°C, są obojętne chemicznie i odporne na wodę. Posiadają także dobre właściwości antyadhezyjne.
Z kolei do czyszczenia i konserwacji
form wtryskowych stosuje się środki używane do rozdzielania lub środki
antykorozyjne na bazie wosków.

Obowiązkowe smarowanie
W produkcji tworzyw sztucznych
wykorzystywane są także wydmuchiwarki. W ich wypadku obowiązkowego smarowania najwyższej klasy olejami syntetycznymi wymagają
sprężarki, które zasilają urządzenie
powietrzem. Na przykład do produkcji opakowań LDPE używa się olbrzymich wysokociśnieniowych i bardzo

wydajnych sprężarek, które pompują
etylen. Są one smarowane specjalnymi olejami na bazie polialkilenoglikoli.
Z kolei w przypadku techniki odlewania rotacyjnego, która pozwala na
wytwarzanie elementów o bardzo dużych wymiarach i masie, bardzo obciążone są przekładnie i łożyska – ze
względu na duże rozmiary form. Z tego
powodu przekładnie na wysięgnikach
pracujących w piecu lub chłodni należy smarować olejami syntetycznymi, które są odporne na ekstremalne
temperatury i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem lepkości. Do łożysk w tych maszynach przeznaczone
są natomiast smary zagęszczane kompleksowym sulfonianem wapnia. Wykazuje on dużą wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i jest wyjątkowo
źródło: Mobil Industrial
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odporny na wodę. Przeznaczony jest
do niskich i średnich prędkości, a jego
temperatura kroplenia wynosi powyżej 300°C.
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Środki smarujące zmniejszają tarcie wewnętrzne materiału, obniżają przyczepność tworzywa do
gorących powierzchni elementów maszyn wytwórczych i wpływają korzystnie na stabilność termiczną tworzywa

Szeroki wybór
Oferta środków smarnych dla branży tworzy sztucznych jest bardzo szeroka. Na przykład Shell, odpowiadając na potrzeby rynku, rozwija ofertę
usług i środków smarnych, które pomagają chronić najważniejsze podzespoły wtryskarek i innych maszyn
produkcyjnych przed zużyciem, podnoszą produktywność urządzeń i wydłużają czas ich nieprzerwanej pracy.
Firma oferuje m.in. oleje hydrauliczne
Shell Tellus, smary Shell Gadus czy oleje przekładniowe Shell Omala.
Również w ofercie Orlen Oil znajdziemy oleje specjalne przeznaczone m.in. dla branży tworzyw sztucznych. W skład tej oferty wchodzą oleje
Lenpol, olej niskokrzepnący do filtrów
powietrznych oraz wiele innych do
różnego zastosowania. Produkty te są
badane w akredytowanych laboratoriach zgodnie z metodykami badawczymi Polskich Norm.
W ofercie firmy Modex Oil do smarowania form z tworzyw sztucznych
przy wytwarzaniu elementów betonowych o wysokiej gładkości znajdziemy m.in. w pełni biodegradowalny olej Vecoform FL/S. Do smarowania
form z tworzywa sztucznego w procesie produkcji betonowych elementów dystansowych firma zaleca natomiast środek antyadhezyjny Ceramic
K-2. W formach z tworzywa sztucznego wykorzystywany jest także środek

antyadhezyjny Vecoform C-40/70 oraz
Vecoform C-60/20, uszlachetnionym
olejem mineralnym.

Jak wybrać
Producenci z branży tworzy sztucznych podczas wyboru środków smarujących kierują się oczywiście ich przeznaczeniem i właściwościami, biorą
też pod uwagę informacje producenta danego urządzenia dotyczące zalecanych środków. Zakup wysokiej jakości olejów i smarów oraz odpowiednie
zarządzeni nimi może obniżyć koszt
konserwacji, zredukować nieplanowane przestoje i poprawić wydajność
urządzeń.
Na przykład firma ExxonMobil oferuje dopasowaną technologię środków smarnych do potrzeb branży tworzyw sztucznych. Wśród produktów
tej firmy, posiadających aprobaty wielu producentów, znajdują się m.in. zaawansowane oleje hydrauliczne, smary syntetyczne, wysokiej jakości oleje
do układów obiegowych i przekładni
oraz oleje do sprężarek powietrza.
Klienci są jednak zainteresowani
nie tylko samą ofertą środków smarujących – ważna jest dla nich także wartość dodana, np. szkolenia lub
specjalne aplikacje. Niektóre firmy poszerzają więc ofertę sprzedaży o dodatkowe usługi, np. ExxonMobile oferuje program Mobil Serv Lubricant
Analysis, który służy do mierzenia najważniejszych wskaźników wykorzystywanego oleju, lub ocenę ekspertów,
którzy mogą przygotować np. analizę
filtracji olejów.
Dominika Gorgosz
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CENTRUM OBRÓBCZE
Centrum obróbcze o wysokiej dokładności Precision Tsugami VA2
jest optymalne do szybkiej i wysokowydajnej obróbki małych przedmiotów. Ta kompaktowa maszyna
o szerokości 1040 mm zajmuje niewiele miejsca, poza tym charakteryzuje się szybką wymianą narzędzi przez podwójne ramię typu ATC,
szybką prędkością posuwu 40 m/
min X, Y i Z, dzięki czemu realizuje
obróbkę z dużą prędkością.

 DEMATEC POLSKA (stoisko 30)

NOWE WERSJE
OPROGRAMOWANIA

Firma CAMdivision zaprezentuje nową wersję oprogramowania
NX1899, w której zmienił się m.in.
domyślny sposób wyświetlania
punktów wyboru opcji przyciągania, a także nową wersję aplikacji
Toolcosting.
 CAMDIVISION (stoisko 82)

WKŁADKI DO CHŁODZENIA
KONFORMALNEGO
Wkładki do chłodzenia konformalnego
pomogą rozwiązać problem wychłodzenia wypraski, gdy chłodzenie kanałowe jest niewystarczające, znacznie skrócić czas cyklu, nawet o połowę,
co pozwala podwoić wydajność pracy wtryskarki, otrzymać wypraskę
o dużo lepszej estetyce, bez wciągów
oraz stabilniejszą wymiarową.
 LISTEMANN POLSKA (stoisko 82)

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

MOCAP® - doskonała ochrona
dla Twoich produktów
MOCAP jest liderem na rynku produktów z tworzyw sztucznych, produktów maskujących, służących
do ochrony produktów, ich wykańczania i przechowywania. Firma
MOCAP Inc. rozpoczęła produkcję
w 1982 r. w St. Louis w stanie Missouri w USA. Nasza reputacja, jako
wysokiej jakości dostawcy zorientowanego na sprzedaż produktów
wysokiej jakości, sprawiła, że do
1994 r. MOCAP otworzył dwie nowe
Źródło: MOCAP

źródło: Orlen Oil
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fabryki w Missouri i najnowocześniejszy zakład formowania w technologii Dip Moulding w Wielkiej
Brytanii. Firma MOCAP odpowiedziała na rosnące zapotrzebowanie
rynku na wysokiej jakości produkty
maskujące w niskiej cenie i opracowała pełną linię zatyczek i nakładek
powstałych poprzez formowanie
wtryskowe. W 2000 r. MOCAP z powodzeniem otworzył oddział Cleartec Packaging, który nadal się rozwija, aby sprostać
wymaganiom rynku opakowań. Staramy się oferować
produkty najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach i inwestować
w naszych pracowników oraz obiekty
produkcyjne
Na
przestrzeni lat MOCAP rozszerzył swoje zakłady, możliwości
i linie produktów (z LDPE, PE,
PP, PVC, EPDM, silikonowe i inne),

aby lepiej służyć
swoim lojalnym
klientom. Nasze
zakłady produkcyjne na całym świecie stosują wyłącznie najnowsze technologie wtrysku, wytłaczania czy też
dip moulding. Z naszych oddziałów
w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i Wielkiej
Brytanii nadal dostarczamy rozwiązania dla firm na całym świecie. Nasz najnowszy zakład w Zhongshan (Guangdong, Chiny) z własną
narzędziownią umożliwia nam oferowanie produktów w konkurencyjnych cenach. Dzięki naszym
klientom rozwinęliśmy się znacznie
szybciej niż nasi konkurenci. Wiodący producenci na całym świecie
wybierają produkty maskujące firmy MOCAP, ponieważ nasza gama
produktów jest bardzo szeroka i cechuje się wysoką jakością.
Znaczącym
przedsięwzięciem
w rozwoju firmy było przejęcie Beckett Packaging w Sheffield w Wielkiej Brytanii w 2015 r. Beckett Packaging jest wiodącym producentem
opakowań i pojemników stosowanych szeroko w przemyśle na-

rzędziowym oraz w handlu hurtowym i detalicznym. Rozwiązania te
obejmują tuby teleskopowe okrągłe,
kwadratowe i prostokątne, a także pojemniki, opakowania do wierteł, frezów oraz pozostałych narzędzi tnących.
W ostatnim czasie firma poszerzyła gamę produktów o ponad
50 różnych rozmiarów opakowań
IB Boxes, służących do pakowania wkładów z ostrzami z węglika
spiekanego.
Do naszej gamy transparentnych,
wytłaczanych tub Cleartec dołączyły
także tuby kwadratowe z zatyczkami, które świetnie sprawdzą się jako
opakowanie dla wielu aplikacji detalicznych i przemysłowych.
Jesteśmy dumni, że możemy inwestować w naszych doświadczonych
specjalistów, którzy są zawsze gotowi zaoferować Państwu pomoc-

ne i użyteczne rozwiązania. MOCAP
starannie wybrał różne zakłady
produkcyjne na całym świecie, aby
służyć Państwu lepiej i szybciej niż
ktokolwiek inny.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży.

Î MOCAP

tel.: 22 397 15 80
e-mail: info@mocap.com.pl
www.mocap.com.pl
www.cleartec.pl
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CHŁODZENIE FORM
WTRYSKOWYCH
Firma Listemann Polska zaprezentuje m.in. filtr krańcowy do medium
chłodzącego, który umieszczony tuż
przed formą wtryskową umożliwia
eliminację zanieczyszczeń większych
niż 200 μm, oraz AnoxPro do pokrycia antykorozyjnego kanałów chłodzących form wtryskowych.

 LISTEMANN POLSKA (stoisko 82)

STRAPFIN 442 – RECYKLAT
W ZASTĘPSTWIE
ORYGINAŁU
ML Polyolefins, największy producent
regranulatów PP w Europie Środkowo-Wschodniej, wchodzi w rok 2020
z mocnym akcentem, prezentując recyklat do wytłaczania, który w 100%
zastępuje tworzywo oryginalne. Materiał charakteryzuje się wysoką powtarzalnością i pozwala znacząco obniżyć koszty produkcji, prezentując
wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny.

 ML POLYOLEFINS (stoisko 6)

BLENDA
POLIPROPYLENOWOPOLIETYLENOWA
Nowa oferta produktowa ML
Polyolefins obejmuje produkty wytwarzane w wyniku zagospodarowania folii poprodukcyjnych,
używanych w opakowaniach dla
przemysłu spożywczego. Materiał
P6 to blenda polipropylenowo-polietylenowa, nadająca się do stosowania w produktach niskobudżetowych, które wymagają barwy
głębokiej czerni. Regranulat o płynięciu 6-8 MFI, z wysoką powtarzalnością, z pewnością znajdzie
wielu odbiorców, którzy cenią sobie jakość produktów od elbląskiego producenta.

 ML POLYOLEFINS (stoisko 6)

LINIA DO PRODUKCJI
RECYKLATÓW
Nowa, czwarta linia do produkcji recyklatów zwiększa moce produkcyjne
firmy do 25000 ton rocznie. Zastosowane nowe rozwiązania technologiczne pozwolą na poszerzenie portfolio
produktów o nowe tworzywa.

TWORZYWA SZTUCZNE

Recykling tworzyw sztucznych
Recykling tworzyw sztucznych nie jest zadaniem łatwym – chodzi tu
bowiem o całą gamę materiałów różniących się właściwościami, które
przed wtórnym wykorzystaniem trzeba rozdzielić na poszczególne polimery. Dodatkowo odpady nie mogą być zabrudzone (np. substancjami chemicznymi lub resztami organicznymi), z czym często jest kłopot,
zwłaszcza w przypadku odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Kolejny problem to dostępność technologii recyklingu i koszt ich
stosowania.
Obecnie w zasadzie wszystkie odpadły tworzyw sztucznych można poddać recyklingowi, ale w przypadku
części z nich recykling mechaniczny
– polegający na rozdrobnieniu zużytego tworzywa na regranulaty – jest
nieopłacalny i trzeba sięgnąć po bardziej złożone i droższe metody chemiczne, wykorzystujące odpowiednie reakcje do rozkładu polimerów na
monomery. Teoretycznie tworzywa
sztuczne można poddawać recyklingowi wiele razy, ale w praktyce, ze
względu na pogarszające się ich właściwości spowodowane zanieczyszczeniami czy wilgocią, proces utylizacji i ponownego ich odzyskania
wykonuje się maksymalnie do dziesięciu razy.
Na rozwój recyklingu tworzyw
sztucznych wpływ ma także popyt
na wyroby powstałe w ramach tego
procesu, a na razie poważną barierę
w tym zakresie stanowi niska jakość
takich produktów i mało konkurencyjna ich cena w porównaniu z pierwotnymi odpowiednikami.
Od sortowania do regranulacji
Cały proces recyklingu składa się
z kilku etapów, z których wszystkie
odgrywają ważną rolę. Na początku odbywa się kilkuetapowy proces sortowania odpadów – począwszy od segragacji przez konsumenta,
a skończywszy na pogrupowaniu według tych samych rodzajów tworzyw
na specjalnych liniach do sortowania
(wciąż stosowane są tu metody ręcz-

ne, choć coraz częściej wykorzystuje się również zautomatyzowane
techniki sortowania). Warto pamiętać, że jakość uzyskanego regranulatu jest tym lepsza, im czystszy i bardziej jednorodny jest zebrany odpad,
z którego się go wykonuje. Dopiero
po usunięciu zanieczyszczeń i wyodrębnieniu tworzyw o takich samych
właściwościach przekazuje się je do
dalszej obróbki. W przypadku butelek PET następuje proces ich mielenia, suszenia, uplastycznienia, filtrowania i ostatecznie wytworzenia
regranulatów przy użyciu specjalnych wytłaczarek lub ekstruderów.
Otrzymany w ten sposób regranulat
może służyć jako surowiec do wytworzenia wielu rodzajów nowych produktów. Ponieważ regranulat często
ma nieco gorsze właściwości fizykochemiczne, z reguły służy jako domieszka do innych surowców.
Regranulaty PET (uzyskane przede
wszystkim z plastikowych butelek)
znajdują zastosowanie głównie ponownie przy produkcji opakowań, ale
również chętnie sięgają po nie przedsiębiorstwa z branży włókienniczej
czy chemicznej.
Sporą popularność zyskują również regranulaty uzyskane w wyniku
recyklingu opon, co wynika w dużej
mierze z potrzeb rynkowych. Zużyte
opony, z tego względu, że ulegają degradacji w środowisku naturalnym
nawet przez 100 lat, a każdego roku
przybywa ich nawet ok. kilkudziesięciu milionów ton na całym świecie,

Wstępna segregacja tworzyw sztucznych przez ich użytkowników (tzw. segregacja u źródła) stanowi pierwszy etap procesu recyklingu

muszą być rozsądnie zagospodarowane. Ponieważ nie wszystkie nadają się do tzw. bieżnikowania, stosuje się recykling materiałowy, w tym
głównie proces rozdrabniania i oddzielenia innych składników opon
(m.in. włókna i stali). W zależności od
wielkości uzyskanego surowca, wykorzystuje się go m.in. przy budowie
dróg, ale również nawierzchni placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek do biegania czy różnego rodzaju
podkładów amortyzujących uderzenia i drgania.

Polskie zobowiązania
Polska w 2018 r. zobowiązała się
do poprawy systemu selektywnej
zbiorki odpadów, tak by już w 2025
r. przekroczyć poziom 90% odzysku
opakowań PET. Zobowiązaliśmy się
także, że w 2020 r. taka sama ilość

 ML POLYOLEFINS (stoisko 6)

SYSTEM MOLDMAKER.EU
Ten innowacyjny system zdalnego odczytu liczników pracujących przy formach wtryskowych zapewnia bieżący
podgląd produkcji na formach. Może
być wykorzystywany do nadzoru i
utrzymania ruchu form.

 MEGA MOLD (stoisko 134)

 MS SPINEX SPINKIEWICZ MACIEJ (stoisko 54)

źródło: Pixabay – recyclind

NOWY STANDARD
FREZOWANIA
SPINWORX to nowy standard we
frezowaniu. Innowacyjne rozwiązanie głowicy frezarskiej na płytki
okrągłe, które obracają się podczas
obróbki. To opatentowane rozwiązanie pozwala na 100% wykorzystanie krawędzi skrawającej oraz
znaczne skrócenie czasu obróbki
(brak np. konieczności indeksacji
płytki w gnieździe).

Przemysłowy

źródło: Pixabay – adnovak
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Z zużytych opon wytwarza się regranulat, który następnie jest wykorzystywany do produkcji nawierzchni placów zabaw czy boisk piłkarskich ze
sztuczną nawierzchnią

Recykling mechaniczny (materiałowy) polega na ponownym wykorzystaniu
zebranego tworzywa w jego pierwotnej postaci po obróbce mechanicznej, która nie zmienia jego właściwości chemicznych. Otrzymany
w wyniku tego procesu regranulat lub recyklat
służy do produkcji nowych produktów. Ten rodzaj recyklingu jest najczęściej wykorzystywany do przetworzenia plastikowych butelek
oraz folii opakowaniowej.

Recykling chemiczny (surowcowy)
polega na obróbce tworzyw, najczęściej pod
wpływem rozpuszczalników bądź wysokiej
temperatury, w wyniku których zmienia się ich
budowa chemiczna. Uzyskane w ten sposób
związki chemiczne mogą posłużyć jako paliwo
lub surowce do produkcji nowych produktów.

plastiku, jaka znajdzie się na rynku,
zostanie zebrana i przekazana do
recyklingu.

Ważne jest, że Polscy przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać korzyści dla
środowiska, biznesu i społeczeństwa wynikające z modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie podejście do działalności gospodarczej
jest już bardzo popularne w krajach
skandynawskich, w Polsce jednak
dopiero raczkuje. Rzecz w tym, że recykling i odzysk tworzyw sztucznych
musi się po prostu opłacać firmom,
które chcą się zajmować taką działalnością. Warunkiem wyjściowym
jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania odpadami tworzyw
sztucznych, który gwarantować będzie uzyskiwanie dobrej jakości materiału do ponownego przetwórstwa.
Duże możliwości daje tu recykling
butelek i tacek PET, ale na razie system pozyskiwania takich odpadów
w Polsce funkcjonuje słabo. W konsekwencji zdarza się, że przedsiębiorcy
zajmujący się recyklingiem wykorzystują odpady gromadzone za granicą.
Karol Bielecki
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GIEŁDA KOOPERACYJNA

Przemysłowy

Partner biznesowy na wyciągnięcie ręki

źródło: Enterprise Europe Network

Za realizację giełdy odpowiada
zespół ośrodka Enterprise Europe Network (EEN) działający przy
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W tym roku w organizacji wspierają ośrodek również
partnerzy – Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi
w Krakowie. Specjaliści EEN przeprowadzają przedsiębiorców przez
każdy etap uczestnictwa w spotkaniach – od założenia konta na
platformie internetowej, przez pomoc w umówieniu spotkań, do
konsultacji i doradztwa w trakcie
wydarzenia.
Targi INNOFORM® to jedne z największych targów dedykowanych
branży narzędziowej i przetwórczej
w Polsce. Rokrocznie odwiedzają
je setki wystawców i tysiące gości,
a ich popularność wciąż rośnie. Tym
samym podczas giełdy kooperacyjnej łatwo o nawiązanie relacji z dostawcami, producentami i dystrybutorami pożądanych produktów lub
usług z tego zakresu. Tylko w ubie-

Na czym polega udział w giełdzie
kooperacyjnej?
Przedsiębiorcy
zainteresowani
uczestnictwem w giełdzie kooperacyjnej, zwanej też po prostu indywidualnymi spotkaniami biznesowymi, najpierw muszą zarejestrować
się na platformie match-makingowej,
tworząc wizytówkę swojej firmy. Im
bardziej szczegółowo uzupełniony
zostanie profil, tym lepiej. Kompleksowo wypełnione rubryki takie jak
m.in. opis firmy czy oferowany produkt lub usługa często gwarantują
większe zainteresowanie firmą i potencjalną współpracą. Gdy przedsiębiorca stworzy już swój profil, może
przejść do przeglądania wizytówek
już zarejestrowanych uczestników
i umawiania spotkań z tymi z nich,
w których widzi potencjalne obszary
nawiązania relacji biznesowych. Jedynym ograniczeniem jest tutaj czas.
Na pojedyncze spotkanie przedsiębiorca poświęca maksymalnie 25 minut. Liczba spotkań możliwych do
odbycia zależy więc od czasu trwania
całej giełdy kooperacyjnej. Po ustale-

strefy dedykowanej tej inicjatywie,
giełdzie towarzyszą warunki wyjątkowo sprzyjające nawiązywaniu
współprac. Co więcej, możliwość
zaplanowania całego harmonogramu spotkań z wybranymi firmami
pozwala przedsiębiorcom przygotować się do rozmów, dzięki czemu
przynoszą one jeszcze lepsze rezultaty. Czas poświęcony na nawiązywanie kontaktów więc jest wykorzystywany w całości na rozmowy
o możliwościach, a nie na zapoznawanie się ze specyfiką firmy. Te
aspekty często sprawiają, że uczestnicy rokrocznie wracają na giełdę
kooperacyjną INNOFORM®, widząc
w niej realną szansę na rozbudowywanie swojej sieci kontaktów.

głym roku na targach swoją ofertę przedstawiło 360 wystawców,
a obejrzały ją ponad 4000 odwiedzających. W ramach giełdy odbyło się wtedy 68 spotkań, podczas
których o możliwościach współpracy rozmawiali przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego,
a także reprezentanci Niemiec i Turcji. Organizatorzy przewidują, że IV
edycja INNOFORMu będzie jeszcze
większym sukcesem.

niu harmonogramu spotkań wystarczy już tylko zjawić się we wskazanym dniu na targach INNOFORM®
(w tym roku jest to 4 marca 2020 r.)
i rozpocząć pozyskiwanie nowych
kontaktów.
Giełda – czy to się sprawdza?
Uczestnicy giełd kooperacyjnych
szczególnie doceniają komfort, który stwarza specjalnie zaaranżowana przestrzeń. Przez wydzielenie
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Międzynarodowa giełda kooperacyjna towarzyszy targom INNOFORM® już od 4 lat. Od tego czasu nieprzerwanie służy
gościom tego wydarzenia za przestrzeń sprzyjającą nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Jest to miejsce, które
może dać początek współpracy oraz zbudować wartościowe sieci kontaktów.

dzieli również przedsiębiorcy z Izraela, Korei Południowej oraz Japonii.
Okazja by nawiązać relację z partnerem biznesowym zza granicy, nie
opuszczając własnego kraju, jest więc
bliżej niż może się wydawać.

Enterprise Europe Network –
wsparcie dla biznesu.
Ośrodek EEN funkcjonujący przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest jednym z 30 ośrodków sieci działających w Polsce. Jego zadaniem
jest wspieranie w szczególności mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, ale

dowanie zmian, które docelowo mogą
usprawnić jego funkcjonowanie – zarówno pod względem technologicznym, jak i zarządzania kadrą. Mając
do dyspozycji całą tę gamę rozwiązań,
oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu, specjaliści EEN są w stanie wybrać te najlepiej spełniające oczekiwania przedsiębiorców i odpowiadające
potrzebom rynku. Tym wybieranym
niemal najczęściej jest organizacja
giełdy kooperacyjnej.

Międzynarodowo!
Giełda kooperacyjna towarzysząca
targom INNOFORM® nie tylko tworzy możliwość znalezienia dostaw-

Perspektywa na przyszłość
Zbudowanie silnej marki nie tylko we własnym kraju, ale i za granicą jest celem wielu przedsiębiorców.
Obecnie polskie produkty (głównie
maszyny) są z powodzeniem rozpoznawane u naszych sąsiadów, jednak warto zwrócić uwagę na rynki,
gdzie sektor biznesowy do tej pory
z trudem wymienia nazwy polskich

również jednostek naukowych, B+R
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki współpracy wszystkich ośrodków nie tylko w Polsce, ale
i w innych krajach objętych działaniem
sieci, specjaliści mają dostęp do kompleksowej wiedzy o możliwościach,
programach i środkach, z których korzystać mogą przedsiębiorcy naszego regionu. Konsultanci dysponują też
narzędziami pozwalającymi na ocenę stanu przedsiębiorstwa i rekomen-

cy z zakresu narzędzi czy przetwórstwa, ale i szansę na zdobycie nowych
kontaktów międzynarodowych. Wielu z odwiedzających pochodzi właśnie z innych krajów Europy i nie tylko. W ubiegłym roku ponad połową
wystawców byli przedstawiciele firm
pochodzący spoza Polski. W tym roku
jako wystawcy pojawią się m.in. firmy
ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Czech, Hiszpanii
czy Włoch. Swoje przybycie zapowie-

marek. Istnieje więc nisza, o której zapełnieniu mogą myśleć lokalni
producenci. Od czego zacząć, jeśli nie
od okazania chęci nawiązania relacji
biznesowych właśnie na międzynarodowych giełdach kooperacyjnych?
Budowanie rozpoznawalności opartej na otwartości przedsiębiorcy na
współpracę tworzy szereg przyszłościowych perspektyw, a do tego nie
pochłania środków – udział w giełdach jest bowiem bezpłatny.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Enterprise Europe Network
w ramach COSME - Programu Ramowego Komisji Europejskiej
na lata 2014-2020 i budżetu Państwa.
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O czwartej edycji Targów INNOFORM®, najważniejszych wydarzeniach towarzyszących oraz o najistotniejszych trendach, jakie
mają obecnie wpływ na branżę narzędziowo-przetwórczą rozmawialiśmy z Katarzyną Meger, prezes zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
MM: Przed nami czwarta już
edycja Międzynarodowych
Targów Kooperacyjnych
Przemysłu NarzędziowoPrzetwórczego INNOFORM®? Jak
na przestrzeni lat zmieniały się
te targi i w jakim kierunku będą
zmierzać?
Katarzyna Meger: Targi rozwijają się, zwiększa się liczba wystawców, ale zamierzamy utrzymać kierunek obrany na samym początku.
Założenie było takie, że są to targi skierowane przede wszystkim do
narzędziowców i taki wąski profil
utrzymujemy, co może nieco ogranicza nam liczbę potencjalnych wystawców, ale spotyka się z bardzo
dobrym odzewem zarówno firm,
które się na targach prezentują, jak
i zwiedzających. W ubiegłym roku
na targach było niemal 4000 odwiedzających z 26 krajów, głównie specjalistów, co świadczy o dynamice
rozwoju branży. Oczywiście przetwórcy tworzyw również znajdą tu
coś dla siebie, bo jeśli przydaje się
coś dla formierzy, to siłą rzeczy dla
przetwórców również. Zresztą gdzie
szukać form wtryskowych, jak nie
na targach narzędziowych. Niemniej
jednak, staramy się nie powielać formuły kieleckiego Plastpolu.
Jedną ze zmian było wyodrębnienie strefy usług, gdzie wystawiają
się podwykonawcy narzędziowców
i firmy świadczące szeroko pojęte
usługi dla przedsiębiorców. Tę strefę
zamierzamy utrzymać i w tym roku.
Bardzo rozwinął się także dzień edukacyjny, dobrze funkcjonuje giełda
kooperacyjna, co jest swego rodzaju ewenementem, bo takie giełdy
przy imprezach targowych rzadko się udają. Od zeszłorocznej edycji targów mamy też strefę kariery
z ofertami zarówno pracodawców,
jak i pracowników.

mniana giełda kooperacyjna organizowana wspólnie przez Agencje
Rozwoju Regionalnego z Bydgoszczy i Torunia. Tu można już znaleźć
kooperantów na bardzo konkretne zapotrzebowanie i trafić z ofertą
bezpośrednio do osób zainteresowanych. Jest strefa usług i strefa kariery. Staramy się też, aby ciekawie prezentowała się część konferencyjna.
W tym roku będzie to druk 3D i Eko-Polimery. Przede wszystkim jednak,
targi są zawsze okazją do poznania
najbardziej innowacyjnych technologii w danej branży oraz okazją do
porozmawiania bezpośrednio z potencjalnymi dostawcami.
Jednym z ogólnoświatowych
trendów jest stawianie na
ekologiczne rozwiązania. Czy
trend ten będzie widoczny także
podczas Targów INNOFORM®?

K.M.: W tej chwili ekologiczne rozwiązania widoczne są wszędzie, bo
są też mocno poszukiwane. Ekologia
to bardzo szerokie pojęcie, w naszej
branży obejmujące nie tylko szeroko
pojęty recykling, zarówno mechaniczny, jak i chemiczny, materiały
biodegradowalne, ale też wydłużanie czasu życia produktu, oszczędność energii, zmniejszanie emisji,
stosowanie technik nie wymagających agresywnej chemii. Takie trendy widoczne są już od kilku lat, choć-

by w systemach czyszczenia form,
gdzie zaczyna się stosować się suchy lód. To też jest jeden z powodów,
żeby pojawić się na naszych targach.
Można się zapoznać z takimi nowymi rozwiązaniami.
Podczas tegorocznej edycji
targów Bydgoski Klaster
Przemysłowy będzie
organizatorem konferencji: „EKOPOLIMERY Gospodarka Obiegu
Zamkniętego w przetwórstwie
tworzyw polimerowych”. Czego
mogą się spodziewać osoby
biorące w niej udział?

K.M.: W pierwszej części konferencji
będzie mowa o ostatnio wprowadzonych przepisach, które przewracają do góry nogami rynek recyklingu
tworzyw i mogą bardzo mocno zaburzyć system odzysku w Polsce. Nowe
regulacje wprowadzają bardzo dużo
nowych obowiązków i obciążeń, nie
tylko dla recyklerów i organizacji
odzysku, ale też dla producentów.
Dalej zajmiemy się założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, czyli
hasłem, które w zasadzie nie wnosi
nic nowego, bo przetwórcy tworzyw
pracują w obiegach zamkniętych od
lat, ale tu mowa będzie o bardziej
globalnym podejściu i teoretycznych założeniach systemu, również
na poziomie europejskim. W drugiej
części konferencji opowiemy o re-

K.M.: Mamy tu skondensowany przegląd rynku narzędzi skrawających
i wszelkiego rodzaju utensyliów,
normaliów i urządzeń wspierających przemysł narzędziowy i przetwórczy. Prezentują swoją ofertę
producenci form wtryskowych dla
niemal wszystkich branż, ale też
mniejsze firmy kooperujące z producentami form i przetwórcami.
Poza tym wystawcy starają się przywozić najnowsze modele sprzętu, co
nierzadko skutkuje sprzedażą już na
targach. Ciekawą ofertą jest wspo-
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Dlaczego warto być obecnym
w Bydgoszczy?

Stoisko Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na targach INNOFORM®

alizowanym przez Bydgoski Klaster
Przemysłowy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz firmę ML Sp. z o.o. projekcie
TIREC w ramach europejskiego programu Eureka, gdzie we współpracy
z Uniwersytetem Technologicznym
w Chemnitz w Niemczech zajmujemy się recyklatami gumy, szczególnie opon. Będzie też nieco o polimerach biodegradowalnych.
Przy okazji konferencji będziemy
też prezentować „drugie życie” produktów polimerowych, czyli wyroby,
które są wykonane z recyklatów. Ta
wystawa ma być swego rodzaju ciekawostką, uświadamiającą, że tworzywa polimerowe nie są takie złe,
jak je ostatnio próbuje się prezentować. Przy dobrze zorganizowanym
odzysku większość materiałów polimerowych może być zawracanych
nawet kilkakrotnie. A często nie
mamy świadomości, co można zrobić z odzyskanych odpadów.
Czy tematyka circular economy
jest Wam szczególnie bliska?
Jakie realne korzyści może ona
przynieść przedsiębiorcom?

K.M.: Jak już wspomniałam, większość firm stosuje zasady gospodarki obiegu zamkniętego od lat. Dotyczy to zarówno zawracania lub
sprzedawania odpadów produkcyjnych do ponownego wykorzystania, jak i stosowania obiegów zamkniętych wody chłodzącej i innych
mediów czy wykorzystania ciepła
technologicznego. Część firm do produkcji stosuje regranulaty, a więc

źródło: Bydgoski Klaster Przemysłowy

Gospodarka zmienia się
bardzo dynamicznie, a my musimy
za tymi zmianami nadążać

Przemysłowy

Katarzyna Meger, prezes zarządu Bydgoskiego
Klastra Przemysłowego

materiał uzyskany z odpadów. Nowe
regulacje powinny uporządkować
system odzysku, który jest głównym
filarem circular economy, niestety
do pewnego stopnia mogą też ten
system zaburzyć, ponieważ bardzo
duże obciążenia nakładane na organizacje zajmujące się odzyskiem,
sortowaniem i składowaniem odpadów mogą spowodować, że część
firm zrezygnuje z tej działalności.
System jest bardzo restrykcyjny, nie
dając żadnych zachęt. Branża przetwórstwa tworzyw, jak mało która,
jest przygotowana na circular economy, potrzebujemy tylko dobrze
zorganizowanego odzysku.
Standardowo już trzeci dzień
targów jest tzw. „dniem
edukacyjnym”, podczas którego
w Bydgoskim Centrum TargowoWystawienniczym pojawi się
młodzież ze szkół technicznych.
Jak podchodzicie do tematu
współpracy na linii naukabiznes? Jak powinna taka
modelowa współpraca wyglądać?

K.M.: To jest jeden z podstawowych
obszarów działań Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, ponieważ nasza branża ciągle cierpi na niedobór wykwalifikowanych kadr. Na
wszelkie sposoby staramy się zachęcać młodzież do zainteresowania
się branżą przetwórczo-narzędziową, a wizyty uczniów i studentów na
targach to dobra okazja do pokazania, jak innowacyjna i przyszłościowa jest to branża. W zeszłym roku
na targach pojawiło się prawie 500
uczniów z regionu i odzew był bardzo pozytywny, również ze strony
wystawców, którzy chętnie opowiadali o prezentowanych maszynach
i urządzeniach. Uwagę przyciąga-
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kadr, rozwój technologiczny i prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych.

Bydgoski Klaster Przemysłowy na targach K 2019 w Düsseldorfie

ły też roboty. Na spotkaniach z młodzieżą prezentujemy też ścieżkę kariery i możliwość studiowania na
studiach dualnych „Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych”, czyli kierunku realizowanym zarówno na uczelni, jak i u potencjalnych pracodawców, gdzie studenci nie tylko mogą
się zapoznać z pracą na najnowszych
maszynach i urządzeniach, ale też za
te praktyki otrzymują wynagrodzenie. To kierunek, na którego uruchomienie bardzo naciskaliśmy.

Oczywiście zapraszanie młodzieży
na Targi INNOFORM® i studia dualne
to nie jedyne działania w tym obszarze. Uczniowie szkół podstawowych
regularnie odwiedzają nasze firmy,
spotykamy się z doradcami zawodowymi, współpracujemy z Wydziałem
Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ale i starostwami oraz poszczególnymi gminami. Bywamy nawet
w przedszkolach. Oczywiście na linii współpracy nauki i biznesu jest
jeszcze wiele do zrobienia, ale stara-

my się tą współpracę zacieśniać i powiększać jej potencjał. Przykładem
takiej współpracy jest choćby międzynarodowy projekt TIREC, o którym będzie mowa na konferencji.
Zresztą z bydgoskimi uniwersytetami – zarówno Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym, jak i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
– współpracujemy od dawna, robimy
wspólne projekty, zarówno badawcze, jak i szkoleniowe. Ideałem byłby system, w którym przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze oferują wysokiej jakości formy wtryskowe
i inne narzędzia do przetwórstwa, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla szeregu branż, m.in.
AGD, spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, samochodowej, kosmetycznej i opakowaniowej. Działalność Klastra ma na celu
integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów
na zewnątrz, promocję w kraju i za granicą,
a także stworzenie krajowych i międzynarodowych sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do

mogą bez problemów i ograniczeń korzystać z potencjału uczelni i w tym
kierunku mają podążać Centra Transferu Technologii, natomiast wymaga
to chyba jeszcze głębokich zmian systemowych, które zachodzą zbyt wol-
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Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) istnieje od 2006 r. i zrzesza przedsiębiorstwa
działające w przemyśle narzędziowo-przetwórczym oraz szereg instytucji wspierających, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia
przedsiębiorców i instytucje finansowe.
Obecnie Klaster zrzesza 140 Członków.

Od 2016 r. Bydgoski Klaster Przemysłowy
posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, który przyznawany jest przez Ministerstwo Rozwoju organizacjom o istotnym
znaczeniu dla gospodarki kraju i wyso-

kiej konkurencyjności międzynarodowej.
W kwietniu 2019 r. BKP uzyskał Silver Label
Certificate tj. srebrną odznakę jakości zarządzania Klastrem przyznawaną przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (European Secretariat for Cluster Analysis).

no. Tymczasem gospodarka zmienia
się bardzo dynamicznie, a my przedsiębiorcy, musimy za tymi zmianami
nadążać, bo nie mamy innego wyjścia
Rozmawiał Wojciech Traczyk

TWORZYWA SZTUCZNE

Ciekawym uzupełnieniem konferencji
„EKO-POLIMERY Gospodarka Obiegu
Zamkniętego w przetwórstwie tworzyw polimerowych” będzie wystawa
„EKO-POLIMERY – Drugie życie tworzyw”, podczas której zaprezentowane zostaną produkty z tworzyw pochodzących z recyklingu – zarówno
mechanicznego, jak i chemicznego –
oraz z tworzyw biodegradowalnych,

które mogą stanowić alternatywę
dla tradycyjnych tworzyw polimerowych. Goście targów obejrzą przedmioty, które zostały poddane obróbce i na nowo wykorzystane. Wystawa
pozwoli unaocznić, że dobrze wykorzystane tworzywa polimerowe mają
swoje drugie życie.
– Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. kratki produkowane przez

Ażurowe kratki wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu opon

firmę ML, pochodzące z recyklingu
opon – mówi Agnieszka Matuszak
z Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, organizatora wystawy. – To twarde, elastyczne, ażurowe kratki, które pozwalają na solidną stabilizację
oraz pełny drenaż. Unikalna ażurowa konstrukcja daje możliwość trawie na solidne ukorzenienie się
w każdym kierunku. Komórki kratki
są tak zaprojektowane, że
blokują migrację kruszywa w dół.
Innym przykładem rozwiązań typowych lub
wspierających gospodarkę
obiegu zamkniętego będą
tacki i kubki wykonane
przez korporację KGL z recyklatu PET spienionego,
recyklatu PET o podniesionej odporności termicznej
bądź z PLA.
Zagadnienia recyklingu
i gospodarki obiegu zamkniętego to jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą
tworzyw polimerowych
i produkcji narzędzi do
przetwórstwa tworzyw.
Ten nowy model gospodarki ma być odpowiedzią
na problemy współczesnego świata.

źródło: Bydgoski Klaster Przemysłowy

źródło: Bydgoski Klaster Przemysłowy

Wystawa „EKO-POLIMERY – drugie życie tworzyw”

Tacki i kubki wykonane z recyklatów PET i PLA

– Tworzywa polimerowe są ważnym
materiałem, powszechnie występującym w gospodarce i w życiu codziennym – tłumaczy Agnieszka Matuszak.
– Dzięki swoim wielorakim funkcjom
przyczyniają się one do rozwiązania
wielu problemów, przed jakimi stoi nasze społeczeństwo.
Lekkie i innowacyjne materiały do
budowy samolotów i samochodów

umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji CO2. Dzięki wydajnym materiałom izolacyjnym
płacimy mniejsze rachunki za energię. W sektorze opakowań tworzywa
sztuczne zapewniają bezpieczeństwo
żywności i ograniczają jej marnowanie.
W połączeniu z drukiem 3D biokompatybilne materiały z tworzyw mogą ratować życie, zwiększając innowacyjność
w dziedzinie medycyny.

Przemysłowy

MAGAZYN TARGOWY INNOFORM

20

Przemysłowy

3–5 marca 2020

Magazyn
Przemysłowy

Produkcja

DRUK 3D

Przemysłowy

Technologia druku 3D
to realne oszczędności

Dariusz Hankus: Uczestnicy mogą
oczekiwać przede wszystkim dużo
branżowych informacji oraz praktycznej wiedzy. Co roku jesienią organizujemy w Krakowie konferencję
Forum Druku 3D, na której omawiamy przykłady zastosowań technologii drukowania 3D, skanowania
3D i modelowania w różnych gałęziach przemysłu, a nawet w medycynie. W przypadku konferencji organizowanej na Targach INNOFORM
postanowiliśmy skupić się głównie
na branży narzędziowej i przetwórczej. Uczestnicy będą mogli nie tylko
dowiedzieć się, jak inne firmy z tego
segmentu wykorzystują potencjał
druku 3D, ale także, jak w praktyce
wygląda obsługa drukarek i skanerów. Oprócz wystąpień naszych specjalistów przygotowaliśmy warsztaty ze skanowania 3D i drukowania
3D, które zawsze cieszą się dużym
zainteresowaniem. Zapraszamy także na nasze stoisko nr 68, na którym

zaprezentujemy urządzenia oraz
wydruki 3D. Targi i konferencja to
doskonały sposób, by poznać technologie i materiały. Zachęcamy do
spotkania, by dowiedzieć się, jak zaoszczędzić na produkcji we własnej
firmie.

dzeń jest bardzo intuicyjna i bezproblemowa. Jeśli ktoś się jeszcze waha,
czy udać się na tegoroczne targi, to
konferencja jest dobrym argumentem, by jednak pojawić się w Bydgoszczy, zwłaszcza 4 marca.

D.H..: Każdy, kto wybiera się na Targi INNOFORM, powinien być zainteresowany tematami, o których będziemy mówić na konferencji. Dla
właścicieli firm, managerów i szefów działów ciekawa będzie część
wykładowa, na której osoby decyzyjne będą mogły poznać korzyści,
także finansowe, wdrożenia drukarek 3D, skanerów 3D i systemów
CAD/CAM.
Inżynierowie, technicy i operatorzy maszyn przemysłowych mogą być
zainteresowani częścią
warsztatową, ponieważ
będą mogli przekonać się,
że obsługa naszych urzą-

D.H.: Z pewnością dużą rewolucją
jest możliwość wykonania części,
których nie dałoby się wyprodukować na obrabiarkach lub proces ten
byłby bardzo skomplikowany, a co za
tym idzie drogi i czasochłonny. Druk
3D pozwala wykonać bardzo skomplikowane kształty, dzięki czemu fir-

Do kogo kierowane jest to
wydarzenia? Kogo, jako
organizatorzy, chcielibyście
szczególnie zaprosić?

Jak technologia druku 3D może
wpłynąć branżę narzędziowoprzetwórczą? Czy możemy
oczekiwać jakichś rewolucyjnych
zmian?

źródło: CadXpert

MM: W tym roku jednym
z wydarzeń na Targach
INNOFORM będzie konferencja
„Druk 3D w branży narzędziowoprzetwórczej”. Czego można
oczekiwać od tego wydarzenia?

my mogą przyjmować więcej zleceń.
Co więcej, już teraz możemy drukować wytrzymałe narzędzia, które są
znacznie lżejsze od tych wykonanych z metalu. Do tego mogą one być
przystosowane do danego pracownika lub do konkretnego zadania.
Oprócz oprzyrządowania produkcyjnego firmy drukują także części
zamienne do maszyn lub uchwyty
i efektory robotów przemysłowych.
Możemy drukować lekkie narzędzia,
które są bardziej ergonomiczne i to
od jednej sztuki – nie ma minimalnego nakładu, by było to opłacalne,
jak w przypadku technologii wtrysku. Firmy szukają oszczędności,
optymalizując procesy – druk 3D to
inwestycja, która szybko się zwraca.

źródło: CadXpert

Czy można przyjąć, że technologia
druku przestrzennego
zastąpi w przyszłości bardziej
tradycyjne metody produkcyjne?
W jakich branżach, do jakich
zastosowań technologia ta będzie
najpopularniejsza?

D.H.: Technologie przyrostowe
mogą być stosowane w każdej branży – od przemysłu poprzez stoma-

tologię aż do medycyny. Najczęściej
słyszymy o zastosowaniach drukarek w lotnictwie i w motoryzacji, ale
to tylko najbardziej znane aplikacje. W branży przetwórczej drukarki 3D wykorzystuje się np. do prototypowania form wtryskowych lub
do prototypowania funkcjonalnego. Nie musimy uruchamiać seryjnej produkcji, by zweryfikować poprawność projektu formy, ponieważ
wydruk 3D wytrzyma kilka testowych wtryśnięć. Popularnym zastosowaniem technologii addytywnych
jest utrzymanie ruchu i druk części zamiennych, uchwytów lub elementów do szybkiego przezbrojenia innych maszyn produkcyjnych.
Inżynier pracujący w jednej z firm,
w której wdrożono drukarkę 3D
MakerBot METHOD X, stwierdził,
że urządzenie za trzydzieści tysięcy złotych utrzymuje w ruchu maszynę za kilka milionów dolarów. To
realne oszczędności. W wyniku rozwoju materiałów do druku 3D możemy wytwarzać przyrostowo mocne
części, które są montowane i używane w docelowym środowisku.
Technologie przyrostowe wspierają i uzupełniają konwencjonalne metody wytwarzania. Myślę, że drukarki 3D nie zastąpią dotychczasowych
metod produkcji, ale będą równoważnymi maszynami w halach produkcyjnych. Są obszary, w których
druk 3D się nie sprawdza – jak każda technologia ma on swoje ograniczenia, np. jeśli chodzi o seryjną
produkcję w wielotysięcznych nakładach. Niemniej jednak coraz częściej elementy, które do tej pory były
wytwarzane konwencjonalnie, teraz
są drukowane 3D.
Wracając jeszcze do Bydgoszczy
oraz Targów INNOFORM. Na
co warto w tym roku zwrócić
szczególną uwagę, będąc pośród
stoisk firm z branży druku 3D?

D.H.: Na Targi INNOFORM przygotowujemy zestaw wydruków 3D, które z pewnością zainteresują specjalistów z branży narzędziowej oraz
ukażą zaawansowane możliwości
prezentowanych maszyn. Na stoisku
pokażemy przemysłowe drukarki 3D Stratasys z serii F123, które
z uwagi na m.in. specjalistyczne materiały do druku i odpowiednie certyfikaty, coraz częściej są wykorzystywane do produkcji mało i średnio
seryjnej. Z nowości zaprezentujemy
trzecią generację drukarki Formlabsa, czyli Form 3. Urządzenie drukuje
z żywic fotopolimerowych w technologii LFS z gamy ponad 20 materiałów. Grubość wiązki lasera w tej drukarce została pomniejszona do 85
mikrometrów, a dzięki zastosowaniu kilku innych technologicznych
rozwiązań możemy otrzymać nie-

źródło: CadXpert

O technologii przyrostowej, zwłaszcza w kontekście branży narzędziowej, a także o konferencji Druk 3D w branży narzędziowo-przetwórczej na Targach INNOFORM rozmawiamy z Dariuszem Hankusem, specjalistą ds. technologii przyrostowych
w firmie CadXpert.

Dariusz Hankus, specjalista ds. technologii
przyrostowych w firmie CadXpert

zwykle precyzyjne wydruki z gładką
powierzchnią. Warto przyjrzeć się
również drukarce 3D MakerBot METHOD X, której premiera odbyła się
w zeszłym roku, a obecnie jest coraz częściej wybieraną drukarką 3D
z naszej oferty. To urządzenie klasy
biurowej drukuje z inżynieryjnych
materiałów typu ABS oraz rozpuszczalnego materiału podporowego.
Nie zabraknie też mobilnych skanerów 3D EinScan Pro 2X oraz laserowych FreeScan.
Więcej o samych urządzeniach oraz
ich zastosowaniach opowiemy podczas konferencji. Mamy nadzieję, że
zainspirujemy polskich przedsiębiorców do wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań.
Rozmawiał Wojciech Traczyk

CadXpert
– o firmie
CadXpert to lider wśród firm dostarczających profesjonalne drukarki 3D dla przemysłu, stomatologii, medycyny i edukacji.
W ofercie dystrybutora znajdziemy produkcyjne drukarki 3D Stratasys w technologii FDM, PolyJet
i SLA oraz desktopowe drukarki
3D MakerBot. Firma jest również
wyłącznym dystrybutorem marki
Formlabs w Polsce i serii drukarek
3D w technologii LFS/SLA: Form 3
(inżynieryjna), Form 3B (stomatologiczna), Form 3L (wielkogabarytowa). CadXpert świadczy także
usługi drukowania 3D na zlecenie w 5 technologiach przyrostowych oraz z ponad 60 materiałów,
których gama ciągle się powiększa. Ofertę firmy CadXpert uzupełniają mobilne skanery 3D marki
Shining 3D oraz FARO do pomiaru budynków, dużych obiektów
i powierzchni
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INNOFORM® 2020
Udział w konferencjach oraz Giełdzie Kooperacyjnej w ramach biletu wstępu.
Wymagana wcześniejsza rejestracja na www.innoform.pl do 2 marca 2020r.

I DZIEŃ - 3 MARCA 2020 R. (WTOREK)
KONFERENCJA: EKO-POLIMERY GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W PRZETWÓRSTWIE
TWORZYW POLIMEROWYCH (Strefa Konferencji)
ORGANIZATOR:

 11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji
 11.10 – 11.50 Obecne regulacje UE dotyczące tworzyw sztucznych oraz inicjatywy przemysłu w
gospodarce obiegu zamkniętego – Robert Szyman, Polski Związek Przetwórców
Tworzyw Sztucznych

 12.00 – 12.20 Potencjał Bydgoszczy dla rozwoju branży narzędziowo-przetwórczej – Edyta
Wiwatowska, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

 12.20 – 12.50 Trendy rozwoju dla biznesu w gospodarce o obiegu zamkniętym – Katarzyna
Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 13.00 – 14.00 Drugie życie tworzyw polimerowych – pozytywne przykłady zastosowań
tworzyw z recyklingu chemicznego i materiałowego

Informacje targowe
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INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Godziny otwarcia targów:
3 i 4 marca: 09.30 – 16.30 (dni branżowe)
5 marca: 09.30 – 15.00 (dzień branżowy/dzień dla szkół)

Ceny biletów:
Bilet normalny – 20,00 zł
Studenci – 5,00 zł (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej)
Rejestracja* on-line – do 2 marca 2020 r. bezpłatnie
Rejestracja* na targach – 10,00 zł
Grupy zorganizowane uczniów i studentów wraz z opiekunem** – bezpłatnie
Bezpłatny wstęp za okazaniem ZAPROSZENIA ELEKTRONICZNEGO
– wymagana rejestracja w Punkcie Rejestracji Gości

* prerejestracja i rejestracja dotyczy tylko gości branżowych
** na podstawie listy uczniów przesłanej na adres: bkp@klaster.bydgoszcz.pl do 28 lutego 2020 r.

Dojazd do targów:
• samochodem – bezpłatny parking na terenie BCTW
• autobusem linie 93, 94 i wybrane kursy linii 52
• samolotem – połączenie z lotniskiem zapewnia linia autobusowa nr 80, łącząca port z dworcami PKS i PKP
Rezerwacje hotelowe:
telefon: +48 12 651 90 21
hotele@targi.krakow.pl

Kontakt:
telefon: +48 12 651 90 29, 644 12 17
e-mail: innoform@targi.krakow.pl

Tereny targowe:
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze
ul. Gdańska 187, 84-684 Bydgoszcz
GPS: 53°10’13.6’’N 18°02,50.3’’E

 14.00 – 15.00 Tworzywa biodegradowalne jako alternatywa dla tradycyjnych tworzyw
polimerowych – przykłady zastosowań

II DZIEŃ - 4 MARCA 2020 R. (ŚRODA)

KONFERENCJA: DRUK 3D W BRANŻY NARZĘDZIOWO-PRZETWÓRCZEJ (Strefa Konferencji)
ORGANIZATOR:
SYSTEMY DRUKU 3D

 11.00 – 11.30 Druk 3D w produkcji oprzyrządowania w odniesieniu do tradycyjnych metod
wytwórczych (CNC) – Tomasz Kozioł, CadXpert

 11.30 – 12.00 Zastosowanie skanerów 3D EinScan PRO 2X w przemyśle – Mateusz Gacek,
VPI Polska
 12.00 – 12.30 BOB CAD/CAM jako alternatywa dla wiodących systemów CAM w obróbce
form – Rafał Kudelski, AGH
 12.30 – 13.15 Warsztaty skanowania – Mateusz Gacek, VPI Polska

 13.15 – 14.00 Warsztaty drukowania – Tomasz Kozioł, CadXpert

 14.00 – 16.30 Prezentacja drukarek 3D i skanerów 3D na stoisku – Tomasz Kopeć, CadXpert
GIEŁDA KOOPERACYJNA (sala JESIEŃ)
ORGANIZATORZY:

 10.00 – 15.45 Organizatorzy do udziału zaprosili producentów, dystrybutorów oraz
specjalistów sektorów wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw
polimerowych. Giełda Kooperacyjna daje możliwość i szansę zaprezentowania
oferty produktowej, technologicznej bądź badawczej nie tylko partnerom
krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym.
DZIEŃ SZKOLNY
 10.00 Zorganizowane zwiedzanie hali targowej

 11.30 Zorganizowane zwiedzanie hali targowej

 13.00 Zorganizowane zwiedzanie hali targowej

Źródło: Raven Media

III DZIEŃ - 5 MARCA 2020 R. (CZWARTEK)
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NOWOŚCI TARGOWE
VISI CAD CAM
Nowa wersja oprogramowania VISI
2020.0 umożliwia wyświetlanie linii
przepływu, podkreślając możliwe
„wahania” w trakcie fazy wypełniania. Jest to ważne, ponieważ zawirowania występują, gdy przepływ tworzywa spowalnia lub zatrzymuje się
wzdłuż określonej ścieżki przepływu, co prowadzi do wystąpienia asymetrycznych i nieprzewidywalnych
struktur przepływu.

 VERASHAPE (stoisko 111)

GŁOWICE, FREZY, PŁYTKI
Na stoisku firmy Polcomm będzie
można zapoznać się z ofertą nowych
linii głowic frezarskich na płytki
WNEU 04, nowymi gatunkami płytek tokarskich i frezarskich Polcomm, frezami pełnowęglikowymi
do obróbki zgrubnej i wykańczającej
matryc i form.

 POLCOMM (stoisko 73)

CZYSZCZENIE SUCHYM
LODEM
Nowa seria urządzeń do czyszczenia
suchym lodem PCS 60 jest pierwszą
na rynku maszyną, w której wdrożono rozwiązania Przemysłu 4.0.
PCS 60 posiada opatentowany System Kontroli Cząsteczek, który tnie
suchy lód na cząsteczki o rozmiarze od 3 do 0,3 mm, co pomaga producentom uzyskać większą wszechstronność zastosowań w zakresie
czyszczenia.

 COLD JET (stoisko 119)

AIRSKIN, VISUAL
COMPONENTS, GTE, PICKIT
Firma 5sAUTOMATE zaprezentuje
nowe rozwiązania marek AirSkin,
Visual Components, GTE oraz PickIt.

 5sAUTOMATE (stoisko 106)

ASORTYMENT DO FORM
I NARZĘDZI
Firma Hasco Polska zaprezentuje
m.in. asortyment zespołów suwakowych, pierścień centrujący – adapter, wysokotemperaturowy o-ring,
obrotowy zespół zapadkowy, zawór
napowietrzający oraz liniowy zespół kulkowy.

 HASCO POLSKA (stoisko 82)

WYPYCHACZ
Z ZABEZPIECZENIEM
Nowo ustandaryzowany, oszczędzający miejsce kształt główki wypychacza zapewnia jego wyjątkową pozycję w narzędziu. Po obu
stronach różne powierzchnie pozwalają na instalację tylko w dokładnie pożądanej pozycji i jednocześnie zapobiegają odkształceniu
wypychacza. Ukosowanie obwodowe służy do wstępnego naprowadzenia i pomaga w łatwym i szybkim montażu. KNARR oferuje
nowe zabezpieczenie przed przekręceniem w wersji hartowanej,
z pokryciem DLC i azotowanej-oksydowanej. Wypychacze są dostępne prosto z magazynu o różnych
średnicach i do długości 800 mm.
 KNARR (stoisko 108)
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Lista wystawców Targów INNOFORM® 2020
Wystawca

Kraj

29PRO MICHAŁ DOMARAŃCZYK
3D SYSTEMS
 3D TEAM
 3M
 5SAUTOMATE
 A. MARCINIAK OT
 A. MARCINIAK SERVICE
 ACB - ARIES ALLIANCE
 AFM DEFUM
 AIRPRESS POLSKA
 AK TECHNIC
 ALPA
 AMBERSIL/CRC INDUSTRIES EUROPE
 AMP
 AMPCO METAL
 ANIM
 APLEX
 APX TECHNOLOGIE
 ARMAKOM
 ASD SYSTEMS
 ATMOS CHRAST
 BAHCO
 BASS
 BAUMALOG
 BEDRA BERKENHOFF
 BENZ WERKZEUGSYSTEME
 BEP SYSTEME
 BESTON
 BORGA HALE STALOWE
 BRANDERBURGER ISOLIERTECHNIK
 BUCHEM CHEMIE + TECHNIK
 BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO
 BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY
 BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO
-TECHNOLOGICZNY
 CADXPERT - SYSTEMY DRUKU 3D
 CAM DIVISION
 CBT POLSKA
 CELERITIVE TECHNOLOGIES
 CENTRUM TECHNIKI MACRO
 CFM
 CHEMO FILTER
 CNC ART MAREK FIOŁKA
 CNC TECHMILL
 COHERENT
 COLD JET
 CRC INDUSTRIES UK
 CTS TECHNOLOGY
 CYRIL BATH-ARIES ALLIANCE
 DAHMEN
 DANTEC DYNAMICS
 DEMATEC
 DITRON
 DOMGOS
 DOOSAN MACHINE TOOLS
 DORMET-TECH-DITRON
 DUFIEUX - ARIES ALLIANCE
 EASY METAL
 EDORADCA
 EKOPLAST ZAKŁAD NARZĘDZIOWY
ROMAN GLAZIK
 ELBI WROCŁAW
 ELHYS
 ELWIK
 EMUGE-FRANKEN TECHNIK
MACIEJ KOTLARSKI
 ENSHU
 ERMANNO BALZI
 ERMET
 EROWA TECHNOLOGY
 ESCHMANN TEXTURES INTERNATIONAL
 EWIKON HEIßKANALSYSTEME
 EXMOT
 FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM

POLSKA
USA
POLSKA
USA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
FRANCJA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
WŁOCHY
BELGIA
POLSKA
USA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
CZECHY
SZWECJA
NIEMCY
POLSKA
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
CHINY
POLSKA
NIEMCY
NIEMCY

82
82
82
129
106
105
105
71
72
62
82
129
124
42
34
12
82
82
59
16
64
129
54
110
34
54
71
82
33
82
34

POLSKA
POLSKA

77
82




Stoisko

POLSKA
131
POLSKA
68
POLSKA
82
POLSKA
116
USA
82
POLSKA
103
NIEMCY
125
NIEMCY
34
POLSKA
91
POLSKA
15
USA
48
POLSKA
119
W. BRYTANIA 124
POLSKA
38
FRANCJA
71
NIEMCY
34
DANIA
125
POLSKA
30
WŁOCHY
101
POLSKA
65
KOREA PŁD 30
POLSKA
101
FRANCJA
71
AUSTRIA
34
POLSKA
82
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA

82
45
125
41

POLSKA
JAPONIA
WŁOCHY
POLSKA
POLSKA
NIEMCY
NIEMCY
POLSKA
POLSKA

88
30
105
43
82
48
82
34
21

Przemysłowy

Wystawca

Kraj

FANUC POLSKA
FATPOL TOOLS
 FESTA
 FORMLABS
 FORMTECH
 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON
 FPT INDUSTRIE
 GALACTICA OPROGRAMOWANIE
 GALANTERIA MODELARSKA
i ODLEWNICZA NORAM
 GALMEC UNIPERSONALE
 GG TECH
 GLAMAR
 GOM
 GRAFORM ZAKŁAD PRODUKCJI FORM,
NARZEDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH S. GRABOWSKI
 GUSSTECH
 HALBRONN
 HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN
 HARTOWNIA
 HASCO POLSKA
 HEXAGON METROLOGY
 HIFI FILTER POLSKA
 HIKOKI POWER TOOLS POLSKA
 HORECO
 HOTSET
 HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME
 ICETECH POLSKA
 IHR SOLUTION
 IMR E&T
 INAUTOM POLAND
 ING BANK ŚLĄSKI
 ING LEASE (POLSKA)
 IN-TECH KARINA SIELSKA
 INTEGART
 INTEGRA TOOLS
 INTERFACE
 INTERSEROH
 I-TEC
 JOHS. BOSS
 JOKE TECHNOLOGY
 JORGENSEN EASYTECH
 KAPLAST
 KARDEX POLSKA
 KARDEX REMSTAR
 KARNASCH
 KENDU
 KENNAMETAL
 KERFOLG
 KEYENCE INTERNATIONAL
 KIPP POLSKA
 KLG
 KNARR
 KNIPEX
 KNUTH WERKZEUGMASCHINEN
 KONEK PSN
 KONRAD MICRO DRILL
 KS TOOLS WERKZEUGE-MASCHINEN
 KYOCERA SGS PRECISION TOOLS EUROPE
 LIGHTHOUSE
 LINK TOOLS POLSKA
 LISTEMAN POLSKA
 LP NARZĘDZIA
 M.A. FORD EUROPE
 M.A.S.
 MAHR
 MAKERBOT
 MALA INDUSTRIES
 MANN + HUMMEL
 MARCOSTA
 MB MICHAŁ RZEPKA
 MECHANIK MIESIĘCZNIK
NAUKOWO-TECHNICZNY
 MEGA MOLD

POLSKA
POLSKA
POLSKA
USA
POLSKA
POLSKA
WŁOCHY
POLSKA

81
82
129
68
70
31
30
46

POLSKA
WŁOCHY
POLSKA
POLSKA
NIEMCY

3
28
17
58
82




Stoisko

POLSKA
82
POLSKA
28
FRANCJA
47
NIEMCY
103
POLSKA
17
POLSKA
82
POLSKA
111
POLSKA
117
POLSKA
116
CHINY
106
NIEMCY
105
NIEMCY
28
POLSKA
106
WŁOCHY
48
WŁOCHY
28
POLSKA
69
POLSKA
22
POLSKA
22
POLSKA
51
POLSKA
127
POLSKA
56
USA
125
NIEMCY
123
WŁOCHY
129
NIEMCY
54
NIEMCY
104
POLSKA
53
POLSKA
82
POLSKA
107
POLSKA
107
NIEMCY
56
HISZPANIA 129
POLSKA
91
WŁOCHY
129
BELGIA
126
POLSKA
84
POLSKA
82
NIEMCY
108
NIEMCY
129
NIEMCY
101
POLSKA
82
NIEMCY
57
NIEMCY
116
W. BRYTANIA 103
USA
125
POLSKA
129
POLSKA
82
POLSKA
129
W. BRYTANIA 72
POLSKA
44
NIEMCY
129
USA
68
NIEMCY
73
NIEMCY
34
POLSKA
27
POLSKA
90
POLSKA
POLSKA

135
134
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Lista wystawców Targów INNOFORM® 2020
Wystawca

Przemysłowy

MERSEN
 METALTECNICA
 MEUSBURGER GEORG
 MIKRON TOOL SA AGNO
 MILAR
 MILLTRONICS
 MITUTOYO
 ML POLYOLEFINS
 MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY
 MODEX-OIL
 MODULA
 MODULAR
 MOLDE MATOS
 MONITOR ERP SYSTEM POLSKA
 MOULDFLO
 MOULDPRO
 MS SPINEX SPINKIEWICZ MACIEJ
 MT MANUFACTURING TECHNOLOGY
 MTS
 MULTI-INSTAL ROBERT TŁUCZEWICZ
 MÜNCH CHEMIE INTERNATIONAL
 MURATA MACHINERY
 NAKANISHI
 NEW TECHNOLOGY - WYKROJNIKI,
TŁOCZNIKI, CIĘCIE DRUTEM
 NICROMETAL
 NINE9
 NINGBO BODOE HIGHTECH
 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
LASEROWE
 NS MASZYNY
 NS TOOL
 NTS ABRASIVES
 OBERON 3D
 OBERON ROBERT DYRDA
 OBRÓBKA METALU WYDAWNICTWO:
AWART MEDIA
 OKK CORPORATION
 ONROBOT
 OSG POLAND
 PAGERO EDM
 PAMUŁA BIS
 PAUL DüMMEL WERKZEUGFABRIK
 PENCOM ENGINEERING
 PENTA TRADING
 PEWAG
 PFERD
 PICKIT
 PLASEL PLASTIC Ltd.
 P-LASER
 PLASTECH.PL / PLASTECH.BIZ
 PLAST-FARB
 POKOLM FräSTECHNIK
 POLARTECH
 POLCOMM
 POLMATUR
 POMORSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA
 PRIMINER WERKZEUGMASCHINEN
 PROGRESSIVE COMPONENTS
 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ
 PSG PLASTIC SERVICE
 R. STOCK
 RABOURDIN
 RAIS-TOOLS
 RAMPF TOOLING SOLUTIONS
 RANCO
 REGO-FIX
 RICHO POLSKA
 RMA POLSKA
 ROBERT GOŁĘBIOWSKI
 RÖDERS
 ROEHM POLSKA
 ROVALMA
 RT-PLAST


Kraj

Stoisko

FRANCJA
31
WŁOCHY
28
AUSTRIA
83
SZWAJCARIA 103
POLSKA
124
USA
71
JAPONIA
129
POLSKA
6
POLSKA
52
POLSKA
76
WŁOCHY
110
SZWAJCARIA 71
PORTUGALIA 112
POLSKA
75
DANIA
105
DANIA
105
POLSKA
54
POLSKA
9
USA
125
POLSKA
39
NIEMCY
28
JAPONIA
30
JAPONIA
31
POLSKA
POLSKA
TAJWAN
CHINY

35
82
129
34

POLSKA
POLSKA
JAPONIA
POLSKA
POLSKA
POLSKA

26
25
90
95
109
31

POLSKA
136
JAPONIA
30
DANIA
53
POLSKA
74
POLSKA
40
POLSKA
64
NIEMCY
54
W. BRYTANIA 60
CZECHY
40
POLSKA
122
NIEMCY
129
BELGIA
106
IZRAEL
106
BELGIA
106
POLSKA
36
POLSKA
11
NIEMCY
54
DANIA
106
POLSKA
73
POLSKA
19
POLSKA
96
NIEMCY
101
USA
105
POLSKA
130
NIEMCY
83
NIEMCY
82
FRANCJA 104
POLSKA
118
NIEMCY
28
WŁOCHY
48
SZWAJCARIA 90
POLSKA
82
POLSKA
79
POLSKA
63
NIEMCY
71
POLSKA
66
HISZPANIA 104
POLSKA
69

Wystawca

Kraj

RYBACKI CNC PARTNER
- USŁUGOWE FREZOWANIE
 RZEMIEŚLNICZA WYTWÓRNIA
CHEMICZNA ALCHEMIK
 SAUTER FEINMECHANIK
 SAV POLSKA
 SCHMELZMETALL
 SCHUNK INTEC
 SECO
 SETUPROBOTICS
 SGL CARBON GRAPHITE
 SHAPERS’ POLSKA
 SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI
 SHINING 3D
 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
TELE - i RADIOTECHNICZNY
 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA
 SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
 SIMCON
 SINKOPLEX
 SIROPOL
 SODICK CORPORATION
 SODITRONIK
 STALEO.PL - STALE O PRZEMYŚLE
 STÄUBLI
 STEMKE COOLING SYSTEMS
 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
KUJAW I POMORZA
 STRACK NORM
 STRATASYS
 STREAMSOFT
 STÜRMER MASZYNY
 SUMARIS
 SYSTEM 3R
 ŚWIAT OBRABIAREK I NARZĘDZI
 TAKAMAZ MACHINERY
 TBI TECHNOLOGY
 TBT TIEFBOHRTECHNIK
 TECHPLAST
 TECNO E.D.M.
 THERMO COMPACT
 THERMOPLAY
 THERMOTRON
 TMA AUTOMATION
 TOK-ART. ARTUR DOMAGALSKI
 TOMA PW MARCIN LESZCZYŃSKI
 TRACYTEC WELDING
 TRANSCORN
 TRIDENT MACHINERY
 TSUGAMI CORPORATION
 UFS
 UNIVERSAL ROBOTS
 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO
-PRZYRODNICZY w BYDGOSZCZY
 UTILIS AG, PRECISION TOOLS
 VEGA
 VERASHAPE I VISI CAD CAM
 VPI POLSKA
 WADIM PLAST
 WEICON
 WELA HANDELSGESELLSCHAFT
 WELO
 WHITE LION DRY ICE & LASER
CLEANING TECHNOLOGY
 WIDIA PRODUCTS GROUP
 WIHA POLSKA
 WITOSA
 WITTE BARSKAMP
 WODEX
 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
 XYZ MACHINE TOOLS
 YUDO
 ZROBOTYZOWANY.PL
- PRZEMYSŁ ZROBOTYZOWANY

Stoisko



POLSKA

20

POLSKA
NIEMCY
POLSKA
NIEMCY
POLSKA
SZWECJA
DANIA
NIEMCY
POLSKA
POLSKA
CHINA

10
82
34
82
81
129
106
82
82
55
68

POLSKA

89

POLSKA
POLSKA
NIEMCY
POLSKA
POLSKA
JAPONIA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
NIEMCY

89
82
104
61
82
71
71
29
87
70

POLSKA
37
NIEMCY
104
USA
68
POLSKA
13
POLSKA
116
POLSKA
48
SZWECJA
31
POLSKA
27
JAPONIA
30
POLSKA
65
NIEMCY
54
POLSKA
93
WŁOCHY
34
FRANCJA
34
WŁOCHY
105
USA
125
POLSKA
86
POLSKA
82
POLSKA
82
DANIA
105
POLSKA
34
TAJWAN
30
JAPONIA
30
WŁOCHY
56
DANIA 53, 106
POLSKA
92
SZWAJCARIA 54
WŁOCHY
105
POLSKA
111
POLSKA
68
POLSKA
104
NIEMCY
116
NIEMCY
28
NIEMCY
34
NIEMCY
106
NIEMCY
103
POLSKA
116
NIEMCY
104
NIEMCY
82
WŁOCHY
129
POLSKA
113
POLSKA
94
W. BRYTANIA 78
POLSKA
32
POLSKA

29
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NOWOŚCI TARGOWE
OPAKOWANIA
KOMPOSTOWALNE
Opakowania kompostowalne (torby reklamowe, koperty kurierskie,
koperty z wkładem bąbelkowym)
to linia produktów wytwarzanych
z surowców zgodnych z zasadami
ekorozwoju. Surowiec kompostowalny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące produkcji opakowań
o minimalnej uciążliwości dla środowiska. Wytwarzany jest z naturalnych
produktów rolnych. Zapewnia to jego
powrót do gleby w procesie biodegradacji i kompostowania.

 PLAST-FARB (stoisko 11)

USŁUGI PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH
Firma ARRK Shaper’s Polska zaprezentuje swoje usługi w zakresie produkcji form wtryskowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych od 5
do 55 ton, modyfikacji, konserwacji,
naprawy i optymalizacji form wtryskowych i narzędzi takich jak tłoczniki, wykrojniki, a także usługi szybkiego prototypowania: stereolitografia
(SLA), technologia Poly Jet 3D, selektywne spiekanie laserowe (SLS), odlewanie próżniowe, frezowanie (CNC),
malowanie, wykańczanie i nadawanie struktury oraz kompleksowe
prototypowanie.

 ARRK SHAPERS’ POLSKA (stoisko 82)

ZGRZEWARKI
ULTRADŹWIĘKOWE
SONIC WELDER
Zgrzewarki ultradźwiękowe Sonic Welder przeznaczone są do
ultradźwiękowego łączenia materiałów z tworzyw termoplastycznych,
a także do wykonywania operacji saterowania, nitowania, kształtowania
i cięcia. Urządzenia te zaprojektowano zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0
w celu osiągnięcia największej powtarzalności i jakości zgrzewów. Umożliwiają szczelne połączenie zgrzewanych elementów przy zachowaniu
estetyki spoiny.

 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ (stoisko 89)

PODTRZYMKI TOKARSKI
I UCHWYTY
Firma Roehm Polska w Bydgoszczy zaprezentuje m.in. podtrzymki tokarskie
oraz uchwyty mechaniczne duro.

 ROEHM POLSKA (stoisko 66)

OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE
Najnowsze osiągnięcia zespołów badawczych, pracujących między innymi
w takich dziedzinach jak technologia
materiałowa, chemia, obróbka, maszyny i narzędzia, technologie przyrostowe, projektowanie, wzornictwo i architektura oraz aplikacje
produktowe.

 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYROD-

NICZY W BYDGOSZCZY (stoisko 92)

ELEKTRODY I DEJONIZACJA
WODY
Firma Transcorn zaprezentuje w Bydgoszczy ekologiczne urządzenie służące do dejonizacji wody w elektrodrążarkach drutowych, elektrody drutowe
marki IXA oraz elektrody z grafitu.

 TRANSCORN (stoisko 34)
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TARGI PRZEMYSŁOWE

Przemysłowy

Zakres tematyczny
Targi FASTENER POLAND®
■ Łączniki i mocowania przemysłowe
■ Łączniki budowlane
■ Systemy montażu i instalacji
■ Technologia produkcji łączników
■ Urządzenia do magazynowania i dystrybucji
■ Usługi (projektowania, zarządzania, sterowania produkcją, logistyczne, audytu, kontroli i pakowania)
www.fastenerpoland.pl

Targi ASSEMBLY GO. FIRST
EUROPEAN SHOW
■ Lutowanie
■ Spawanie
■ Klejenie i uszczelnianie
■ Procesy montażowe w produkcji urządzeń
■ Montaż w elektrotechnice i elektronice
■ Montaż w przemyśle samochodowym
■ Montaż urządzeń medycznych
■ Montaż w przemyśle meblarskim
■ Montaż w procesie produkcyjnym stolarki
okiennej i drzwiowej
■ Smarowanie w procesach produkcyjnych
■ Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
w produkcji

Tylko trzy lata potrzebowały Targi FASTENER POLAND®, aby stać się najważniejszym spotkaniem branży elementów złącznych i technik łączenia w Europie Wschodniej. Do Krakowa przyjeżdżają kluczowi specjaliści z całego
świata, aby zaprezentować najnowsze rozwiązania. Przez dwa dni można
poczuć tętno branży, która z roku na rok rośnie w siłę.
Co sprawia, że FASTENER POLAND®
cieszy się tak dużym zainteresowaniem? Wydarzenie jest odpowiedzią na potrzeby wystawców. –
Przez wiele lat szukaliśmy miejsca,
w którym będzie można się wystawić z systemami zamocowań. Targi
FASTENER POLAND® są wyspecjalizowane dla branży elementów
złącznych. Jesteśmy zadowoleni, że
mamy je w Polsce, tym bardziej, że
z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przyjeżdżają klienci nie tylko z Polski, ale
i z krajów ościennych oraz innych
kontynentów – twierdzi Tomasz
Karwowski, dyrektor handlowy
z firmy Dromet Sp. z o.o. Sp.k.
Jak potwierdzają organizatorzy –
gości z zagranicy interesowało znalezienie nowych dostawców. Potencjał ten coraz bardziej doceniają
krajowi wystawcy, którzy mają powody do zadowolenia. Tylko w 2018
r. krajowy eksport elementów złącznych wzrósł o 19% do wartości 1,8
miliarda złotych. To największa dynamika wzrostu od 8 lat. Jak mówi
Krzysztof Biskup, General Manager
z firmy PGB – Polska: Mamy klientów z Norwegii, Rumunii, Bułgarii,
Ukrainy. Pokazuje to, że targi cieszą się coraz większą popularnością i mimo krótkiej historii, potrafią przyciągnąć ludzi z tak daleka.

■ Techniki pomiarowe i wizyjne stosowane
w procesach montażowych
■ Technika pozycjonowania i mocowania
elementów w procesie produkcyjnym
■ Clamping – zaciskowe metody łączenia
■ Usługi związane z organizacją produkcji
www.assemblygo.pl

Targi Inter Tech Tool
■ Elektronarzędzia
■ Narzędzia ręczne
■ Pneumatyka
■ Narzędzia pomiarowe
■ Wyposażenie warsztatów
■ Artykuły ścierne

www.intertechtools.com

źródło: Targi w Krakowie

■ Oprzyrządowanie
■ Artykuły BHP i odzież robocza

źródło: Targi w Krakowie

Targi FASTENER POLAND®
nabierają prędkości
Znaczenie Targów FASTENER POLAND® z roku na rok rośnie. Jest to
dla nas bardzo pozytywne.
Organizatorzy zapewniają, że
tegoroczna edycja będzie zaskakująca. Równocześnie z Targami
FASTENER POLAND® odbędą się
dwa nowe, wyjątkowe wydarzenia:
ASSEMBLY GO. FIRST EUROPEAN
SHOW oraz Międzynarodowe Targi Elektronarzędzi i Wyposażenia
Warsztatów INTER-TECH TOOLS.

Targi ASSEMBLY GO. FIRST
EUROPEAN SHOW
– Nie kryjemy dumy, że do grona naszych partnerów dołączyło
Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Montażu, z którym wspólnie przygotowujemy
premierową edycję ASSEMBLY GO,
dedykowaną pracownikom zakładów produkcyjnych. Takiego spotkania jeszcze w Polsce nie było, dlatego praca odbywa się w atmosferze
ekscytacji – mówi Beata Łoś, Project Manager Targów w Krakowie.
ASSEMBLY GO to perfekcyjna przestrzeń dla osób decyzyjnych, inżynierów i projektantów związanych
z automatycznymi procesami montażowymi w procesie produkcji, jak
i wyspecjalizowanych w tematyce ręcznych narzędzi montażowych
o charakterze pneumatycznym.

Wydarzenie to dedykowane będzie także tematyce robotyki,
spawania, lutowania, preparatów chemicznych i maszyn do ich
dozowania.
Według raportu IFR World Robotics Report automatyzacja produkcji przyspiesza na całym świecie. Światowa sprzedaż robotów
przemysłowych podwoiła się
w latach 2013-2017, a prognozy
na kolejne trzy lata zapowiadają
14-proc. roczny wzrost sprzeda-

ży na całym świecie. Wprowadzenie
robotów do firm służy usprawnieniu i przyspieszeniu pracy ludzi. To
duże udogodnienie, szczególnie, że
tempo produkcji jest coraz szybsze.
Organizatorzy targów odpowiadają
na potrzeby rynku, dlatego zachęcają do udziału w pierwszym w Polsce
wydarzeniu poświęconym zagadnieniom montażu przemysłowego,
obejmującego wszystkie problemy,
z jakimi borykają się zakład produkcyjne – ASSEMBLY GO.

INTER-TECH TOOLS
Organizowane przez firmę Targi
w Krakowie oraz Inter Tech Expo
Międzynarodowe Targi Narzędzi,
Elektronarzędzi i Wyposażenia
Warsztatów INTER TECH TOOLS na
niecały rok przed rozpoczęciem budzą ogromne zainteresowanie.
– Na polskim rynku brakowało wydarzenia o tej tematyce. Targom towarzyszyć będą praktyczne pokazy narzędzi, tak by nie tylko w teorii
zapoznać się z nowinkami, ale również sprawdzić je w działaniu – dodaje Beata Łoś. Wystawcy prezentować będą m.in.: elektronarzędzia,
narzędzia ręczne, pneumatyczne,
pomiarowe. Nie zabraknie wyposażenia warsztatów, artykułów ściernych, oprzyrządowania oraz artykułów BHP i odzieży roboczej.
Synergia trzech wydarzeń to mocny argument, dla tych, którzy szukają miejsca i sposobu na pozyskanie nowych klientów. Warto więc
z wyprzedzeniem zaplanować swój
przyjazd do Krakowa. Szczegóły na
temat wydarzeń, które odbędą się
w dniach 24-25 listopada dostępne
są na stronach:
www.fastenerpoland.pl
www.assemblygo.pl
www.intertechtools.com
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Przemysł w liczbach

Recykling tworzyw
sztucznych

Produkcja tworzyw sztucznych

Przemysłowy

na świecie:

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne
w Europie według ich zastosowania w 2018 r.

19,8
%

opakowania

budownictwo

6,2
%

348

359

mln ton

mln ton

2017

2018

9,9
%

39,9
%

w Europie :

motoryzacja

4,1
%

3,4
%

16,7
%

64,4

61,8

mln ton

mln ton

2018

2017
branża
elektryczna&elektroniczna

rolnictwo

AGD

inne
źródło: PlasticsEurope

źródło: PlasticsEurope

9,4 mln
29,1 mln
ton
ton

1,6 mln 60 tys.
51,2 mln
ton

Wielkość zebranych pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w Europie w 2018 r.

Zapotrzebowanie
na tworzywa sztuczne ze strony europejskich przetwórców (UE,
Norwegia, Szwajcaria)
w 2018 r.

Wielkość zebranych odpadów tworzyw na europejskim rynku w celu
poddania recyklingowi
w 2018 r.
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Liczba zatrudnionych
osób w europejskim
przemyśle tworzyw
sztucznych.

Liczba przedsiębiorstw
działających w przemyśle tworzyw sztucznych
na Starym Kontynencie.

7miejsce
360 mld
euro
Obroty generowane
przez branżę tworzyw
sztucznych w Europie
w 2018 r.

Przemysł tworzyw sztucznych jest na 7 miejscu
w Europie pod względem
wkładu wartości dodanej

źródło: PlasticsEurope

Udział wybranych krajów z Europy wg zapotrzebowania na tworzywa sztuczne ze strony przetwórców w 2018 r.
13,9%
24,6%

Niemcy

Włochy

Hiszpania

Francja

6,8%

4,6%

7,3%
Wielka Brytania

7,6%1300

9,4%

4,3%
Luksemburg

Polska

Belgia

Holandia
źródło: PlasticsEurope
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kalendarz targów
2020
INNOFORM®

4. Mi´dzynarodowe Targi Kooperacyjne
Przemysłu Narz´dziowo-Przetwórczego
Współorganizator: Bydgoski Klaster Przemysłowy

03-05.03.2020, Bydgoszcz

KRAKDENT®

28. Mi´dzynarodowe Targi
Stomatologiczne w Krakowie
12-14.03.2020, Kraków

DENTAL SPAGHETTI

XIX Mi´dzynarodowy Kongres Stomatologiczny
13-14.03.2020, Kraków

Kongres i Targi LNE

41. Mi´dzynarodowy Kongres
i Targi Kosmetologiczne LNE
Organizator: LNE edycja polska

28-29.03.2020, Kraków

Packaging Innovations
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12. Mi´dzynarodowe
Targi Opakowaƒ
01-02.04.2020, Warszawa

Gluten Free EXPO

05

Współorganizator: Polskie
Stowarzyszenie Osób z Celiakià
i na Diecie Bezglutenowej

08-09.05.2020, Kraków

ThinkAnimal

Targi Akcesoriów i ˚ywnoÊci
dla Zwierzàt
30-31.05.2020, Kraków

BookLajk

Targi Ksià˝ek i Zabawek
Edukacyjnych dla Dzieci
30-31.05.2020, Kraków

SYMAS®

12. Mi´dzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
14-15.10.2020, Kraków

MAINTENANCE

12. Mi´dzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu,
Planowania i Optymalizacji Produkcji
14-15.10.2020, Kraków

24. Mi´dzynarodowe Targi
Ksià˝ki w Krakowie®
22-25.10.2020, Kraków

HORECA®

28. Mi´dzynarodowe Targi Wyposa˝enia
Hoteli i Gastronomii
04-06.11.2020, Kraków

GASTROFOOD®

19. Targi Artykułów Spo˝ywczych
i Napojów dla Gastronomii
04-06.11.2020, Kraków

ENOEXPO®

18. Mi´dzynarodowe Targi
Wina w Krakowie
04-06.11.2020, Kraków

DENTAMED®

19. DolnoÊlàskie Targi
Stomatologiczne we Wrocławiu
06-07.11.2020, Wrocław

Kongres i Targi LNE

42. Mi´dzynarodowy Kongres
i Targi Kosmetologiczne LNE
Organizator: LNE edycja polska

14-15.11.2020, Kraków

FASTENER POLAND®

4. Mi´dzynarodowe Targi Elementów
Złàcznych i Technik Łàczenia
24-25.11.2020, Kraków

ASSEMBLY GO

Jubinale Lato

06

Letnie Targi Bi˝uterii i Zegarków
Organizator: PB GROUP

First European Show

Współorganizator: Polskie Stowarzyszenie
In˝ynierów i Techników Monta˝u

24-25.11.2020, Kraków

04-06.06.2020, Kraków

INTER TECH TOOLS

KOMPOZYT-EXPO®
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11. Mi´dzynarodowe Targi Materiałów,
Technologii i Wyrobów Kompozytowych
06-07.10.2020, Kraków

4. Targi Seniora
09-10.10.2020, Kraków

Mi´dzynarodowe Targi Elektronarz´dzi
i Wyposa˝enia Warsztatów
Współorganizator: New Tech Expo Sp. z o.o.

24-25.11.2020, Kraków

JUBINALE CHRISTMAS
Targi Bi˝uterii i Zegarków

Organizator: PB GROUP

27-28.11.2020, Kraków

CAŁA GALAKTYKA WYDARZE¡
wybierz coÊ dla siebie...
www.targi.krakow.pl
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www.expokrakow.com
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