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Elesa+Ganter jest od 70 lat światowym liderem w produkcji standardowych 
elementów maszyn dla przemysłu. Najwyższa jakość, dbałość o wzornictwo, 
obszerny magazyn w Polsce, dostawa w 24 h to tylko niektóre z atutów naszej 
oferty.

Standardowe elementy do maszyn i urządzeń wykonane 
ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej.

Elesa+Ganter oferuje najszerszy na świecie wybór standardowych 
elementów wykonanych z wysokogatunkowych stali. Produkty 
zostały opracowane specjalnie dla przemysłu spożywczego, 
farmaceutycznego i chemicznego. Odpowiednio dobrany 
materiał, jak i konstrukcja czynią elementy Elesa+Ganter 
właściwymi do użytkowania w środowiskach o wysokich 
wymaganiach higienicznych.
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octopus.pl@team.haloila.com 
www.haloila.com

Prosimy o kontakt z nami oraz pytania.

Octopus z Systemem 
Automatycznej Wymiany 

Rolki (RCS) jest bezpieczny 
i zapewnia nieprzerwaną 

pracę

WrapBOX do linii o niskich 
wydajnościach

Octopus z LogoWRAP zapewnia 
widoczność marki

Octopus z Aplikatorem Narożników do 
opakowań pierwotnych

Haloila oferuje szeroką gamę w pełni 
automatycznych owijarek z różnymi 
opcjami dla sprawnej i bezpiecznej 
pracy.

Dostarczyliśmy ponad 6000 maszyn 
Octopus do ponad 60 krajów na całym 
świecie.
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Oferujemy Państwu:

Profesjonalną konsultację podczas wyboru urządzenia

Kompleksowy projekt linii pakującej „pod klucz”, wykonany 
w programie Solid Work w formacie 3D z pełną wizualizacją

Szybki i profesjonalny serwis gwarancyjny oraz 
pogwarancyjny, świadczony przez polski personel 
regularnie szkolony w Yamato Academy w Niemczech

Szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych, 
z naszego magazynu w Polsce lub w Niemczech

TSDW-205W

Zapraszamy na nasze stoisko  
podczas Targów Taropak w Poznaniu  

w dniach 26–29/09/2016. 

Pawilon 4, stoisko nr 117

Nasz personel to wyszkoleni specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy w przemyśle spożywczym.

YAMATO SCALE w Polsce
ul. Wojska Polskiego 58/14

05-500 Piaseczno 
Tel: +48 22 756 51 74

Mob: +48 601 622 763 
info@yamatoscale.pl
www.yamatoscale.pl

 HELP DESK: +48 780 007 109

Szybkie i precyzyjne!
Naważarki wielogłowicowe  
japońskiej firmy Yamato Scale
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Poprzeczka idzie w górę!

Dzisiejsze rozwiązania technologiczne stosowane w procesach pro-

dukcyjnych – służące do dozowania, detekcji, przeładowywania, sorto-

wania czy pakowania produktu – już nie tylko współpracują z człowie-

kiem czy też stanowią doskonałą hybrydę. One same w sobie tworzą 

standardy i narzucają normy produkcji XXI wieku, podnosząc poziom 

wydajności i funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu wyśru-

bowanych norm higieny. Producenci maszyn zwiększają ich dynami-

kę, precyzję i niezawodność by stworzyć produkt, który zadba o nas 

wszystkich! O odbiorcę – lepsza jakość produktu, jak również o produ-

centa – zmniejszając straty wynikające z przestojów i zwiększając re-

nomę produktu ze względu na jego powtarzalność.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu ważenia, dozowania i pakowa-

nia od zawsze były kluczem do lepszego produktu finalnego. Mają one 

nierzadko wpływ na sam produkt – nie tylko jego wygląd, ale również 

smak, zapach czy kolor, co bezpośrednio przekłada się na zadowole-

nie odbiorcy, cenę produktu oraz jego popularność wśród nabywców. 

Oddaję w Państwa ręce ten numer kwartalnika w nadziei, iż zain-

tryguje i zainspiruje Państwa do zmiany postrzegania procesów prze-

mysłowych, z jakimi mają Państwo do czynienia na co dzień. Przeno-

sząc się do świata automatyki, gdzie elektronika użytkowa opiera się 

coraz częściej na bliskiej współpracy człowieka z robotem, powinniśmy 

poczuć się jak w maszynie czasu, gdyż to, co obecnie stało się faktem, 

jeszcze niedawno oscylowało jedynie w sferze fantastyki. 

Zapraszając Państwa do lektury niniejszego wydania, nie można 

pominąć zmian, jakie zaszły w nadchodzących eventach. Poznańskie 

Targi Taropak zyskały uzupełnienie nazwy do Międzynarodowych Tar-

gów Techniki Pakowania i Etykietowania, a także wydzielona została 

z nich cześć logistyczna – Logipak. Zmiany te dowodzą dynamicznego 

rozwoju tych właśnie sektorów branży, jakimi są etykietowanie oraz 

logistyka, a co za tym idzie – dużych zmian zachodzących na polskim 

rynku branżowym. 

Na koniec szczególnie zachęcam do lektury artykułu Anny Szym-

czak pt. „Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie na inwesty-

cje w firmach”, a dla ciekawych nowości „Innowacje i trendy w prze-

myśle metalowych opakowań żywności, napojów i innych produktów 

konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu”. Z wydarzeń 

w branży warto przeczytać publikację Instytutu Badawczego Opako-

wań COBRO „Laureaci VIII Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań 

PakStar 2016 i V Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student 

PakStar 2016”.

Pozdrawiam i życzę ciekawej lektury.

redaktor wydania

Agnieszka Gutowska 

Szanowni Państwo!
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Co w nuMeRZe

 8  nowości techniczne 

 112  Zestawienie wybranych firm działających w branży 

 122  Biblioteka 

Temat z okładki
 16 Pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania – seria Gn 3663 – Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 

 17 Pokrętła z łańcuchem zabezpieczającym – seria VCT-LP – Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. 

 18 Zespoły łożyskowe elesa+Ganter – Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

 20  owijarki folią strecz od Halofili – Oy M Haloila Ab 

 24   Inteligentne recepturowanie dla bezpiecznych procesów – Sartorius Intec Poland Sp. z o.o 

 26  CoMAu I PASTIFICIo GHIGI. Zrobotyzowana paletyzacja – wsparciem przemysłu spożywczego  

– COMAU POLAND Sp. z o.o.

 30  Mieszane nie wstrząśnięte – YAMATO SCALE w Polsce

 31  Porady/wskazówki, jak ważyć i pakować słodycze – YAMATO SCALE w Polsce

 33  uwaga! Szkło! – YAMATO SCALE w Polsce

wiedza i nauka 
 88  Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie na inwestycje w firmach  

– Anna Szymczak – MS-Consulting

 96  Dobre prognozy dla polskiego sektora opakowań – Plastech 

 98   Branża spożywcza musi być szybka i elastyczna – Wydawnictwo Naukowe PWN 

 100   Innowacje i trendy w przemyśle metalowych opakowań żywności, napojów i innych produktów 

konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu – Wydawnictwo Naukowe PWN  

– D.A. Abramowicz, L. Jenkins, K. Ambrose, I. Bucklow, T. Benge, B. Fields, G. Hughes, A. Noke,  

J. Bilko, A. Ioannides, C. Ramsey

Rozwiązania techniczne
 23  Standardowe aplikacje wagowego systemu I 410 – PRECIA POLSKA Sp. z o.o.

 29   Sealed Air wprowadza na rynek nową pakowarkę próżniową Cryovac® VS2X  

– Sealed Air Polska Sp. z o.o.

 34  Małe, szybkie, precyzyjne roboty SCARA – ABB Sp. z o.o.

 35  Prestiżowa nagroda za innowacyjność dla ABB na Targach Automatica 2016 – ABB Sp. z o.o.

 36   Zawory serii 290 ze stali nierdzewnej dostępne teraz z certyfikacją do kontaktu z żywnością  

– ASCO Numatics Sp. z o.o.

 37  nowa wyspa zaworowa serii 502 – ASCO Numatics Sp. z o.o.

 38   Bosch oferuje rozwiązania z efektem „wow” producentowi delicji marki McVitie’s – POLO Polska

 40   Zintegrowany system pomiarowy IMS-A firmy Bosch Rexroth: precyzyjny pomiar położenia 

bezwzględnego metodą indukcyjną – Bosch Rexroth Sp. z o.o.

 42   IndraMotion MLC: więcej mocy dla maszyn drukujących i procesów produkcyjnych  

– Bosch Rexroth Sp. z o.o.

 44   Dynamiczne wagi kontrolne – szybkie i precyzyjne ważenie na linii produkcyjnej  

– B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

 46   Systemy ISHIDA z zaawansowaną technologią X-ray wytyczają drogę producentom żywności 

w detekcji ciał obcych – Ishida Europe Ltd.

 49  Proste, niezawodne, wydajne i w dobrej cenie – Codemax A. Kowalska, K. Wiśniewski Spółka Jawna

 50  ważenie z wysoką sprawnością i wydajnością? – Mettler-Toledo Sp. z o.o.

 50  Jakie są prawdziwe koszty użytkowania wagi samochodowej – Mettler-Toledo Sp. z o.o.

 52  Fatek – twój partner w procesie pakowania – Jarosław Pawełek, Multiprojekt 
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Str. 20
Owijarki folią strecz od Halofili 

Str. 24
Inteligentne recepturowanie 
dla bezpiecznych procesów 

Str. 26
COMAU I PASTIFICIO GHIGI. Zrobotyzowana 
paletyzacja – wsparciem przemysłu spożywczego

Str. 30
Mieszane nie wstrząśnięte
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XX Multiprojekt  .......................................................... 53

XX Nurnberg Messe GmbH FachPack  ..............  19
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XX Oy M. Haloila Ab  ...................................................  2

XX opakowania.biz  .................................................... 93

XX PARRI .....................................................................  120

XX plastech.pl  ...............................................................  97

XX POLO Polska  .......................................................... 38

XX PRECIA POLSKA Sp. z o.o.  .............................. 23

XX RADWAG  .............................................................. 125

XX robotyka.com  ........................................................  76

XX RONOX  ....................................................................... 9

XX Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.  .................. 126

XX Stäubli Łódz Sp. z o.o.  .........................................  59

XX Sealed Air Polska Sp. z o.o.  ..............................  29

XX SMIT-OP Kowalewscy Sp. J.  ...............  116, 120

XX steute Polska  ..........................................................  65

XX TAROPAK  ............................................................... 72

XX tworzywa.org  .......................................................  91

XX ULMA Packaging Polska Sp. z o.o.  ............... 63

XX WERNER KENKEL Sp. z o.o.  ..........................  15

XX WObit  .......................................................................  57

XX YAMATO SCALE w Polsce  ................................  3

Indeks reklam

 54   uniwersalne rozwiązanie – teraz w nowych rozmiarach dostępne od ręki. Prowadnik e4.1L od 

firmy igus – mniejszy ciężar, łatwy montaż oraz konstrukcja chroniąca przewody – igus® Sp. z o.o.

 56  wydajne narzędzia do zbierania i analizy danych – WObit

 58  Roboty Stäubli partnerem w przemyśle spożywczym – Stäubli Łódz Sp. z o.o.

 62   najbardziej urozmaicona oferta. nowe automatyczne traysealery  

– ULMA Packaging Polska Sp. z o.o.

 64   steute extreme – wyłączniki i czujniki do pracy w ekstremalnych warunkach  

– A. Więch – steute Polska 

 66  Szybka i precyzyjna kontrola przepływu mediów ciekłych i sypkich – FESTO Sp. z o.o. 

  69   nowość w ofercie Danfoss Drives – VLT® Midi FC 280 – wszechstronny napęd elektryczny  

dla maszyn w przetwórstwie spożywczym – Danfoss Poland Sp. z o.o.

 71  empress znaczy cesarzowa – ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o. 

 73  Automatyzacja paletyzacji blachodachówki – BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o. 

 75  Szybki, precyzyjny i efektywny: FIT7A – BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI 

 77  niezawodne półautomatyczne systemy do przenoszenia ładunków – ID Lifting Sp. z o.o. 

 79  Co-packing narzędziem marketingu – APACK Sp. z o.o. 

 80   Komentarz Hadriena Maureille’a – Kierownika działu Packaging Industry Solutions.  

Przyszłość intuicyjnej robotyki i konfigurowalnych, modułowych linii pąkujących  

– OMRON ELECTRONICS Sp. z o.o.

 82   Czujniki pojemnościowe Balluff SmartLevel w czekoladowym raju.  

Bezbłędna regulacja poziomu – S. Gumółka – Balluff Sp. z o.o.

 84  Mierniki dozujące Me-02 produkcji AXIS Sp. z o.o. – AXIS Sp. z o.o. 

 85  STReTCH-HooD – W. Sąsiadek – P.W. DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy S. J. 

wydarzenia z branży
 39 nowe możliwości dla przemysłu podczas wARSAw InDuSTRY weeK 2016

 87 wydarzenia na Targach TARoPAK i LoGIPAK 2016 

 90   najważniejsze spotkanie branży opakowań za nami!  

Frekwencyjny sukces 8. Międzynarodowych Targów opakowań Packaging Innovations

 92  Dwie dekady, dwa rekordy. 20 edycja Targów Plastpol – jeszcze większa i chętniej odwiedzana

 94 Biznes ramię w ramię z nauką – Targi euroLab i CrimeLab za nami

 109   Laureaci VIII ogólnopolskiego Konkursu opakowań PakStar 2016 i V Krajowego Konkursu 

Projektów opakowań Student PakStar 2016
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Str. 50
Jakie są prawdziwe koszty użytkowania wagi 
samochodowej?
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spożywczym
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nowoŚCI TeCHnICZne

Zawory serii 327 dostępne teraz do użytku 
w ekstremalnych warunkach pracy sięgających 
aż do –60°C

Zawory elektromagne-
tyczne bezpośredniego 
działania serii 327 firmy 
ASCO zostały teraz stworzo-
ne do użytku z myślą o eks-
tremalnych warunkach pra-
cy sięgających aż do –60°C, 
czyniąc nasz zawór dosko-
nałym rozwiązaniem do sto-
sowania w przemyśle petrochemicznym.

Dawniej zawory serii 327 przeznaczone były do pracy w tempe-
raturach sięgających –50°C. Teraz temperatura otoczenia pracy za-
woru jest jeszcze niższa, czyniąc nasz zawór doskonałym rozwią-
zaniem do stosowania w regionach polarnych i arktycznych, które 
są coraz bardziej popularnymi obszarami w przemyśle petroche-
micznym. Zawory serii 327 firmy ASCO posiadają certyfikację ATEX, 
w rezultacie nasze zawory stanowią doskonałe rozwiązanie w prze-
myśle petrochemicznym dzięki wysokiej wydajności oraz wytrzyma-
łej konstrukcji. Dostępne są również certyfikaty CUTR oraz IECEx. 
Ta dodatkowa funkcja została osiągnięta dzięki fluorosilikonowej 
(FVMQ) uszczelce, która zapewnia wyjątkową odporność na tak 
niskie temperatury. Zabieg ten, w połączeniu ze zwiększoną siłą 
sprężyny oraz zużyciem energii sięgającym 5,6/5,7 Watt AC/DC, 
zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające oraz długą żywot-
ność zaworu, dzięki czemu klienci ASCO skorzystają na wysokiej 
wydajności, długiej żywotności oraz certyfikatom bezpieczeństwa 
zawsze dostępnym wraz z serią 327. Całkowity zakres temperatur 
pracy serii 327 obejmuje obecnie –60°C do +90°C.

ASCO Numatics Sp. z o.o. 
www.asconumatics.eu/pl/327

Open Core Engineering 
Szybkie testowanie i wdrażanie po-

mysłów jest obecnie możliwe dzięki 
oferowanej przez firmę Bosch Rexroth 
technologii Open Core Interface, stano-
wiącej integralną część platformy Open 
Core Engineering. Umożliwia ona opra-
cowywanie w pakiecie MATLAB/Simu-
link modeli (programów), a następnie 
wykonywanie ich bezpośrednio w ste-
rownikach PLC i systemach kontroli ruchu firmy Bosch Rexroth. Po-
zwala to użytkownikom maszyn na pełne wykorzystanie zalet po-
dejścia Rapid Control Prototyping (szybkie prototypowanie układów 
sterowania), a dzięki temu skrócenie czasu opracowywania. 

Obecnie firma Bosch Rexroth udostępniła możliwość tworzenia 
w pakiecie MATLAB/Simulink modeli, a następnie uruchamiania ich 

bezpośrednio w sterowniku z rodziny IndraLogic XLC lub w syste-
mie sterowania ruchem IndraMotion MLC. Wystarczy wydanie kilku 
poleceń, by Open Core Interface połączył symulowany model i jego 
algorytmy z docelowym sprzętem sterującym. Program symulacyjny 
i sterownik wymieniają się bezpośrednio wszystkimi niezbędnymi 
danymi i rozkazami. Nie jest do tego potrzebna żadna dodatkowa 
aplikacja obsługi PLC. 

MATLAB/Simulink analizuje stan sterownika i sygnały z urządzeń 
peryferyjnych, pobierając je bezpośrednio z Open Core Interface, 
po czym przetwarza je i zmienia odpowiednio do potrzeb. Możliwa 
jest także analiza dodatkowych informacji z programu zapisanego 
w sterowniku PLC. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nawet zło-
żonych sekwencji ruchów bez potrzeby pisania choćby jednej linij-
ki kodu maszynowego sterownika PLC. Możliwości te dostępne są 
zawsze przez cały okres eksploatacji maszyny. Pozwala to progra-
mistom na bardzo łatwe porównywanie modelu z rzeczywistością.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
www.boschrexroth.pl

Czujnik kontrastu KRT18M – efektywny 
i funkcjonalny

Nowy czujnik kontrastu KRT 18B został 
stworzony tak, by idealnie łączyć funkcjo-
nalność z wysoką efektywnością. Sensor 
posiada trójkolorową diodę LED (czerwony, 
zielony i niebieski kolor światła), dzięki któ-
rej jest w stanie automatycznie określić po-
żądany kolor, który wytworzy maksymalny 
kontrast z wykrytego znaku. Skuteczność 
działania jest tak wysoka, że nawet błysz-
czące powierzchnie lub blaknące znaczni-
ki nie przeszkadzają w niezawodnym wy-
krywaniu – funkcja Trackingu. Kalibracja czujników niezależnie od 
wersji jest niezwykle przyjazna. Na przykład jeżeli zdecydujemy 
się wybrać wersję dwuprzyciskową, to jednym przyciskiem będzie-
my uczyli znacznika, a drugim tła, czujnik w pełni automatycznie 
dopasuje kolor światła, aby uzyskać najlepsze parametry. Pomię-
dzy przyciskami znajduje się bargraph wizualizujący, czy w danej 
chwili wykrywamy tło, czy znacznik. Częste zmiany folii na maszy-
nach pakujących wiązały się z koniecznością ponownej kalibra-
cji sensorów. W przypadku KRT18M można szybko i łatwo dosto-
sować parametry, używając interfejsu IO-Link. Dzięki niewielkim 
rozmiarom metalowej obudowy o IP67/IP69K i wysokiej często-
tliwość przełączania (do 25 kHz), czujnik szczególnie przystoso-
wany jest do szybkich procesów pakowania czy detekcji etykiet  
w układach napełniania. 

Balluff
www.balluff.pl
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Uchwyty przemysłowe ROHDE w ofercie 
Elesa+Ganter Polska

Firma Elesa+Ganter Polska jest 
oficjalnym krajowym dystrybutorem 
wysokiej klasy uchwytów przemy-
słowych marki ROHDE. W ofercie 
znajdują się m.in. uchwyty funkcyj-
ne wyposażone w elementy steru-
jące funkcjami urządzenia oraz 
uchwyty ze stali nierdzewnej lub 
kwasoodpornej spełniające wyso-
kie wymagania higieniczne. Dzię-
ki magazynowi zlokalizowanemu w Polsce wybrane uchwyty marki 
ROHDE mogą być dostarczone przez Elesa+Ganter Polska nawet 
w ciągu 24 h.

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
www.elesa-ganter.pl

Nowość – moduły wagowe WMF o wysokiej 
precyzji. Przeznaczone specjalnie do ważenia 
wielotorowego
Niewielkie wymiary

Czujnik o szerokości zaledwie 25 mm umożliwia 
łączenie w systemy z minimalnym odstę-
pem, przeznaczone do wielotorowego 
ważenia na ograniczonej przestrzeni 
i pozwalające osiągnąć najwyższą 
wydajność w produkcji i badaniach.

Przemysłowe sieci Ethernet
W pełni zintegrowany interfejs 

przemysłowej sieci Ethernet (EtherNet/IP i PROFINET IO RT) 
umożliwia integrację z systemami sterowania w czasie rzeczywi-
stym w automatyce przemysłowej, co pozwala na zmniejszenie 
nakładu pracy podczas integracji systemów sterowania PLC i osią-
gnięcie maksymalnych prędkości wymiany danych.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Moduł wagowy jest wyposażony w pełne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem. Zapewnia ono ochronę modułu wagowego na wy-
padek nieprawidłowego działania urządzeń do obsługi lub błędów 
instalacyjnych.

Ochrona na czas mycia
Ochrona na czas mycia, aktywowana przez doprowadzenie sprę-

żonego powietrza, zapewnia stopień ochrony IP65 i umożliwia my-
cie modułu natryskiem wodnym.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
www.mt.com/collectplus 

reklama

Nowość! Waga kontrolna Flexus®, zapewniająca 
wysoką jakość produktu i bezpieczeństwo 
żywności

Firma Sartorius Intec wyzna-
cza nowe standardy dla linii pro-
dukujących żywność pakowaną. 
Flexus® to waga kontrolna, bę-
dąca odpowiedzią na potrzeby 
branży spożywczej. Dzięki sze-
rokiemu zakresowi konfiguro-
walnych opcji urządzenie jest 
w stanie zadowolić praktycznie 
każdego użytkownika.

Niezwykle istotnym elementem kontroli produkcji w produkcji żyw-
ności pakowanej jest sprawdzanie wagi i integralności produktu. 
Poza tym producent musi spełnić rygorystyczne normy w zakresie 
higieny. Wszystkie te uwarunkowania mieliśmy na uwadze, projek-
tując wagę kontrolną Flexus®. 

Na etapie projektowania wagi Flexus® firma dbała nie tylko o hi-
gienę. Bardzo istotna była również elastyczność, gdyż chcieliśmy 
stworzyć higieniczną i wydajną wagę kontrolną, którą – podobnie 
jak wielofunkcyjny scyzoryk – można wykorzystać do wielu różnych 
zastosowań. Dzięki temu Flexus® jest inwestycją o autentycznym 
potencjale. Dzięki wielu praktycznym rozwiązaniom możliwa jest 
szybka przebudowa wagi w przypadku konieczności ważenia nowe-
go produktu. Przykładowo do solidnej ramy górnej można bez trudu 
przymocować dodatkowe moduły i łatwo zmieniać szerokość taśm 
podajników. Mamy także do wyboru kompleksowy zestaw separa-
torów oraz szeroką gamę interfejsów komunikacyjnych, umożliwia-
jących płynną integrację z dowolnym środowiskiem informatycznym. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
www.flexus-checkweigher.com.

Sartorius Intec
www.sartorius-intec.com
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Dwuigłowa głowica serii EMPRESS, FISCHBEIN 
do zaszywania worków 

Dwuigłowa głowica 
Fischbein zaszywa worki, 
wykonując dwa równoległe 
ściegi (dwuigłowy szew ty-
pu 401, max 1900 szwów/
min, długość ściegu regu-
lowana od 8–11 mm). Po-
szczególne szwy są prze-
sunięte względem siebie, 
dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie czy nawet wyelimino-
wanie przenikania produktu przez szew. W przypadku produktów ty-
pu ryż czy kawa eliminuje się całkowicie przenikanie produktu przez 
szew, a w przypadku produktów typu mąka czy cukier znacznie się je 
ogranicza, uszczelniając zamknięcie worka. Jest to głowica cechu-
jąca się niskim poziomem wibracji. Zastosowano w niej regulowa-
ne koło pasowe, pozwalające na łatwą synchronizację z prędkością 
transportera. Wyposażona jest w opatentowany, wymuszony system 
smarowania, który zapewnia właściwe smarowanie wszystkich new-
ralgicznych elementów ruchomych maszyny, a tym samym znacznie 
wydłuża trwałość urządzenia. Głowica zamontowana na kolumnie 
wraz z całym oprzyrządowaniem (podajnik worków, skrzynka elek-
tryczna, system uruchamiania i wyłączania itp.) tworzy zaszywarkę 
serii SYSTEM. Głowice i zaszywarki dwuigłowe przeznaczone są 
do zaszywania worków typu open-mouth – otwartych, papierowych 
i polipropylenowych. Alima-Pack Sp. z o.o. jest wyłącznym przed-
stawicielem firmy FISCHBEIN w Polsce. Zaszywarkę FISCHBEIN 
z głowicą dwuigłową będzie można zobaczyć na naszym stoisku 
na targach Taropak 2016 (stoisko 48, hala 3).

ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.
www.alimapack.pl

HLCB2 – legalizowany tensometryczny 
przetwornik wagi

Czy ważysz produkty 
spożywcze, farmaceutycz-
ne czy chemiczne – lega-
lizowany belkowy prze-
twornik wagi HLCB2C3 
zapewnia dokładne wyniki 
ważenia nawet w trudnych 
warunkach otoczenia. Ten 
tensometryczny przetwor-
nik wagi posiada sześcioprzewodową technikę połączeń i jest teraz 
dostępny także dla maksymalnej nośności 110 kg – czyli mniejszej 
niż dla dotychczas oferowanego najmniejszego zakresu: 220 kg. 
HLCB2 jest legalizowalnym przetwornikiem tensometrycznym wagi 
o kształcie przetwornika ścinanego i jest dostępny w wersjach o za-
kresach znamionowych od 110 kg do 4,4 t. Ten typ przetwornika wa-

Rebel-S – nowy model od Comau
Comau wprowadza Rebel-S, 

swojego własnego 4-osiowe-
go robota SCARA, w 5 róż-
nych odmianach o udźwigu 
6 kg i 3 różnych zasięgach. 
Wszystkie modele kontrolowa-
ne są przez jednostkę sterują-
cą R1C, która może być monto-
wana w pojedynczej szafie typu 
rack 19" w celu sterowania całą linią. Roboty te są również dostęp-
ne w wersji openROBOTICS, w przypadku której robot jest bezpo-
średnio zintegrowany z istniejącą już maszyną/linią, kontrolowany 
przez technologie B&R.

Nazwa tych nowych robotów odzwierciedla rozbieżności wynika-
jące z różnic pomiędzy standardowymi robotami SCARA, a innymi 
robotami w gamie Comau. Mają one świadczyć o „buncie” (rebelii), 
jakiego uosobieniem są te nowe roboty: „buntują” się przed byciem 
przegubowymi, „buntują” się przed montowaniem ich tylko w jed-
nym położeniu i wykorzystują elementy dystansowe – proste, ale 
jednocześnie niezwykle innowacyjne rozwiązanie do zwiększania 
zasięgu robota. 

Rebel-S jest dostępny w wersjach o zasięgu 450, 600 lub 750 mm. 
Wszystkie trzy wersje można montować na podłodze lub na ścianie, 
a wersje o zasięgu 600 i 750 mm mogą być dodatkowo skonfiguro-
wane do montażu sufitowego. Taka elastyczność w pozycji monta-
żu jest ułatwiona dzięki zastosowaniu dwóch opcji poprowadzenia 
kabli (zarówno w pionie, jak i w poziomie).

Poza robotami firma Comau będzie miała w swej ofercie szereg 
dodatków, w tym system śledzenia przenośnika oraz system wizyj-
ny typu plug & play, a także szereg pakietów usług stanowiących 
część strategii posprzedażnej firmy.

Comau Poland Sp. z o.o.
www.comau.com

gi zapewnia klasę C3, C4 i C6 (OIMLR60). Jego mocna, hermetycz-
nie uszczelniona konstrukcja (IP69K) ze stali nierdzewnej i odporna 
na zakłócenia technika połączeń, wzmocniony dławik oraz przewód 
przyłączeniowy powodują, że jest idealny do zastosowania w wa-
gach platformowych, taśmociągowych i modułach ważących dla wag 
zbiornikowych. Opcjonalna wersja iskrobezpieczna IECEx+ ATEX 
jest również dostępna. Przetwornik ten posiada gniazdo umożliwia-
jące łatwą instalację mechaniczną dodatkowych akcesoriów mon-
tażowych, ułatwiających integrację przetwornika z konstrukcją wa-
gi. W ofercie dostępne są elementy takie, jak: stopa montażowa, 
łożyska elastomerowe o różnych wymiarach i konfiguracjach oraz 
gotowe zabudowy dla wag zbiornikowych.

BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
www.hbm.com.pl 
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Rewolucja na rynku sypkich artykułów 
spożywczych. Pierwsze na świecie zgrzewane 
opakowanie papierowe 

Firmy Bosch Packaging Techno-
logy, czołowy dostawca maszyn pa-
kujacych i BillerudKorsnäs, szwedz-
ki specjalista w dziedzinie papieru, 
opracowały pierwsze na świecie 
zgrzewane opakowanie papierowe. 
Rozwiązanie to jest odpowiedzią na 
rosnące zapotrzebowanie na ekolo-
giczne opakowania, ponieważ nie 
zawiera folii polimerowej, natomiast 
wykorzystuje ekologiczny jednowar-
stwowy papier, umożliwiający pro-
dukcję szczelnych opakowań do produktów sypkich, takich jak cu-
kier, zboża, mąka czy proszki. Dzięki temu udaje się zachować nie 
tylko czystość na półkach sklepowych, jak i w kuchni, ale również 
wysoki poziom ochrony i wyższą jakość produktu. 

Nowe opakowanie papierowe jest produkowane na pierwszej 
pionowej maszynie formująco-napełniająco-zgrzewającej (VFFS) 
z tzw. modułem ZAP – PME 4001 ZAP. Moduł ten umożliwia po-
wlekanie klejem na minimalnej powierzchni, co pozwala zachować 
naturalny charakter papieru. Rozwiązanie to opiera się na spraw-
dzonej koncepcji maszyn PME firmy Bosch oraz na ulepszonych 
właściwościach papieru Axello®ZAP od firmy BillerudKorsnäs, za-
projektowanego specjalnie do tego zastosowania. W porównaniu 
z tradycyjnym papierem jest on znacznie bardziej trwały oraz za-
chowuje naturalne właściwości i zalety papieru od wyprodukowa-
nia aż po recykling. Więcej o tym rewolucyjnym rozwiązaniu moż-
na dowiedzieć się na stronie www.sealedpaperpackaging.com lub 
skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem firmy Bosch 
w Polsce – POLO AG.

Bosch Packaging Technology

reklama

Jusky  Tel. 71-793 40 70; www.noze-maszynowe.pl;  e-mail: info@jusky.pl

Dystrybucja w Polsce:

Noże maszynowe Made in Sheffield od Durham-Duplex: 
noże pakujące, noże perforujące, noże zębate, noże krążkowe  
i talerzowe, noże na indywidualne zapytanie.
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Redakcja kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”  

zaprasza do odwiedzenia: 

stoiska 57 w Hali A na Targach eneRGeTAB  

w Bielsku-Białej w dniach 13–15 września br. 

stoiska 124 w pawilonie 3A na Targach TARoPAK  

w Poznaniu w dniach 26–29 września br. 

stoiska B593 na Targach TooLeX  

w Sosnowcu w dniach 4–6 października br. 

stoiska A27 na Targach SYMAS  

w Krakowie w dniach 5–6 października br. 

stoiska 20 na Targach HaPeS  

w Katowicach w dniach 18–20 października br. 

Zestaw z silnikiem krokowym ze sprzężeniem 
zwrotnym

Firma Multiprojekt Automa-
tyka Sp. z o.o. rozszerzyła 
ofertę o kompaktowe zestawy 
z silnikami krokowymi z wbu-
dowanym sprzężeniem zwrot-
nym. W skład zestawu wcho-
dzi silnik krokowy z zamknię-
tą pętlą sprzężenia zwrotnego, 
wraz z przewodami i wtyczka-
mi, oraz dedykowany napęd. Napęd posiada wbudowany 32-bito-
wy procesor DSP nowej generacji i sterowanie wektorowe, co wpły-
wa na poprawę momentu wyjściowego i pozwala uzyskać większą 
dokładność, między innymi brak „gubienia” kroków przy wyższych 
prędkościach. 

Automatyczna kontrola prądu w oparciu o obciążenie wpływa na 
dłuższą żywotność silnika (kontrola temperatury uzwojeń). Dodat-
kową zaletą zastosowania polecanych zestawów z silnikiem kroko-
wym ze sprzężeniem jest płynna praca silnika, wysoka dynamika 
przyspieszania i hamowania oraz niski poziom wibracji. 

Zestaw może pracować z częstotliwością do 200 kHz, przy czym 
klient ma do dyspozycji 16 rodzajów mikrokroków, w tym maksy-
malny 51 200 mikrokroków/obrót. Oprócz wspomnianych zalet za-
chowujemy kompaktowe wymiary – silnik ze sprzężeniem posiada 
taki sam rozmiar kołnierza, jak zwykły silnik krokowy, natomiast jest 
nieco dłuższy. Bez większych modyfikacji w maszynie można wy-
mienić klasyczny silnik krokowy na silnik ze sprzężeniem. 

Aplikacje, w jakich najczęściej wykorzystywane są układy z silni-
kiem krokowym z zamkniętą pętlą sprzężenia, to wszelkiego rodzaju 
małe maszyny i urządzenia, takie jak maszyny dozujące, maszyny 
do grawerowania, maszyny do cięcia, plotery, drukarki 3D, maszy-
ny CNC oraz wszelkiego rodzaju aplikacje, gdzie klientowi zależy 
na kompaktowych wymiarach oraz kontroli sterowania.

Multiprojekt
www.multiprojekt.pl
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Natychmiastowa kontrola ciśnienia – czujnik 
ciśnienia i przetwornik SPAU

Czujnik SPAU do pomiaru, monitorowania i wykrywania ciśnienia 
utrzymuje jego poziom pod stałą kontrolą, umożliwiając zwiększe-
nie wydajności i niezawodności procesu, a także 
szybsze uruchomienie systemu.

SPAU to inteligentny czujnik ciśnienia z do-
wolnie programowalnym komparatorem wartości 
progowej lub komparatorem okienkowym. Sze-
roki zakres funkcji czujnika dla gazów obojęt-
nych obejmuje:
 l monitorowanie sieci;
 l monitorowanie nadciśnienia;
 l monitorowanie podciśnienia;
 l kontrolę szczelności;
 l wykrywanie obiektów.
Zdalna obsługa i parametryzacja oraz prosta wymiana czujnika 

są również możliwe przez IO-Link.
Bogaty wybór akcesoriów gwarantuje w każdym przypadku szyb-

ki i łatwy montaż.
Przykładowo dzięki systemowi modułowemu przyłącze pneuma-

tyczne może być zlokalizowane z tyłu lub z dołu, a wyjście gniazda 
M8/M12 może być wyprowadzone od góry, od spodu bądź z tyłu. Po-
nadto przełączalne wyjścia PNP/NPN prądowe i napięciowe umoż-
liwiają dostosowanie do wszystkich systemów sterowania.

Dzięki dużemu, łatwemu do odczytu dwukolorowemu wyświetla-
czowi LCD (niebieski/czerwony) można szybko sprawdzić, czy ciś-
nienie jest prawidłowe.

Przejrzyste menu do nawigacji z trzema przyciskami pozwala 
na szybkie uruchomienie i łatwe ustawienie punktu przełączania.

Konstrukcja IP65 umożliwia stosowanie w trudnych warunkach 
pracy.

Festo
www.festo.pl

Wagi przenośnikowe w układzie redundantnym

W ostatnich latach dużego znaczenia nabiera zapewnienie ciągłe-
go i bezawaryjnego ważenia. Rozwiązaniem pozwalającym spełnić 
te założenia jest układ wagowy w systemie redundantnym. System 
ten opiera się na instalacji składającej się z przynajmniej dwóch wag 
taśmociągowych na jednej nitce przenośnika. Zapewnia to ciągłą 
pracę systemu pomiarowego w przypadku awarii jednego z urzą-
dzeń, a także poprzez śledzenie wyników i wyznaczanie odchyłki 
pomiędzy pomiarami wag można w miarę wcześnie stwierdzić awa-
rię systemu i zapewnić interwencję. Jednym z przykładów zasto-

sowania tego rozwiązania jest redundantny pomiar wydobycia soli 
w ZG Polkowice-Sieroszowice, gdzie po roku eksploatacji różnica 
wskazań wynosi poniżej 0,1%.

Wagi przenośnikowe Precia Molen są wykorzystywane nie tylko 
przez największe elektrownie w Polsce, ale również przez wiodące 
zakłady górnicze i chemiczne.

Precia Molen od wielu lat wyposaża swoje wagi przenośnikowe 
w dodatkową funkcjonalność. Oprócz dostarczania wyniku ważenia 
według najwyższych standardów (zatwierdzenie typu WE dla wag 
przenośnikowych Precia Molen w najwyższej możliwej klasie 0.5), 
umożliwia również pełen monitoring pracy przenośnika. 

Najprostsza wersja informuje o parametrach pracy przenośnika: 
jak długo pracował pod obciążeniem i bez, ale i jaka była wydaj-
ność średnia i szczytowa.

PRECIA POLSKA Sp. z o.o., Kraków
www.preciamolen.com.pl

Nowy kontroler Limitag® V5 Lite R3
Z początkiem roku został wprowadzony nowy system Limitag V5 

Lite z uaktualnionymi sterownikami przemysłowymi pod nazwą 
Limitag V5 Lite R3.

Kluczowe cechy nowego 
kontrolera:

 l szybszy system operacyjny;
 l łatwy w użyciu interfejs użytkownika;
 l zwiększona wytrzymałość na trudne 
warunki pracy;

 l oparty na Panelu PC. Ta sama kon-
cepcja, jak w kontrolerze V5 Lite:
– nieotwierany panel główny,
– mniej wewnętrznego okablowania,
– zoptymalizowany układ złącz elektrycznych,
– ulepszona kontrola temperatury wewnętrznej urządzenia,
–  lepszy precyzyjny ekran dotykowy, szczególnie na rogach wy-

świetlacza.

Codzienna obsługa bez zmian (przejrzysty dla użytkownika)
 l Te same możliwości połączeń urządzeń peryferyjnych.
 l Te same porty komunikacyjne. Protokół, Ethernet, Port Szeregowy 
RS232 itd.

 l Ten sam interfejs użytkownika. 

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym 
Jest to wyraźna zmiana w wyglądzie zewnętrznym nowego kontro-

lera. Ekran dotykowy oraz procesor i wszystkie elementy w jednym 
panelu. Obudowa kontrolera nie jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Codemax A. Kowalska, K. Wiśniewski Spółka Jawna
www.codemax.eu
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Nowy system NPAT do pomiaru rozkładu nacisku 
między rolkami

W ofercie WObit dostępny 
jest nowy system NPAT (Nip 
Pressure Alignment Tool), któ-
ry stanowi kompletne narzędzie 
do pomiaru rozkładu nacisku między 
rolkami. Dzięki niemu zyskujemy możliwość 
wykonania szybkich i dokładnych pomiarów, roz-
wiązując przy tym problemy z niewspółosiowością oraz 
nierównym rozkładem sił.

System mierzy i w przejrzysty sposób wyświetla wyniki w czasie 
rzeczywistym, informując użytkownika o rozkładzie nacisku mie-
rzonego obszaru kontaktowego rolek – na długości oraz szeroko-
ści wzdłuż rolki. Policzalne dane gwarantują poprawność procesu 
produkcyjnego, konserwacji, kontrolę jakości oraz właściwe na-
stawy rolek.
Kluczowe cechy:

 l konfigurowalny układ czujników;
 l transporter do przechowywania czujników i przyłączy we właści-
wym ułożeniu podczas korzystania z systemu;

 l obudowa, która chroni elektronikę w aplikacjach wymagających 
większej odporności na warunki zewnętrzne;

 l czujniki z elektroniką mogą być łatwo wymieniane i serwisowa-
ne w terenie;

 l dwa modele czujnika różniące się między sobą rozdzielczością, 
do pomiaru różnych średnic rolek;

 l łatwość zwinięcia w celu magazynowania. 
Korzyści z pomiaru nacisku przy użyciu systemu NPAT:

 l przejrzysta prezentacja rozkładu nacisku na szerokości oraz 
wzdłuż rolki;

 l zapewnia poprawne ustawienie rolek;
 l chroni maszynę i wytwarzany produkt przed uszkodzeniem;
 l zapewnia policzalne i wiarygodne dane;
 l efektywniejsze wykonywanie konserwacji.

P.P.H. WObit  E. K. J. Ober s.c.
www.wobit.com.pl

reklama

Bezprzewodowe czujniki indukcyjne steute 
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Dział „Extreme” firmy steute 
zaprezentował nowe przeciw-
wybuchowe czujniki indukcyj-
ne, komunikujące się z wyko-
rzystaniem technologii radio-
wej. Zostały one opracowane 
specjalnie do pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem gazów 
(strefy Ex 1 i 2) i/lub pyłów (strefy Ex 21 i 22). Wszystkie mają od-
powiednie dopuszczenia Ex.

Czujniki indukcyjne serii Ex RF IS mają formę cylindryczną i do-
stępne są w średnicach M12, M18 i M30. W kombinacji z uniwersal-
nym nadajnikiem radiowym Ex RF 96 ST umożliwiają bezprzewo-
dową transmisję sygnałów sterujących, a sam nadajnik zapewnia 
im także energię niezbędną do działania. Dzięki temu okablowanie 
staje się całkowicie zbędne.

Nadajniki uniwersalne są wyposażone w specjalne baterie litowe 
Ex, które mogą być wymieniane w strefach zagrożonych wybuchem. 
Bateria zabudowana w nadajniku uniwersalnym, współpracującym 
z czujnikiem indukcyjnym, może osiągać żywotność ok. 1000 dni, 
przy częstotliwości przełączania 1 x s. Zasięg transmisji radiowej 
to odpowiednio: maks. 450 m w terenie otwartym i do 40 metrów 
w warunkach typowych dla zabudowanej hali produkcyjnej. Po stro-
nie odbiorczej można zastosować odbiornik z wyjściami przekaźni-
kowymi, półprzewodnikowymi lub interfejsami RS232 oraz TCP/IP.

Nowe urządzenia steute mogą być z powodzeniem stosowane na 
ruchomych i wirujących elementach maszyn i ciągów technologicz-
nych, eliminując konieczność stosowania awaryjnych prowadników 
kablowych czy systemów szczotkozbieraczy. 

steute Polska
www.steute.pl
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Yamato stosuje tworzywa wykrywalne
Normy jakościowe związane z pa-

kowaniem żywności (HACCP oraz ISO 
22000), a także stale rosnące wyma-
gania klientów coraz wyżej ustawiają 
poprzeczkę przed producentami wag 
i maszyn pakujących. Firma Yama-
to jako pierwsza w Polsce znacząco 
podniosła standard bezpieczeństwa 
oferowanych wag, zastępując poma-
rańczowe wykładziny amortyzujące i doszczelniające niebieskimi – 
w pełni wykrywalnymi przez detektory metali lub wykrywacze x-Ray. 

Firma Yamato korzysta z najlepszych silikonów produkowanych 
przez brytyjską firmę BST Detectable Products, mających wszelkie 
niezbędne polskie i europejskie atesty. Wspólnie z polskim dystry-
butorem produktów wykrywalnych, firmą BFF Sp. z o.o. (wykrywal-
ne.com), opracowała specjalne wkładki amortyzujące i pierścienie 

zabezpieczające produkt. Okładziny z niebieskiego wykrywalnego 
silikonu na życzenie klientów są montowane w nowych wagach lub 
wymieniane w użytkowanych już maszynach, eliminując ryzyko nie-
wykrytego przedostania się elementów pomarańczowych okładzin 
do gotowych, zapakowanych produktów. 

Dzięki możliwości dobrania trzech grubości okładziny (1,5; 3,0 
i 5,0 mm) rozwiązanie to zdaje egzamin w wagach różnej wielkości 
i w pakowaniu produktów wymagających różnego stopnia amor-
tyzacji. 

Dla Yamato Polska – info@yamatoscale.pl – niebieski silikon 
w nowych wagach staje się standardem. Natomiast wszystkich za-
interesowanych wymianą istniejących pomarańczowych wykładzin 
amortyzujących na niebieskie odsyłamy do firmy BFF Sp. z o.o. (pro-
dukty@wykrywalne.com).

YAMATO SCALE w Polsce
www.yamatoscale.pl
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Zasada działania nowego pokrętła 
serii GN 3663 przypomina działa-

nie klucza dynamometrycznego. War-
to jednak pamiętać o tym, że nie ma tu 
możliwości regulacji momentu. Daje-
my jednak Klientom możliwość wybo-
ru wariantu pokrętła o ustalonym mak-
symalnym momencie w zakresie od 0,7 
do 5,5 Nm. Jeżeli podczas skręcania ele-
mentów przekroczymy wybrany moment 
siły, specjalny mechanizm wbudowany 
w pokrętło wysprzęgli się i nie pozwoli 
na mocniejsze dokręcenie pokrętła – po-
wiedział Filip Granowski, Dyrektor ds. 
Sprzedaży Elesa+Ganter Polska, i do-
dał: – Dużą zaletą konstrukcji nowego 
pokrętła jest trwałość jego mechanizmu. 
Badania przeprowadzone po wykonaniu 
10 000 cykli nie wykazały widocznych 
oznak zużycia, nie zmieniła się także 
ustalona wartość momentu dokręcania.

Korpus pokrętła wykonany jest z ano-
dowanego na czarno aluminium i po-
siada tworzywową pokrywę osłaniającą 
wewnętrzny mechanizm. Elementy me-
chanizmu oraz wstawka gwintowana wy-
konane są ze stali.

Pokrętło występuje w trzech wersjach: 
z trzpieniem gwintowanym, otworem 
gwintowanym oraz gładkim otworem 
w tolerancji H7. Wersja z gładkim otwo-
rem, dzięki możliwości rozdzielenia po-
krętła oraz elementu dokręcanego, po-
zwala na samodzielne wykonanie połą-
czenia o innym kształcie czy wymiarach.

eLeSA+GAnTeR®

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest 
częścią grupy ELESA+GANTER® i zaj-
muje się dystrybucją produktów rodzi-
mej marki. Wykwalifikowana kadra 
i magazyn w Polsce gwarantują, oprócz 
najwyższej jakości produktów, doradz-
two techniczne u klientów, profesjonal-
ną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 
elementów E+G dostarczane jest w syste-
mie 24 h z magazynu w Polsce).

elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

tel. 22-737 70 47

fax 22-737 70 48

e-mail: egp@elesa-ganter.com.pl

www.elesa-ganter.pl

Pokrętła z ograniczonym momentem 
siły dokręcania – seria Gn 3663

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, wprowadziła do oferty 
nowy typ pokrętła wyposażonego w mechanizm ograniczający maksymalny moment siły dokręcania. Nowy 
produkt nosi oznaczenie GN 3663 i został skonstruowany w taki sposób, by zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
elementy przykręcane lub zminimalizować ryzyko zerwania gwintu.

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, 
katalog produktów, tabele wymiarów, 
darmowe pliki 2D i 3D do pobrania znaj-
dują się na stronie: www.elesa-ganter.pl.

Szczegółowe informacje o nowościach 
i zastosowaniach produktów E+G można 
także przeczytać w newsletterze dostęp-
nym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl.
X n

Pokrętło GN 3663 ze wstawką z gwintem 

wewnętrznym (po lewej) i gwintowanym 

trzpieniem (po prawej)

Budowa pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania model GN 3663
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W nowych pokrętłach VCT-LP za-
równo osadzony w rowku pier-

ścień zatrzaskowy, jak i przymocowany 
do niego łańcuch kulkowy są wykona-
ne z wytrzymałego technopolimeru. Oba 
elementy połączono pierścieniem spiral-
nym ze stali nierdzewnej. Otwory mon-
tażowe w zaczepach zostały dostosowane 
pod standardowe wkręty samogwintują-
ce lub śruby z łbem stożkowym.

Pokrętła VCT-LP zostały przygotowa-
ne w dwóch wariantach ze standardową 
długością łańcucha, wynoszącą 200 mm 
(rys. 2):

 l wariant VCT-B-LP z mosiężną wtop-
ką z przelotowym otworem gwinto-
wanym (dla pokrętła średnicy 25 mm 
gwint nieprzelotowy);

 l wariant VCT-p-LP ze stalowym, ocyn-
kowanym trzpieniem gwintowanym ze 
sfazowanym płaskim czołem.
Rozwiązania zastosowane w pokręt-

łach VCT-LP mogą być w prosty spo-
sób zaadapatowane w innych elemen-
tach z oferty ELESA+GANTER. Wyko-

Pokrętła z łańcuchem  
zabezpieczającym – seria VCT-LP

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, wprowadziła do oferty 
pokrętła z łańcuchem zabezpieczającym, dzięki któremu element może być dodatkowo przymocowany do 
maszyny lub urządzenia. Rozwiązanie takie pozwala na zabezpieczenie pokrętła przed zgubieniem i jest 
szczególnie przydatne w przypadku jego częstego montażu i demontażu. Nowy produkt powstał na bazie 
popularnego pokrętła VCT, które dodatkowo wyposażono w rowek umożliwiający przyczepienie łańcucha.

Rys. 1. Pokrętło z łańcuchem zabezpieczającym 

VCT-LP

Rys. 2. Dwa warianty pokręteł z łańcuchem zabezpieczającym VCT-B-LP i VCT-p-LP

VCT-B-LP VCT-p-LP

nując rowek pod pierścień serii GN 111.6 
w dowolnym pokrętle lub dźwigni, doda-
jąc łańcuch serii GN 111 lub linkę z serii 
GN 111.2, można samodzielnie stworzyć 
produkt z zabezpieczeniem przed zgu-
bieniem. Takie kombinacje mogą znaleźć 
szeroki zakres zastosowań w maszynach 
i urządzeniach specjalistycznych gałęzi 
przemysłu, takich jak spożywcza, far-
maceutyczna i chemiczna. Mogą rów-
nież być wykorzystane w różnego typu 
sprzęcie mobilnym.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest 
częścią grupy ELESA+GANTER® i zaj-
muje się dystrybucją produktów rodzi-
mej marki. Wykwalifikowana kadra 
i magazyn w Polsce gwarantują, oprócz 
najwyższej jakości produktów, doradz-
two techniczne u klientów, profesjonal-
ną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 
elementów E+G dostarczane jest w syste-
mie 24 h z magazynu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, 
katalog produktów, tabele wymiarów, 
darmowe pliki 2D i 3D do pobrania znaj-
dują się na stronie: www.elesa-ganter.pl.

Szczegółowe informacje o nowościach 
i zastosowaniach produktów E+G można 
także przeczytać w newsletterze dostęp-
nym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl.
X n

elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

tel. 22-737 70 47

fax 22-737 70 48

e-mail: egp@elesa-ganter.com.pl

www.elesa-ganter.pl
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Zespoły łożyskowe elesa+Ganter

Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, rozszerzyła 
ofertę o nową rodzinę produktów – wahliwe zespoły łożyskowe w oprawach z tworzywa. 
Nowe produkty są odpowiedzią firmy na zgłaszane przez klientów zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości elementy pełniące rolę punktów podparcia dla osi i wałów w różnego typu 
urządzeniach i maszynach przemysłowych, gdzie konieczne jest zapewnienie odpowiedniego 
łożyskowania i współosiowości. Wahliwe zespoły łożyskowe w oprawach są przeznaczone do 
stosowania w różnych gałęziach przemysłu, w tym do systemów transportu wewnętrznego. 
Do głównych zalet nowej rodziny produktów należą: łatwość montażu, wahliwość, 
kompensacja niewspółosiowości, szczelność i odporność na korozję. 

Zespoły łożyskowe składają się ze specjalnych łożysk kulko-
wych zabudowanych w oprawach o różnych kształtach. We-

wnętrzny pierścień łożyska jest szerszy od zewnętrznego i po-
siada zamontowany wkręt dociskowy, umożliwiający osiowe 
zabezpieczenie wałka po osadzeniu w łożysku. Oprawa daje 
możliwość zamocowania łożyska do obudowy urządzenia oraz 
zapewnia mu odpowiednie smarowanie.

Konstrukcja zespołu łożyskowego zapewnia skuteczne 
uszczelnienie, a dzięki smarowniczce – własny zapas smaru. 
Dodatkowo, dzięki kulistej powierzchni pierścienia zewnętrz-
nego łożyska i sferycznemu otworowi w obudowie, zespoły łoży-
skowe posiadają zdolność wychyleń kątowych do 2,5°. Pozwala 
to na kompensowanie błędów niewspółosiowości, trudnych do 
uniknięcia w przypadku łożyskowania w oddzielnych oprawach. 
Niewspółosiowość może również wystąpić przy ugięciu wału.

Oprawy wykonane są ze wzmocnionego włóknem szklanym 
technopolimeru na bazie poliamidu i przykręcane bezpośrednio 
do konstrukcji przez przelotowe otwory montażowe wzmocnio-
ne nierdzewnymi tulejkami. Zależnie od kształtu oprawy zespół 
łożyskowy można zamocować w różnych płaszczyznach i kon-
figuracjach otworów mocujących.

Aktualnie w ofercie firmy Elesa+Ganter znajdują się cztery 
odmiany zespołów łożyskowych w oprawach, które ze względu 
na sposób montażu możemy podzielić na dwa typy:

Typ F – otwory montażowe umiejscowione są 
równolegle do osi wału (rys. 2)

Do tego wariantu zaliczają się:
 l UCF – zespoły łożyskowe kołnierzowe kwadratowe;
 l UCFL – zespoły łożyskowe kołnierzowe owalne;
 l UCFB – zespoły łożyskowe kołnierzowe narożne.

Typ P – otwory montażowe skierowane są prostopadle 
do osi wału (rys. 3)

Ten typ opraw łożyskowych potocznie nazywa się oprawami 
stojącymi. Wariantem dostępnym w tym wykonaniu jest:

 l UCP – zespoły łożyskowe stojące z przelotowymi otworami 
montażowymi.

Rys. 1. Zespoły łożyskowe wahliwe w oprawach z tworzywa

Rys. 2. Zespoły łożyskowe – typ F

FP16_210x99_PL_WazenieDozowaniePakowanie_ALLG.indd   1 01.07.16   10:09
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Wszystkie powyższe wykonania dostosowane są dla wałków 
o średnicy czopa 25 mm oraz 30 mm. Temperatura pracy wy-
nosi od –20°C do +60°C.

eLeSA+GAnTeR®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produk-
cji standardowych elementów maszyn. Marka ta została powo-
łana do życia przez dwie współpracujące ze sobą od 35 lat firmy: 
ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELE-
SA+GANTER® i zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej 
marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantu-
ją, oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne 

Rys. 4. Przykład aplikacji zespołu łożyskowegoRys. 3. Zespoły łożyskowe – typ P

elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

tel. 22-737 70 47

fax 22-737 70 48

e-mail: egp@elesa-ganter.com.pl

www.elesa-ganter.pl

www.elesa-ganter.info.pl

u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 
elementów E+G dostarczane jest w systemie 24 h z magazynu 
w Polsce).X n
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Haloila została założona w roku 1972. Pierwsze 
owijarki obrotowe do folii strecz zostały wypro-

dukowane w 1976 roku, a w 1983 roku wprowadzo-
no na rynek pierwszą w pełni automatyczną owijakę 
pierścieniową Octopus.

Fabryki Haloila znajdują się w Masku, Finlandia 
(produkcja owijarek automatycznych), oraz w Kar-
djali, Bułgaria (produkucja owijarek półautomatycz-
nych). W 2014 roku Haloila stała się częścią mię-
dzynarodowej Signode Industrial Group, która jest 
wiodącym producentem opakowań przemysłowych. 
Signode Industrial Group działa na sześciu konty-
nentach i zatrudnia blisko 7000 osób.

Będąc częścią większej korporacji, Haloila może 
przenieść swą wiedzę na technologię taśmowania, 
folię strecz i pakowania ochronnego. Na przykład 
spółki siostrzane Haloili, Muller LCS i Mima Films, 
specjalizują się w technologii materiałowej i produk-
cji folii strecz.

Haloila zapewnia projekt, wdrożenie, utrzymanie, 
modernizację, części zamienne i zautomatyzowany 
monitoring swoich urządzeń, a także materiały do 
opakowania i „szyte na miarę” rozwiązania w zakre-
sie zabezpieczania palet do transportu wyrobów róż-
nych firm. To służy klientom w branży papierniczej, 
budownictwie, przemyśle chemicznym, spożyw-
czym i mleczarskim, napojowym, logistyce i innych. 

Technologia pierścieniowa octopusa
Pierwsza na świecie owijarka z wykorzystaniem 

technologii pierścieniowej, Octopus, została opraco-
wana ponad 30 lat temu przez Haloilę, w 1983 roku, 
i to zrewolucjonizowało pakowanie. Z biegiem lat 
technologia rozwijała się i poszerzała o różne mo-
dele owijarek, różne opcje i funkcje dla różnych sek-
torów przemysłu. 

Najważniejsze wdrożenia na przestrzeni lat to: 
LogoWRAP – nowy system aplikacji folii zadruko-
wanej na paletę w czasie normalnego cyklu owijania; 
Octopus Compact – owijarka pierścieniowa nowej 
generacji opracowana dla linii niskich wydajności; 

owijarki folią strecz od Haloili

Haloila jest jednym z wiodących na świecie producentów automatycznych owijarek palet. 
Haloila uczestniczy w Targach Taropak, pawilon 3, stoisko 49 w dniach 26–29 września w Poznaniu, 
wystawiając najnowsze modele swoich maszyn do pakowania przeznaczonych na polski rynek.

Octopus T200 z Automa-

tyczną Zmieniarką Rolki 

(RCS) do linii produkcyj-

nych o dużej wydajności

Nowość Haloili – WrapBOX automatycz-

na owijarka do niskich wydajności linii
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Octopus TWIN, bardzo szybki Octopus z dwiema karetkami do 
folii. Octopus opracowano i rozwijano na przestrzeni lat. Dziś 
ma 15 różnych modeli dostępnych dla szerokiego zakresu za-
stosowań w różnych sektorach przemysłu, do różnych wymo-
gów wydajności i rozmiarów ładunku. Powstały też wynalazki 
dla określonych rodzajów pakowania.

Owijarki wykorzystujące technologię pierścieniową są nieza-
wodne i elastyczne. Te cechy mogą być dostosowane do szcze-
gólnych wymagań klienta i rodzaju przemysłu. Opcje takie, jak 
Aplikator Narożników do różnych długości narożników, opcja 
LogoWRAP do aplikacji zadrukowanej folii dla czterostronnej 
prezentacji marki, zintegrowany Aplikator Folii Górnej do owi-
jania przeciwpyłowego i przeciwdeszczowego oraz Automatycz-
na Zmieniarka Rolki, umożliwiają bezpieczne i pewne owija-
nie ładunku paletowego. Lekkie czy ciężkie, nawet niestabilne 
ładunki paletowe owinięte przez maszynę Octopus spełniają 
wymagania transportu, zapewniając transportowanym paletom 
stabilność i ochronę przed uszkodzeniami. 

Pierwsze maszyny Octopus produkowane na eksport zostały 
wysłane do Austrii i Szwecji. Niemcy są najważniejszym ryn-
kiem eksportowym w 33-letniej historii Octopusa. Europa jest 
nadal kluczowym rynkiem dla Haloili, a Polska jednym z klu-
czowych obszarów wzrostu zarówno dla Haloili, jak i całego 
Signode Industrial Group. Azja, Afryka i obie Ameryki stały 
się również ważnymi rynkami eksportu, gdzie Haloila widzi 
duży potencjał wzrostu.

Ponad 90 procent obrotów Haloili pochodzi ze sprzedaży 
eksportowej. Haloila rozpoczęła poszukiwania dominacji na 
światowym rynku w 1980 roku i wciąż jest na tej drodze. Jedną 
z mocnych stron sprzedaży jest to, że pracownicy reprezentu-
ją 12 różnych narodowości, a Haloila jest częścią działającej na 
skalę światową Signode Industrial Group, której rozległa sieć 
serwisowa działa na pięciu kontynentach, w ponad 60 krajach 
na całym świecie.

Lokalni globalnie 
Signode Industrial Group jest globalnym dostawcą rozwią-

zań w zakresie pakowania i oferuje platformę produktową, by 
mieć silną obecność na wszystkich rynkach. Dziś Haloila ma 

lokalnych sprzedawców i serwisy w 12 krajach, z najnowszym 
dodatkiem – Turcją – gdzie ma handlowca.

Azja, Ameryka Północna i Południowa są coraz bardziej istot-
ne. Siłą napędową jest nie tylko wzrost w kategoriach ekono-
micznych: ważniejsza jest zdolność do obsługi naszych global-
nych klientów na miejscu, niezależnie od ich lokalizacji pro-
dukcji. Przyszłość wydaje się jeszcze jaśniejsza, odkąd Haloila 
stała się częścią Signode Industrial Group i otrzymała wielką 
szansę zaspokajania różnych potrzeb pakowania z szerokiej ga-
my produktów i usług.

wrapBoX, LogowRAP™ i octoMAX™
Ostatnio Haloila wprowadziła nową propozycję końca linii 

z owijarką palet WrapBOX. WrapBOX oferuje wszystkie zalety 
technologii pierścieniowej Octopusa, ale jest stosowany zamiast 
automatycznej owijarki z obrotowym stołem i obrotowym ra-
mieniem – to znaczy do linii o wydajności od 10 do 40 palet 
na godzinę. Ten rodzaj produktu nie istniał wcześniej na ryn-
ku owijarek. Haloila stale tworzy innowacje. Niestandardowe 

Siedziba i zakład produkcyjny w Masku, Finlandia Haloila posiada zakłady produkcyjne w Finlandii i Bułgarii

Opcja LogoWRAP zapewnia doskonałą widoczność marki i nazwy 

firmy klienta
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rozwiązania są opracowywane dla różnych segmentów prze-
mysłu, np. karetka LogoWRAP™ dla przemysłu budowlane-
go. Istnieją również rozwiązania, które mogą być wykorzystane 
w różnych sektorach przemysłu, np. system akwizycji danych 
OctoMAX™.

OctoMAX™ jest automatycznym serwisem monitorowania 
w czasie rzeczywistym dla owijarek OCTOPUS, co poprawia ich 
niezawodność i efektywność kosztową. Poprzez raportowanie 
możliwe jest opracowanie regulujących środków nadzoru lub 
nawet poprawy produkcji i efektywności kosztowej.

System gromadzenia danych i raportowania OctoMAX™ jest 
usługą, która dostarcza cennych informacji na temat wykorzy-
stania maszyn OCTOPUS. W połączeniu z aktywną konserwa-
cją i doradztwem, gromadzeniem danych i systemem raporto-
wania jest skutecznym narzędziem poprawy efektywności ope-
racyjnej, monitorowania wydajności i obniżania kosztów.X n
 

Usługi stanowią integralną część działań Haloila. Obejmują one cały cykl 

życia urządzeń Octopus; od projektu do wdrożenia, utrzymania i moder-

nizacji owijarki

W zależności od modelu maszyny zdolność owijania jest w przedziale od 

10 do 200 palet na godzinę 

oy M. Haloila Ab

FIN-21250 Masku

Finland

Osoba kontaktowa w Polsce:

Area Sales Manager:

Władysław Filipiuk; tel. kom. 609 039 304

e-mail: wladyslaw.filipiuk@haloila.com

www.haloila.com

Pewien zespół programistów zapre-
zentował podczas maratonu haker-

skiego Cisco Live – odbywającego się 
w Las Vegas – projekt oprogramowa-
nia, które pozwala wspomagać hodow-
lę pszczół. Prowadzony przez inżyniera 
oprogramowania Davida Guidosa ze-
spół wykorzystywał do tego celu kon-
troler Raspberry Pi 3 z wbudowanymi 
portami komunikacyjnymi oraz niedro-
gi mikrofon USB, tworząc czujniki, które 
są w stanie wykrywać brzęczenie pszczół.

Technologia ta jest w stanie określić 
obszary, które pszczoły chętnie odwie-
dzają lub omijają. Projekt skierowany jest 
bezpośrednio do rolników, którzy chcą 
upewnić się, że pola, które uprawiają, 
zostaną zapylone przez pszczoły. Jeżeli 
okaże się, że pewne terytoria nie są od-
wiedzane przez pszczoły, możliwe będzie 
przeniesienie uli bliżej gospodarstw, co 
być może skłoni je do zapylenia posadzo-
nych na nich roślin.

Czujniki czynią również użytek z API 
Cisco Tropo, dzięki czemu uzyskano 
możliwość ich podłączenia do sieci tele-
fonicznej z obsługą połączeń głosowych 
i wiadomości. Umożliwia to automatycz-
ne generowanie ostrzeżeń głosowych dla 

pszczelarzy, któ-
rych ule mogą zo-
stać zaatakowane 
przez drapieżni-
ki. Ponadto nie-
opodal uli można 
zainstalować zintegrowaną z systemem 
kamerę termowizyjną monitorującą ak-
tywność, a więc i stan zdrowia pszczół 
znajdujących się w ulu.

Zespół wyraża chęć dalszego ekspery-
mentowania z oprogramowaniem, dzię-
ki czemu w przyszłości być może uda się 
wykrywać inne rodzaje owadów, które 
czynią szkody populacji pszczół.X n

Źródło: pacetoday, http://www.automatyka.pl

Sensory na pomoc 
pszczołom
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reklama

Głównym elementem wagowego systemu I 410 jest terminal 
wagowy oraz transmiter masy. Transmiter masy może być 

zainstalowany wewnątrz obudowy terminalu lub w odrębnej 
obudowie, blisko zespołu czujników tensometrycznych. Połą-
czenie pomiędzy terminalem a transmiterem wagi realizowa-
ne jest za pomocą magistrali CAN. Takie rozwiązanie pozwala 
na budowę rozproszonego sytemu składającego się z kilku wag 
położonych w różnych odległościach od terminalu wagowego.

Komunikacja urządzeń zewnętrznych z terminalem wago-
wym I 410 możliwa jest za pomocą magistrali terenowej Pro-
fibusDP, DeviceNet, Ethernet TCP/MODBUS lub Ethernet/IP.  
Komunikacja z terminalem wagowym pozwala na zdalne po-
dawanie receptur, kontrolę całego procesu dozowania z pozio-
mu oprogramowania komputera lub sterownika. 

Informacje o stanie procesu wagowego, wyniki dozowania 
mogą być odczytywane przez komputer i jednocześnie są re-
jestrowane w pamięci wewnętrznej terminalu. Wyniki te służą 
do drukowania raportów i statystyk na drukarce zewnętrznej 
i mogą być zapisane na przenośnej pamięci flash USB. 

Terminal I 410 posiada przydatną w praktyce funkcję zapisu 
parametrów konfiguracyjnych dozowania, receptur oraz staty-
styk na przenośnej pamięci flash USB.

System I 410 oferuje duży zakres konfigurowalnych funkcji 
wejściowych i wyjściowych z możliwością ich przypisania do 
dowolnych wejść i wyjść. Pozwala to na elastyczne dostoso-
wanie systemu wagowego do nowej lub istniejącej automatyki. 

SDU (single dosing unit) w minimalnej konfiguracji obejmuje 
terminal I 410 oraz transmiter masy. Maksymalna konfiguracja 
obejmuje terminal I 410 oraz cztery transmitery masy.

Dozowanie może odbywać się w trybie rozładunku lub za-
ładunku. 

Rozwiązanie oparte na typowej aplikacji, wykorzystujące je-
den terminal oraz transmitery masy posiadające w typowej kon-
figuracji układ 6 wej/6 wyj, pozwala na znaczne obniżenie kosz-
tów instalacji oraz szybką realizację systemu dozowania. 

Aplikacja MDU (multiple dosing unit) obsługuje jeden lub 
dwa tory pomiaru masy. Każdy tor może sterować podawaniem 
produktów z kilkudziesięciu zasobników do zbiornika wagowe-
go. Aplikacja umożliwia otrzymanie mieszanin zgodnie z for-
mułą lub zgodnie z zaprogramowanymi wielkościami. Możliwa 
jest też praca ręczna, w której o wielkościach odważanych pro-
duktów decyduje obsługa systemu. Programowanie parametrów 

dozowania możliwe jest z pulpitu terminalu lub zdalnie z po-
ziomu oprogramowania na komputerze. Każdy z torów wago-
wych może posiadać inne parametry dozowania. 

System posiada cztery poziomy dostępu (Instalator, Super-
visor, Operator, Użytkownik) zabezpieczające pliki konfigura-
cyjne przed niepowołanym dostępem. 

Aplikacja MDU, podobnie jak wyżej opisana SDU, jest typowa, 
przemyślana i sprawdzona w wielu instalacjach przemysłowych 
na całym świecie. System ten, oprócz zastosowania we wszyst-
kich nowo produkowanych wyrobach firmy Precia Molen, jest 
też chętnie wykorzystywany przez firmy inżynierskie i instala-
cyjne w różnych zastosowaniach przemysłowych.X n

Standardowe aplikacje wagowego systemu I 410

Nowa gama systemu I 410 oferuje kilka 
uniwersalnych aplikacji dedykowanych do różnych 
zastosowań wagowych, jak wagi przenośnikowe, 
dynamiczne wagi kontrolne, wagi automatycznie 
odważające, wagi dozujące, w tym dozujące jeden 
lub kilka składników. Poniżej prezentujemy ogólne 
informacje o aplikacji SDU do dozowania jednego 
składnika oraz o aplikacji MDU umożliwiającej 
dozowanie kilku składników.

S Z T U K A        W A Ż E N I A

Wagi samochodowe

Wagi kolejowe

Wagi taśmociągowe

Wagi przemysłowe

Wagi laboratoryjne

Wagi zbiornikowe
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Fax: 012\ 412 18 13
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Nowy wszechstronny  
swobodnie programowalny  
miernik wagowy Precia Molen I410

Precia Polska Sp. z o.o.

ul. Lublańska 34

31-476 Kraków

tel. 12-411 50 50

fax 12-412 18 13

www.preciamolen.com.pl
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Postępująca automatyzacja oferuje 
wciąż nowe możliwości skrócenia 

czasu produkcji, oszczędności materia-
łu i minimalizowania kosztów. Również 
innowacyjny system zarządzania proce-
sem recepturowania ProRecipe XT® fir-
my Sartorius Intec ma wiele do zaofero-
wania w tej dziedzinie. Oprogramowanie, 
które może być stosowane w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, che-
micznym i kosmetycznym, ułatwia mo-
nitorowanie, sterowanie i dokumen-
towanie zarówno manualnych, jak też 
półautomatycznych procesów ważenia 
i dozowania.

Inteligentne recepturowanie 
dla bezpiecznych procesów

Dzięki sprawdzonemu systemowi zarządzania recepturami ProRecipe XT® firmy Sartorius Intec 
producenci mogą stosować inteligentne rozwiązania w postaci połączonych systemów ważenia 
i dozowania. Czy to w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy spożywczym –
systemy te jednakowo upraszczają monitorowanie, sterowanie i dokumentowanie zarówno procesów 
manualnych, jak też półautomatycznych.

Intuicyjny interfejs użytkownika 
i obszerna dokumentacja 
zapewniają zwiększone 
bezpieczeństwo

System obejmuje całościowo prze-
bieg procesu: od planowania zamówie-
nia, poprzez ustalenie receptury, aż po 
zarządzanie partiami materiału i zapa-
sami – przy jednoczesnym zachowa-
niu maksymalnej przejrzystości. System 
ProRecipe XT® można ponadto bez tru-
du połączyć z systemem MES/ERP. Pro-
ces recepturowania jest wówczas w pełni 
udokumentowany i oszacowany. Efektem 
jest pełna identyfikowalność procesu: 
począwszy od gotowego produktu, aż 
po stosowane surowce, w obu kierun-
kach. Dzięki kompleksowej sprawoz-
dawczości i funkcji ścieżki audytu system 

Innowacyjny system zarządzania procesem recepturowania ProRecipe XT® 

Prosty w obsłudze 

interfejs użytkownika 

systemu ProRecipe XT® 

przeprowadza go pew-

nie i efektywnie przez 

poszczególne etapy pro-

cesu recepturowania
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ProRecipe XT® spełnia ponadto wszyst-
kie wymagania dotyczące walidacji zgod-
nie z zaleceniem GAMP i FDA dla prze-
mysłu farmaceutycznego i regulowanego.

– Dzięki intuicyjnej obsłudze i kom-
pleksowej identyfikowalności wszyst-
kich produkowanych wyrobów system 
ProRecipe XT® przyczynia się do uzy-
skania wysokiego stopnia niezawodności 
procesu oraz efektywnego wykorzysta-
nie surowców – objaśnia Marcel Pfnister, 
manager produktu firmy Sartorius Intec. 

Użytkownicy rzeczywiście kierowani 
są poprzez interfejs użytkownika krok po 
kroku przez proces opracowania recep-
tury. To i inne dodatkowe udogodnienia, 
takie jak wprowadzanie danych za pomo-
cą czytnika kodów kreskowych, zapew-
niają bezpieczne i skuteczne działanie.

Proste sterowanie i zarządzanie 
recepturami za pomocą kontrolera 
ważenia Maxxis 5

System ProRecipe XT® jest zoptyma-
lizowany pod kątem ekranów dotyko-
wych i sterowany zarówno za pomocą 
komputera z systemem Windows, jak 
również za pomocą tabletu z oprogra-
mowaniem Microsoft® oraz kontrolera 
wagi Maxxis 5, a przez to idealnie dopa-
sowuje się do Państwa działań produk-
cyjnych. Obsługa i sterowanie systemem 
ProRecipe XT® poprzez Maxxis 5 stano-
wi dla klientów gotowe do zastosowania 
kompleksowe rozwiązanie. Równocześ-
nie kontroler wagi może przejąć stero-
wanie dalszymi procesami automatyzacji.

System Maxxis 5 posiada wszystkie 
funkcje, których oczekuje użytkow-
nik technologii procesu. Automatyczne 
przechowywanie danych na kartach SD 
umożliwia tworzenie kopii zapasowych, 
które gwarantują przejrzystość i identy-
fikowalność. Równocześnie zapisywane 
są raporty i protokoły serwisowe przecią-
żeń i zmian wprowadzanych przez ope-
ratora, którymi dysponuje bezpośrednio 
użytkownik.

System Maxxis 5 wyposażony jest 
w wewnętrzny serwer www, który umoż-
liwia sterowanie za pomocą dowolnej 
standardowej przeglądarki internetowej 
lub poprzez zdalny wyświetlacz wypo-
sażony w funkcję VNC. Ponadto najróż-
niejsze opcje interfejsów, USB oraz port 
Ethernet powodują, że system Maxxis 5 

wykazuje kompatybilność z dowolnymi 
infrastrukturami. Aby sprostać wielkiej 
różnorodności wymagań zastosowań 
przemysłowych, kontroler wagi dostar-
czany jest w trzech wersjach montażo-
wych: w szafie rozdzielczej, zabudowa 
czołowa lub montaż bezpośrednio na 
maszynie lub urządzeniu stołowym.

Aby umożliwić nawet początkującym 
użytkownikom bezproblemową obsłu-
gę urządzenia, system Maxxis 5 posia-
da wbudowaną zintegrowaną funkcję 
pomocy.

System Maxxis 5 wraz z aplikacją Pro-
Recipe XT® jest zaprojektowany do bez-
piecznego i wydajnego odważania za-
mówień recepturowych w połączeniu 
z systemem zarządzania recepturami 
ProRecipeXT®. Polecenia wypełniania, 
receptury i materiały/komponenty po-
wstają w systemie zarządzania receptu-
rami i z tego miejsca przebiega sterowa-
nie procesem, a zatwierdzone zlecenia 
zostają następnie bezbłędnie i przy za-
chowaniu identyfikowalności wypełnio-
ne przez Maxxis 5.

System dopuszcza indywidualne 
rozwiązania projektowe

Ponadto oprogramowanie ProRecipe 
XT® można bezproblemowo zintegrować 
z istniejącymi systemami produkcyjny-
mi. Oprogramowanie jest kompatybil-
ne prawie z każdą technologią ważenia 
i strukturą EDV. Szeroki zakres popu-
larnych interfejsów i skalowalna struk-
tura oprogramowania umożliwiają do-

stosowanie rozwiązań do pojedynczych 
procesów produkcyjnych – od rozwią-
zań jednostanowiskowych po rozwią-
zania sieciowe (również łączące wie-
le lokalizacji). Połączenie z systemem 
MES/ERP nie stwarza najmniejszych 
problemów. Kompatybilność z 21CFR 
Part 11 oraz opcjonalny zestaw walida-
cji sprawiają, że przetestowany w prak-
tyce system ProRecipe XT® jest właści-
wym rozwiązaniem do stosowania w śro-
dowisku regulowanym. Wreszcie system 
ProRecipe XT® oferuje atrakcyjne roz-
wiązania wyposażenia lokalizacji narażo-
nych na eksplozję, jak chociażby wersja 
dla ATEX strefa 1/21.X n

Więcej informacji znajdą 

Państwo w Internecie na stronie 

www.pro-recipe-xt.com

Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 70

62-025 Kostrzyn

tel. 61-656 02 98

fax 61-656 02 99

e-mail: biuro.pl@sartorius-intec.com

www.sartorius-intec.pl
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Obecnie Ghigi ma swoją siedzi-
bę w San Clemente, we Włoszech, 

w nowym zakładzie produkcyjnym, któ-
ry obejmuje około 100 000 m2. Ponad-
to firma może wykorzystać swój znacz-
ny potencjał dzięki przestrzeniom znaj-
dującym się w pobliżu, a jej działalność 
przemysłowa i usługowa może również 
korzystać na strategicznym położeniu. 
Zakłady produkcyjne Ghigi są znane 
z ich wysokiego stopnia automatyzacji. 
Prawie każdy z procesów działalności jest 
zautomatyzowany, w tym czynności koń-
cowe linii produkcyjnych. Osiągnięto ten 
poziom automatyzacji częściowo dzięki 
zrobotyzowanym rozwiązaniom od Co-
mau oraz Tyber Pack, integratora syste-
mów zrobotyzowanych, który wdrożył 
i zintegrował roboty Comau z zainsta-
lowanymi maszynami pakującymi. Po-
nadto roboty do paletyzacji od Comau, 
służą do automatyzacji End-of-line w za-
kładach Ghigi.

Zdaniem Bartolo Aprea, Project Ma-
nagera działu badawczego oraz Innowa-
cji i Technologii Informacyjnych Ghigi, 
automatyzacja jest jedynym sposobem, 
aby być naprawdę konkurencyjnym na 
rynku. 

– Automatyzacja to jedyny sposób, w ja-
ki możemy za każdym razem zapewnić 
wysokiej jakości produkty – wyjaśnił. – 

CoMAu I PASTIFICIo GHIGI

Zrobotyzowana paletyzacja  
– wsparciem przemysłu spożywczego

Pastificio Ghigi jest znaną włoską firmą, która odgrywa ważną rolę w historii swojej branży. 
Początkowo firma, zlokalizowana w Morciano di Romagna (RN), dawała pracę włoskim 
producentom pszenicy z Romagni (i nie tylko) przez ponad 130 lat, skupując ich surowce, 
jak i pozostałym podmiotom w sektorze, którzy produkowali makaron w tym samym okresie. 
Jednak w obliczu kryzysu w 2007 roku firma została zmuszona do zamknięcia. Późną wiosną 
2008 roku konsorcjum Consorzio agrario di Forlì-Cesena-Rimini wznowiło działalność spółki 
z myślą o uzupełnieniu łańcucha produkcji dla uprawy pszenicy durum. Był to pomysł zarówno 
fascynujący, jak i ryzykowny, który stanął przed wyzwaniem masowego wykorzystania 
technologii i konieczności użycia automatyki przemysłowej.

Zdecydowaliśmy i kontynuujemy wybór 
Comau jako dostawcy robotów, ponie-
waż przeważają nad ich konkurentami. 
Comau ma także tę zaletę, że jest wło-
ską firmą, podobnie jak my. Wierzymy, 
że pomimo istniejących trudności w na-
szym kraju – musimy inwestować, two-
rzyć wartości i innowacje. 

Te mocne słowa są prawie jak mani-
fest biznesu Ghigi, jak również mogą być 
traktowane jako wskazówki dla całego 
przemysłu. Aprea dodał także: 

– Nasza zautomatyzowana linia ma na 
swym końcu cztery roboty Comau dedy-
kowane do aplikacji paletyzacji. Wybrali-
śmy je, ponieważ oprócz tego, że Comau 
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to włoska firma, posiada także doskonałe referencje w za-
kresie niezawodności i dokładności.

Niezawodność i dokładność to dwa kluczowe czynniki, 
ponieważ Ghigi jest firmą o zdolności produkcyjnej ponad 
750 000 ton suchego makaronu rocznie. W celu osiągnię-
cia tych wielkości produkcji muszą wykonywać nieustanne 
cykle bez jakichkolwiek wad czy przestojów. 

– To jest dokładnie to, co gwarantuje Comau dzięki 
swojej dużej wiarygodności – powiedział Bartolo Aprea. – 
Dzięki naturalnej powtarzalności swoich robotów Comau 
jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na precyzję i wy-
sokim wymaganym standardom. Gwarantuje to, że Ghigi 
ma wszystko, co potrzebne jest do produkcji z zachowa-
niem ciągłości i jakości. 

Ghigi eksportuje 90% swojej produkcji. W celu utrzyma-
nia jakości, nawet w etapie transportu, produkty te muszą 
być przenoszone ostrożnie i nienagannie spozycjonowane 
w trakcie paletyzacji na paletach. Znaczenie pozycjono-
wania paletyzacji, jak wyjaśnił Aprea, jest fundamentalne. 

– Zmiany opakowań Ghigi pod względem kształtu i wagi 
zależą od kilku czynników, w tym od rodzaju makaronu, 
rodzaju użytego pudełka (niektóre opakowania potrzebują 
mniej kartonu i posiadają unikalne kształty) oraz miejsca 
(kraju), do którego będą wysyłane produkty. Oznacza to, 
że nie możemy sobie pozwolić na błędy w czasie pakowa-
nia i w fazie paletyzacji. Te zmienne wymagają, aby robot 
na końcu linii produkcyjnej mógł manipulować różnymi 
rodzajami pudełek, w różnych pozycjach, o różnej wadze 
i różną wrażliwością w zależności od ruchów, które musi 
wykonać. Należy również wziąć pod uwagę opakowanie 
i jego zawartość. Roboty Comau radzą sobie z tymi działa-
niami bez wyjątków. Ponadto roboty są w stanie poradzić 
sobie z niedokładnościami wynikającymi wielkości pro-
dukcji i wrażliwości produktu, które mogą powstać w wy-
niku kształtowania makaronu, które mogą od czasu do 
czasu się nieznacznie różnić w kontekście masy lub wy-
miarów w porównaniu ze standardami. Po zapakowaniu 
makaron jest układany na paletach, w oparciu o przygoto-
wany wcześniej schemat paletyzacji – wyjaśnia. 

Dokładność i niezawodność nie są jedynymi zmienny-
mi, które dotyczą Ghigi. 

– To prawda, że   jesteśmy zainteresowani elastycznością 
i szybkością robotyki – kontynuował Project Manager 
działu badawczego oraz Innowacji i Technologii Infor-
macyjnych. – Biorąc pod uwagę, że mamy dużą i zróż-
nicowaną produkcję, musimy być w stanie zmienić wy-
konywane na końcu linii czynności bardzo szybko. Ten 
typ automatyki jest niezbędny dla naszej produkcji, dzięki 
swojej szybkości i elastyczności. Technologia Comau była 
w stanie zaspokoić te potrzeby.

W czasie zwiedzania fabryki w San Clemente i rozmowy 
z kierownictwem Ghigi pojawiła się wyraźna możliwość 
wykonania wysokiej jakości, w 100% włoskich produktów, 
które w pełni wykorzystują potencjał automatyki, tech-
nologii i innowacji. Ponadto zastosowanie automatyzacji 
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jest uważane za kluczowe dla spełnienia 
innego celu wyznaczonego przez Pasti-
ficio Ghigi: satysfakcja operatorów linii 
zakładu, a także zadowolenie dostawców 
surowców. 

– Oprócz gwarancji stale wysokich 
standardów jakości, automatyka pozwoli-
ła nam na zapewnienie wysokiego pozio-
mu szkoleń dla operatorów, którzy z na-
mi pracują – dodał Pan Aprea. – Ludzie, 
którzy pracują w naszym zakładzie, nie są 

Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Turyńska 100

43-100 Tychy 

tel. 32-217 94 02, 32-217 91 30 

e-mail: robotyka.pl@comau.com

www.comau.com

Rebel-S Racer 999/7-1,4 Racer 3

Ilość osi 4 6 6

Obciążenie 

przegubu (kg)
6 kg 7 kg (10 kg) 3 kg

Powtarzal-

ność ISO 9283 

(mm)

0,02/0,03 0,05 0,05

Maks. zasięg 

poziomy (m)
0,45/0,6/0,75 m 999 mm/1,4 m 630 mm

tylko pracownikami; to wykwalifikowa-
ni fachowcy, którzy są w stanie zarządzać 
zautomatyzowanymi liniami produkcyj-
nymi, a ich doświadczenie i umiejętności 
rosną przez ten czas nieprzerwanie.

 Ale jest jeszcze więcej. Automatyzacja 
pozwala Ghigi oferować producentom 
surowców coś więcej, co według Aprei 
jest równie ważne. 

– Nasze tempo produkcji, wzrost pro-
duktywności, wyniki i wydajność na róż-

nych etapach, redukcja kosztów związa-
nych z odpadami oraz jakość naszych 
produktów – która jest zagwarantowana 
przez wyszukane systemy sterowania na 
początku linii – pozwala nam na znaczne 
obniżenie kosztów produkcji, a w efek-
cie mamy więcej środków na inwestycje 
w surowce.

Czy Ghigi nadal będzie inwestować 
w jakość i automatyzację? Odpowiedzią 
Pana Aprea jest żywiołowe – tak. 

– Bez wątpienia nasze inwestycje w roz-
wój technologii będą kontynuowane, co 
potwierdza niedawna instalacja i urucho-
mienie czwartego paletyzatora w naszym 
zakładzie – kończy.X n

Roboty COMAU wykorzystywane w pakowaniuRoboty COMAU wykorzystywane w paletyzacji

Smart5 PAL Smart5 nJ 110–650 kg

Ilość osi 4 6

Obciążenie 

przegubu (kg)
180 kg / 260 kg / 470 kg

110 kg / 130 kg / 165 kg /  

220 kg / 370 kg / 450 kg 

/ 500 kg / 650 kg

Powtarzal-

ność ISO 9283 

(mm)

0,05 0,07/0,15

Maks. zasięg 

poziomy (m)
3,10 m 3,0/2,7 m
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Niezawodna gama pakowarek próż-
niowych Cryovac® została wzboga-

cona o nowe rozwiązania technologiczne 
w ramach realizowanego przez Sealed Air 
programu R&D. 

Pakowarka Cryovac® VS2X nowej 
generacji zyskała funkcjonalność, któ-
ra zwiększa jej wydajność. Usprawnie-
nia wprowadzone dzięki doświadczeniu 
Sealed Air pozwalają na dostosowanie 
jej także do potrzeb małych i średnich 
producentów mięsa, wyrobów mięsnych 
oraz w sektorze mleczarskim. Pakowar-
ka próżniowa Cryovac® VS2X może być 
wykorzystana także w przypadku pro-
duktów wrażliwych na działanie próżni, 
które wymagają pakowania w woreczki 
termokurczliwe. 

W sterowniku PLC, który pozwala na 
monitorowanie i kontrolowanie sekwen-
cji operacji z poziomu pulpitu z ekranem 
dotykowym, można ustawić sześć indy-
widualnych programów, dopasowanych 
do używanych opakowań. Silnik prze-
nośnika ma napęd z regulacją prędko-
ści (VSD), a taśma jest sterowana serwo-
napędem. Funkcja synchronizacji pro-
duktu pozwala na doskonałą regulację 
ułożenia produktów na taśmie (±5 mm). 

Pakowarka próżniowa Cryovac® VS2X 
wykorzystuje także najnowszą technolo-
gię PakFormance® Insight, która umoż-
liwia monitorowanie i raportowanie wy-
dajności maszyny oraz zapewnia zdalny 
dostęp dla potrzeb konserwacji i utrzy-
mania ruchu.

Korzyści widać natychmiast, jak choć-
by zwiększenie efektywności operacyjnej 
dzięki zsynchronizowanemu systemowi 
naprowadzania opakowania do komory. 
Automatyzacja procesu pozwala na mak-
symalne ograniczenie obsługi manual-
nej. Wystarczy jeden operator do uzyska-
nia maksymalnej wydajności w zakresie 
2,5 cykli na minutę. Automatyczny sys-
tem naprowadzania oraz system zgrze-
wania Cryovac® UltraSeal®, który po-
zwala na chłodzenie belki zgrzewającej 
bez zastosowania wody, przekładają się 
na oszczędności kosztów operacyjnych.

Pompa próżniowa może być włączana 
i wyłączana zdalnie za pomocą interfejsu 
sterowania, dzięki czemu skróceniu ule-
ga proces uruchamiania maszyny. Auto-
matyczny układ oszczędzania energii po-
woduje wyłączenie maszyny po upływie 
określonego czasu bezczynności, a sys-
tem tnący usuwa nadmiar materiału i po-
zwala uniknąć strat z powodu odrzuce-
nia produktu.

Pakowarka Cryovac® VS2X popra-
wia bezpieczeństwo żywności i wpły-
wa na okres przydatności do spożycia. 
System Cryovac® UltraSeal® gwarantu-
je uzyskanie wysokiej jakości jednolite-
go zgrzewu, dzięki czemu nie ma ryzyka 
roz szczelnienia się opakowania, co mo-
głoby skutkować psuciem się żywno-
ści. Konstrukcja maszyny zapewnia ła-
twy dostęp dla jej konserwacji i mycia 
i spełnia wymogi europejskich przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Dzięki zastosowaniu belek zgrzewają-
cych w trzech opcjach wysokości – 20, 40 
lub 65 mm – zwiększają się możliwości 
prezentacji produktu.

Informacje o firmie Sealed Air
Sealed Air Corporation tworzy lep-

szy, smaczniejszy i lepiej funkcjonują-
cy świat. W 2015 roku firma osiągnęła 
niemal 7,0 mld USD przychodów, po-
magając naszym klientom osiągać ce-
le zrównoważonego rozwoju w obliczu 
największych aktualnych wyzwań spo-
łeczno-środowiskowych. Nasza ofer-
ta powszechnie znanych marek, takich 
jak Cryovac® (opakowania do żywności), 
Bubble Wrap® (opakowania ochronne) 
i Diversey® (rozwiązania dla higieny), za-
pewnia bezpieczeństwo i zmniejszenie 
strat w łańcuchu dostaw żywności, chro-
ni cenne towary wysyłane globalnie i po-
prawia warunki zdrowotne przez zapew-
nienie czystości środowiska pracy. Firma 
Sealed Air zatrudnia około 23 000 pra-
cowników, którzy obsługują klientów 
w 169 krajach. Aby dowiedzieć się wię-
cej, odwiedź witrynę www.sealedair.com.
X n

Sealed Air wprowadza na rynek  
nową pakowarkę próżniową Cryovac® VS2X

Najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniają 
nadzwyczajną efektywność operacyjną. 

Sealed Air Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 28 A, Duchnice

05-850 Ożarów Mazowiecki

Diversey Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Kontakt dla mediów:  

Anna Marcol, tel. 661 422 744  

e-mail: anna.marcol@sealedair.com

Obserwuj nas na Twitterze @SealedAirFood
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Firma Yamato proponuje mieszanie produktu na naważarce 
wieloglowicowej! Zastosowanie najnowszego rozwiązania 

firmy: naważarki OMEGA z 32 sekcjami, pozwala na tworzenie 
mieszanek do ośmiu składników. Zaawansowany układ stero-
wania pozwala na dowolną konfigurację naważarki w taki spo-
sób, aby w kilka minut przezbroić wagę w urządzenie mogące 
robić mieszanki 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- lub 8-składnikowe, jak rów-
nież stosować wagę jako dozownik mono produktu.

Zalety tego rozwiązania są bezsprzeczne:
 l Produkt: eliminuje się potrzebę gwałtownego traktowania 
produktu podczas tworzenia mieszanek w bębnach miksują-
cych, co powoduje jego znaczne uszkodzenia. Produkt poda-
wany jest na naważarkę osobnymi transporterami w sposób 
całkowicie kontrolowany przez naważarkę. Nie ulega uszko-
dzeniom i jest delikatnie przemieszczany do sekcji ważących.

 l Jednorodność: na wadze nie ma możliwości rozwarstwienia 
się mieszanki, tak jak to ma miejsce na rynnach wibracyjnych 
transportujących mieszankę (dla przykładu na dłuższych od-
cinkach może nastąpić oddzielenie mrożonego kalafiora od 
np. mrożonych kostek marchwi). Dzięki mieszaniu na wa-
dze nie ma możliwości, aby w opakowaniu jednostkowym 
zachwiana była założona proporcja.

 l Dokładność: Yamato OMEGA daje do dyspozycji możli-
wość wprowadzenia przeszło 300 receptur różnych miesza-
nek, operator maszyny może w bardzo szybki sposób wybrać 

odpowiedni program, który będzie realizował dozowanie za-
łożonej mieszanki. Tworzenie programu pod wskazaną re-
cepturę jest banalnie proste, ponieważ waga traktuje każdy 
element mieszanki jako osobny produkt. Operator podaje 
jedynie informację, który z wprowadzonych składników jest 
priorytetowy, a który stanowi uzupełnienie mieszanki. Wa-
ga Yamato Omega, korzystając z wprowadzonych informa-
cji, w taki sposób dobiera kombinacje aby przy zachowaniu 
wprowadzonych proporcji w jak największym stopniu zaosz-
czędzić produkt najdroższy.

Mieszane nie wstrząśnięte

Dotychczasowe sposoby tworzenia mieszanek wieloskładnikowych – czy to dotyczy mrożonek, słodyczy 
czy też innych produktów – bazowało na tworzeniu tak zwanych premiksów, czyli mieszaniu produktów 
przed naważarką i podawaniu ich jako tak zwanego monoproduktu do naważarki, traktującej podany 
surowiec jako jednorodny. Rozwiązanie to posiada wiele mankamentów, takich jak: niszczenie produktu 
podczas premiksowania (mrożona malina), rozwarstwianie się produktu na etapie transportu do wagi, 
a co najważniejsze – mała dokładność mieszanki.
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YAMATo SCALe w Polsce

ul. Wojska Polskiego 58/14

05-500 Piaseczno

tel. 22-756 51 74

e-mail: info@yamatoscale.pl

www.yamatoscale.pl

 l Flexibility: naważarki Yamato typoszeregu Sigma lub Omega 
pozwalają na samodzielne określenie podziału urządzenia. Na 
przykład posiadając naważarkę Sigma 416 MV (jest to nawa-
żarka 16-głowicowa) i chcąc dozować mieszankę 3-składniko-
wą, można podzielić urządzenie w dowolny sposób. Zakłada-
my, że mieszamy 50-gramowe porcjie Crunchy z dodatkiem 
suszonych bananów oraz suszonych rodzynek. Proporcje mie-
szanki to 40 gramów crunchy, 5 gramów bananów i 5 gramów 
rodzynek. Wiadomo, że objętość crunchy jest dużo większa 
niż objętość bananów i rodzynek, ale z uwagi na koszty su-
rowca zależy nam na jak najdokładniejszym zadozowaniu 
bananów i rodzynek. Dzięki naważarkom Yamato możemy 
podzielić naważarkę w proporcjach: 6 sekcji przeznaczmy na 
banany, 6 sekcji przeznaczamy na rodzynki, a pozostałe 4 na 
crunchy. Inna sytuacja: powyższa mieszanka sprawdza się 
doskonale ale dział marketingu wymaga od działu produkcji, 
żeby w ramach promocji do każdej porcji dorzucać promo-
cyjną wrzutkę. Nic prostszego: naważarka Yamato pozwala 
na skopiowanie powyższej receptury do nowego programu 
i zadedykowanie jednej sekcji na dozowanie promocyjnych 
wrzutek. Czyli: 6 sekcji – banany, 6 sekcji – rodzynki, 3 sek-
cje – crunchy, 1 sekcja – promocja. Pozostaje tylko zmiana 
ustawienia przekładek w leju zasypowym i gotowe. Szybko 
przestawialny układ podziału na górze wagi to regulowane 
zastawki dzielące urządzenie na sekcje zgodnie z wprowadzo-
ną przez operatora recepturą.

 l Szybkość: dla mieszanki 2-składnikowej produktu typu IQF 
(250 g) – 100 porcji na minutę. Dla mieszanki 6-składniko-
wej (również 250 g IQF) – 60 porcji na minutę. Są to wyniki 
osiąg nięte na naważarce YAMATO DATAWEIGH® Ω™ADW-
O-0132M.

Firma Yamato Polska, oprócz doboru naważarki, proponuje 
również wykonanie kompleksowego projektu zawierającego ele-
menty podawania poszczególnych składników (wraz z elemen-
tami rozładunku), jak również sterowanie całą linią oraz zwią-
zaną z nią infrastrukturę, czyli podesty, instalację elektryczną 
i pneumatyczną oraz synchronizację z urządzeniem pakującym.
X n

Porady/wskazówki, jak ważyć 
i pakować słodycze

Yamato, jako doświadczony producent urządzeń ważących, już od 95 lat buduje swoje 
referencje w dziedzinie dozowania i ważenia produktów sypkich. Poniżej publikujemy ważne 
wskazówki dotyczące ważenia i pakowania słodyczy.

Do ważenia pianek, na przykład, firma poleca używanie wa-
gi wyposażonej w następujące funkcje:

 l Kontrolowane podawanie produktu. Jest bardzo istotne, aby 
działanie taśm podających współgrało z zapotrzebowaniem 
naważarki „proszącej” o podanie produktu. Jest to istotne, 
ponieważ zapobiega powstawaniu zatorów lub uszkodzeń, co 
w obu przypadkach może zakłócić płynność produkcji. Po-
lecamy tutaj używanie rynny wibrującej z oddzielną komorą 
ważącą, która odmierza dokładną ilość produktu i wysyła tę 
informację do komputera centralnego, znajdującego się w wa-
dze wielogłowicowej.

 l Równomierne rozłożenie produktu. Ze względu na swój 
kształt i objętość produkt może się toczyć w sposób niekon-
trolowany po zakończeniu wibracji rynien. Aby osiągnąć 
płynną kontrolę przepływu surowca, należy do rynienki 
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podajnika liniowego wagi wielogłowicowej dołączyć tzw. „ję-
zyczek”. Są to nieduże zakończenia rynien wibracyjnych de-
likatnie wygięte do góry, zatrzymujące produkt w momencie 
zakończenia wibracji. 

 l Świeże pianki mogą się zlepić lub zostać zdeformowane pod-
czas rozładunku. W takim przypadku powinny być wyko-
rzystane rynienki wylotowe z bocznym nachyleniem, razem 
z dodatkowym urządzeniem do układania produktu w okreś-
lonym porządku.

 l Pianki powinny być delikatnie przenoszone do torebki/opa-
kowania. Urządzenie kontrolujące przepływ produktu zapo-
biega spadaniu większych ilości jedna na drugą i sklejaniu 
się surowca. I chociaż wydaje się to dość długim procesem, 
z odpowiednim urządzeniem może zostać osiągnięte bar-
dzo szybko. Podwójny lub potrójny wylot umożliwia bardzo 
szybki proces pakowania. Ważne jest też upewnienie się, że 
zachowane są odpowiednie odstępy między porcjami. Waga 
wielogłowicowa Yamato ADW-F514SV z serii Frontier Sigma 
F1 jest odpowiednio do tego celu wyposażona. 

Do pakowania zawiniętych cukierków używana jest prostsza 
waga wielogłowicowa. 

 l Ważenia takich produktów nie można bagatelizować. Pomi-
mo że zawinięte cukierki nie są wielkim wyzwaniem, nie po-
winniśmy zapominać, że „diabeł tkwi w szczegółach”. 

 l Musi zostać użyty odpowiedni system podawania produk-
tu. Jest to możliwe z dającą się zaprogramować rynną wi-
bracyjną z wejściem analogowym. Naważarka, kontrolując 
ilość produktu na talerzu rozprowadzającym, wysyła sygnał 
analogowy do sterownika rynny wibracyjnej, płynnie zwal-
niając lub przyspieszając jej pracę. Komunikacja wagi ze ste-

rownikiem linii produkcyjnej stwarza optymalną kontrolę 
układów podających.

 l Części wagi, które mają kontakt z produktem, muszą mieć od-
powiedni kształt i nachylenie. Jest to podyktowane głównie 
prędkością ważenia. Dzięki temu produkt w sposób powta-
rzalny przemieszcza się do urządzenia pakującego.

 l Należy w szczególności zwrócić uwagę na jakość i najlepszą 
cenę wagi, z ukierunkowaniem na łatwość obsługi i działa-
nia. Jedną z najlepszych wag wielogłowicowych do zawinię-
tych cukierków jest waga Yamato ADW-A-314S z serii Alpha 
Advance. Ma ona uniwersalne zastosowanie i może być uży-
wana do innych produktów, niewymagających szczególnego 
traktowania.

Dość trudnym zadaniem jest ważenie bardzo lepkich pro-
duktów, takich jak żelki. Dlatego tak ważne jest, aby waga była 
wyposażona w odpowiednie funkcje, które podajemy poniżej: 

 l Powinno się unikać bardzo gładkich powierzchni, mających 
kontakt z produktem, ponieważ łatwo przyklejają się do pro-
duktu i zakłócają ciągłość podawania i pakowania. Wymaga-
ne są powierzchnie karbowane, takie jak w przypadku wagi 
Yamato Dimple Plate, która została stworzona specjalnie do 
tego rodzaju produktów.

 l Wąskie rynienki podajnika liniowego w kształcie litery V za-
pewniają dokładne dozowanie i zapobiegają spadaniu dużych 
ilości produktu na obudowę/kontener wagi.

 l Duże znaczenie w odpowiednim działaniu ma wybór właści-
wego wylotu wagi. Zapadki podajnika stworzone specjalnie 
do tego celu zapewniają gwałtowne i błyskawiczne rozłado-
wanie/zrzucanie. W celu zwiększenia prędkości Yamato po-
leca użycie dwóch lub więcej wylotów.

 l Do tego typu produktów bardzo istotnym czynnikiem jest ja-
kość wagi wielogłowicowej. Powinno się wybierać producenta 
z ogromnym doświadczeniem w ważeniu lepkich produktów. 
Takiego, który oferuje odpowiednią i sprawdzoną technologię.

 l Seria wag Yamato Omega oferuje odpowiednie wagi do waże-
nia żelków. Waga ADW-O-0128F o działaniu wysokiej jakości 
jest zaawansowanym rozwiązaniem z serii Frontier i jest jed-
ną z najlepszych wag tego typu dostępnych obecnie na rynku.

Przed podjęciem decyzji zakupu powinno się przetesto-
wać ważony produkt w prawdziwych warunkach. W celu do-
boru odpowiedniej wagi jej właściwości powinny być wnikli-
wie przeanalizowane. Wagi Yamato oferują takie usługi bez  
zobowiązań.X n

YAMATo SCALe w Polsce

ul. Wojska Polskiego 58/14

05-500 Piaseczno

tel. 22-756 51 74

e-mail: info@yamatoscale.pl

www.yamatoscale.pl
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Po uporaniu się technologów z nowym produktem pojawia 
się problem: „Jak to teraz delikatnie zważyć i spakować?”.

Firma Yamato specjalizuje się w rozwiązaniach pomagających 
uporać się z powyższym problemem. Pomijając szereg rozwią-
zań polegających na doborze właściwych parametrów pracy 
wagi, które doświadczeni serwisanci firmy Yamato przekazują 
swoim klientom podczas szkoleń, Yamato oferuje dodatkowe 
wyposażenie urządzenia, ograniczające w znacznym stopniu 
poziom uszkodzeń powstających podczas procesu dozowania 
oraz pakowania.

Poniżej opis kilku takich rozwiązań:
 l Ruchomy pierścień zasypowy. Za każdym razem podczas 
uruchamiania produkcji pierwsze porcje produktu spadają 
na odsłonięty talerz górny i odbijając się od niego, w sposób 
niekontrolowany rozsypują się po wadze. Oczywiście dla pro-
duktów łamliwych talerz ten jest wyłożony specjalnym two-
rzywem amortyzującym, wykrywalnym przez wykrywacze 
metali, ale wykładzina ta nie zapobiegnie rozsypywaniu się 
towaru. Aby temu zapobiec, firma Yamato proponuje rucho-
my pierścień zasypowy, który obniża się podczas pierwsze-
go zasypu, co utrzymuje produkt w zamkniętej przestrzeni. 
Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu surowca na talerzu 
górnym pierścień unosi się powoli, a produkt zostaje auto-
matycznie pobrany z talerza.

 l LOW LOW LIMIT, to rozwiązanie zapobiegające nadmier-
nemu opróżnieniu wagi podczas pakowania. Załóżmy sytu-
ację, w której linia pakująca pracuje, waga dozuje produkt 
do pakowaczki, a z jakiegoś powodu linia zasilająca przestała 
podawać surowiec na wagę. W takiej sytuacji może dojść do 
opróżnienia talerza rozprowadzającego produkt (odkrywając 

jego powierzchnię), zmniejszenia ilości produktu i zakłóce-
nia procesu dozowania. Wprowadzony przez firmę Yamato 
LOW LOW LIMIT pozwala na zatrzymanie procesu pako-
wania w przypadku osiągnięcia minimalnej wagi na talerzu 
górnym i zgłoszeniu alarmu: BRAK PRODUKTU.

 l Wykrywalne przez wykrywacze wykładziny amortyzujące. 
Firma Yamato Polska, przy współpracy z firmą BFF Sp. z o.o. 
oferującą materiały wykrywalne przez wykrywacze metali 
www.wykrywalne.com, opracowała specjalne wkładki amor-
tyzujące, łatwo montowalne we wszystkich miejscach mają-
cych kontakt z produktem. Stosowane powszechnie przez 
inne firmy wykładziny w kolorze pomarańczowym nie są 
wykrywalne przez wykrywacze, a jak wiadomo, na skutek 
zużycia powstają ubytki tego materiału. Jako że nie jest on 
wykrywalny, bezpowrotnie przedostaje się do opakowań.

Dzięki zastosowaniu oferowanych przez www.wykrywalne.
com niebieskich wykładzin amortyzujących wykrywalnych 
przez wykrywacz metali (wykładziny posiadają wszystkie po-
trzebne atesty do kontaktu z żywnością) ewentualne ubytki 
powstające na skutek zużycia są wykrywane przez wykry-
wacze metali lub wykrywacze X-ray, których stosowanie jest 
w tej chwili obligatoryjne.

 l Ruchomy stoper produktu. Jak wiadomo, po zważeniu pro-
duktu gotowa porcja musi przemieścić się po rynnach zsy-
powych do środkowej części wagi, a potem przez zasobnik 
zbiorczy do urządzenia pakującego. Jako że rynna ta jest do-
syć długa, to nawet przy zastosowaniu nachylenia 45° porcja 
nabiera dosyć dużej prędkości, co przy dotarciu do końcowej 
części leja skutkuje obijaniem się produktu o ściankę prze-
ciwległą, jak również o porcję zsypującą się z przeciwnego 
kierunku. Aby temu zapobiec, firma Yamato stosuje ruchomy 
stoper znajdujący się w dolnej części leja zsypowego, który 
zatrzymuje porcję tuż przed dotarciem do zasobnika zbior-
czego, po czym unosi się i przekazuje ją dalej. Rozwiązanie 
takie eliminuje wspomniane powyżej rozpędzanie produktu, 
wzajemne obijanie się oraz kruszenie.

Stosowanie powyższych rozwiązań umożliwiło znaczne i wy-
mierne ograniczenie uszkodzeń w trakcie procesu dozowania. 
Powyższe rozwiązania można stosować w nowych naważarkach, 
ale – co bardzo ważne – można je również bez problemu apli-
kować w urządzeniach już pracujących. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać w firmie Yamato Polska, natomiast 
w przypadku potrzeby wymiany istniejących pomarańczowych 
wykładzin amortyzujących na nowe niebieskie, wykrywalne 
przez wykrywacze metali, polecamy firmę BFF Sp. z o.o.X n

uwaga! Szkło!

Coraz większe wymagania konsumentów co do 
jakości produktów żywnościowych wymusza na 
producentach opracowywanie technologii na coraz 
to ciekawszy delikatesowy asortyment. Na rynku 
pojawiają się coraz to nowe produkty, które z uwagi 
na wymagania stają się coraz delikatniejsze. 

YAMATo SCALe w Polsce

ul. Wojska Polskiego 58/14

05-500 Piaseczno
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Robot ABB SCARA (Selective Com-
pliance Articulated Robot Arm), czyli 

IRB 910SC, to manipulator, który może 
pracować w ciasnej przestrzeni. Dzięki 
temu jest idealny do przenoszenia i mon-
tażu małych części, jak również do pro-
wadzenia testów produktów i kontro-
li produkcji. Jego maksymalny udźwig 
to 6 kg. Jest dostępny w 3 konfigura-
cjach: IRB 910SC –3/0.45, IRB 910SC – 
3/0.55m i IRB 910SC – 3/0.65. Roboty 
tego typu mają konstrukcję modułową, 
zróżnicowaną długość ramienia i zasięg 
odpowiednio: 450 mm, 550 mm i 650 
mm. W przypadku tego rozwiązania 
ABB postawiła na szczególną szybkość 
i precyzję, tym razem zamkniętą w bar-
dzo małych rozmiarach urządzenia. 

– Linia robotów IRB 910 SCARA świet-
nie uzupełnia ofertę ABB dla rynku spo-
żywczego – mówi Łukasz Drewnowski, 
kierownik marketingu i sprzedaży w Lo-
kalnej Jednostce Biznesu Robotyki ABB. – 
Małe rozmiary urządzenia, prostota i lek-
kość konstrukcji, łatwość montażu, a przy 
tym wyjątkowa szybkość i precyzja ru-
chów powodują, że roboty SCARA są 
idealnym rozwiązaniem do wszelkich 
zadań sortowania, pakowania czy ukła-
dania. SCARA przeznaczone są do pro-

cesów wymagających krótkich cykli, po-
wtarzalności i wysokiej precyzji. Znajdują 
zastosowanie w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym, kosmetycznym i elek-
tronicznym. Każda wersja robota jest 
zgodna z normą IP54, co oznacza, że jest 
zabezpieczona przed wnikaniem pyłów 
i płynów. Dzięki temu SCARA mogą być 
wykorzystywane w różnych warunkach 
produkcyjnych, także w automatyzacji 
pracy w laboratoriach.

Główne zastosowania

Montaż małych części: 
 l wkręcanie; 
 l wkładanie; 
 l składanie/rozkładanie; 
 l montaż.

Przenoszenie części: 
 l sortowanie; 
 l układanie;
 l transport; 
 l pakowanie.

Kontrola: 
 l kontrola produktu; 
 l testowanie; 
 l kontrola jakości.

Korzyści dla klienta
 l krótkie czasy cykli dzięki wysokiej 
prędkości pracy;

 l wysoka precyzja dzięki najlepszej na 
rynku kontroli ruchu; 

 l niezawodność dzięki wykorzystaniu 
sprawdzonych i standardowo stoso-
wanych komponentów.

Cechy robotów SCARA
 l opcja Clean Room ISO-5 – w fazie 
wdrożenia; 

 l stopień ochrony IP54;
 l montaż na blacie; 
 l łatwość integracji;
 l różne interfejsy; 
 l modułowa konstrukcja.X n

Małe, szybkie, precyzyjne 
– roboty SCARA

ABB powiększyła rodzinę małych robotów o pierwsze w swoim portfolio urządzenie typu SCARA, 
czyli IRB 910SC. Nowy manipulator jest szybki, wydajny i bardzo precyzyjny.

ABB Sp. z o.o.

www.abb.pl/robotics
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reklama

Na Targach Automatica 2016 w Monachium, zorganizowa-
nych pod hasłem współpracy i cyfryzacji, ABB zaprezen-

towała całą linię nowych produktów i rozwiązań dla wsparcia 
elastycznej, podłączonej do sieci „Fabryki Przyszłości”.

Wydarzeniem targowego tygodnia było przyznanie ABB pre-
stiżowej nagrody Invention and Entrepreneurship in Robotics 
Award (IERA) podczas Międzynarodowego Sympozjum ds. Ro-
botyki. ABB została doceniona za robota YuMi, który jest pierw-
szym na świecie w pełni współpracującym z człowiekiem ro-
botem. Nagrodę przyznano podczas forum zorganizowanego 
wspólnie przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników 
(IEEE) Robotyki oraz Międzynarodową Federację Robotyki. 
Poszczególne innowacje, które były brane pod uwagę w kon-

kursie, zostały ocenione pod kątem walorów technicznych, jak 
również aktualnego oraz przyszłego wpływu na sektor robotyki.

YuMi został wprowadzony na rynek w 2015 roku w odpowie-
dzi na rosnące zapotrzebowanie w obszarze elektroniki użyt-
kowej na automatykę opartą na bliskiej współpracy człowieka 
z robotem. X n

Prestiżowa nagroda za innowacyjność 
dla ABB na Targach Automatica 2016

Podczas największej na świecie wystawy robotyki 
oraz automatyki przemysłowej klienci skupiali 
się na technologiach pozwalających stworzyć 

„Fabrykę Przyszłości”. ABB otrzymała prestiżową 
nagrodę IERA za robota YuMi.
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Zgodnie z tym certyfikatem zawory firmy ASCO serii 290 
wykorzystywać można do kontaktu z mediami pomocni-

czymi w przetwórstwie żywności lub też cieczy spożywczych, 
dzięki zgodności z branżowymi normami oraz wymogami do-
tyczącymi higieny.

Zawory serii 290 spełniają normy zawarte w: rozporządze-
niu (WE) nr 1935/2004 w odniesieniu do „wymogów dotyczą-
cych kontaktu z żywnością”, rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006 
w odniesieniu do „dobrej praktyki produkcyjnej” oraz rozporzą-
dzeniu (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do „materiałów z two-
rzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością”.

Zastosowane materiały są zgodne ze specyfikacją FDA CFR21.
Podobnie jak w przypadku innych produktów firmy ASCO, 

zawory te są również zgodne z normą zawartą w rozporządze-
niu (UE) nr 2011/65 (RoHS 2), w której ograniczono wykorzy-
stywanie materiałów niebezpiecznych.

Firma ASCO oferuje ten produkt z odpowiednimi etykietami 
potwierdzającymi tę certyfikację.

Produkt ten dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności, 
w tym z listą wszystkich mających kontakt z produktem części 
i ich certyfikatów.

Kluczowe cechy zaworów serii 290 z certyfikacją 
do kontaktu z żywnością

 l Wszechstronność: zawory te dostępne są w wersji z korpu-
sami ze stali nierdzewnej z przyłączami gwintowanymi na 
klampy lub do wspawania.

 l Atesty branżowe: każdy zawór dostarczany jest wraz z deklara-
cją zgodności zgodną z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.

 l Niezawodność: wykorzystujemy materiały wysokiej jakości, 
aby zagwarantować niezawodność, solidność i długi czas eks-
ploatacji naszych produktów (zawory podlegają tym samym 
rygorystycznym testom kwalifikacyjnym, co nasze standar-
dowe zawory serii 290).

 l Łatwość konfiguracji oraz prosta obsługa: ta nowo certyfiko-
wana wersja posiada te same właściwości, wymiary oraz pa-
rametry, co nasze standardowe zawory serii 290.

Branże i zastosowania:
Zawory te przeznaczone są do zastosowań, w których wyko-

rzystuje się żywność i płyny pomocnicze we wszystkich seg-
mentach, takich jak:

 l przetwarzanie lub konserwowanie do celów przetwórstwa 
żywności (mięso, owoce, warzywa);

 l maszyny do formowania, napełniania i zgrzewania opako-
wań oraz w przypadku wszystkich płynów pomocniczych, 
takich jak azot;

 l zastosowanie w procesach CIP (Clean in Place), np. za po-
mocą kwasów, sody, nadtlenku wodoru; SIP (Sterilization in 
Place), w procesach próżniowych i procesach, w których wy-
korzystuje się dwutlenek węgla;

 l zastosowanie u wytwórców produktów spożywczych (takich 
jak cukier, makaron, kakao, kawa, herbata, nabiał, mąka, pro-
dukty zbożowe, napoje).
Nowe zawory dostępne są w kombinacji ze wszystkimi stan-

dardowymi opcjami, które są dostępne w odniesieniu do stan-
dardowej serii 290.X n

Zawory serii 290 ze stali nierdzewnej 
dostępne teraz z certyfikacją  
do kontaktu z żywnością

Firma ASCO zaprezentowała nowe zawory serii 290, 
które zgodne są z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 
dot. materiałów/wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością.

ASCo numatics Sp. z o.o. 

ul. Szturmowa 2 A 

02-678 Warszawa

tel. 22-458 92 80 

fax 22-458 92 88

e-mail: biuro@emerson.com 

www.asconumatics.pl 
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reklama

Firma ASCO dodała nowy rozmiar za-
woru do rodziny wysp zaworowych, 

który pozwala teraz użytkownikom na 
zwiększenie możliwości zastosowania 
w różnych branżach. Wyspy zaworowe 
ASCO Numatics oferują szeroką gamę 
przepływów w zakresach od 400 l/min 
do 3820 l/min. Pojawienie się na rynku 
nowych zaworów serii 502 oznacza, że 
może teraz obsługiwać przepływy sięga-
jące do 650 l/min. 

Nowa podstawa umożliwia teraz zawo-
rom stosowanie ich kombinacji na jed-
nej wyspie zaworowej, zwiększając tym 
samym funkcjonalność. Nowa podstawa 
sprawia również, że możliwe jest teraz 
łączenie dwóch rozmiarów zaworów na 
jednej wyspie, dzięki czemu użytkowni-
cy mogą w łatwy sposób zarządzać stero-
waniem, np. siłownikiem oraz zaworem 
pneumatycznym (o różnych rozmiarach). 
Warto wspomnieć, że w połączeniu z in-
nowacyjną elektroniką G3 lub elektroni-

nowa wyspa zaworowa serii 502
ką serii 580, wyspy zaworowe ASCO Nu-
matics mogą pochwalić się najkorzyst-
niejszym na rynku stosunkiem wielkości 
do natężenia przepływu.

Oferta wysp zaworowych dostosowa-
na jest do zastosowań w różnych gałę-
ziach przemysłu, począwszy od prze-
mysłu motoryzacyjnego, a skończywszy 
na zastosowaniu ich w liniach proce-
sów pakowania. Szeroka gama akceso-
riów czyni je idealnym rozwiązaniem 
dla kompleksowych wymagań konfigu-
racyjnych. Ta czasami jakże skompliko-
wana i kompleksowa konfiguracja staje 
się teraz łatwiejsza dzięki użyciu konfi-
guratora online ASCO. Dzięki temu na-
rzędziu użytkownicy mogą teraz zredu-
kować czas poświęcony na projektowa-
nie, co sprawi, że proces konstruowania 
znacznie się skróci. Korzyścią jest rów-
nież zredukowanie czasu poświęconego 
zarówno na przestoje, jak i konfigurację 
oraz konserwację.

Seria 502 posiada stopień ochrony 
IP65, modułową konstrukcję oraz jest 
wytrzymała i niezawodna. Natomiast 
dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi 
graficznemu, znajdującemu się na mo-
dule elektronicznym, diagnostyka staje 
się łatwa i prosta.X n

W przypadku potrzeby uzyskania większej 

ilości informacji dotyczących naszej szerokiej 

gamy wysp zaworowych odwiedź stronę: 

www.asconumatics.eu/pl/wyspy-zaworowe.

Emerson oraz logo Emerson są znakami towarowymi Emerson Electric Co. 
Logo ASCO jest znakiem towarowym należącym do ASCO Valve Inc. © 2016 ASCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyspy zaworowe ASCO Numatics G3 Plug-and-play. 
Wyspy modułowe, proste w modernizacji. Stworzone aby 

zminimalizować przerwy w procesie produkcyjnym.
Wyspy zaworowe z elektroniką G3 to system w 100% modułowy. Pozwala on 
modyfikować wyspę zarówno w części zaworowej jak i w części elektroniki 
G3. Obejmuje on między innymi zintegrowane rozwiązanie pozwalające 
odizolować pneumatycznie konserwowany zawór bez przerywania procesów 
produkcyjnych. Wyspy zaworowe z elektroniką 
G3 posiadają unikalny wyświetlacz graficzny, 
który w zrozumiały sposób dostarcza informacji 
diagnostycznych, zarówno na poziomie modułu 
jak i na poziomie sterownika. Zintegrowany 
wyświetlacz graficzny zapewnia również intuicyjny 
rozruch. Można z niego odczytać informacje 
oraz komunikaty diagnostyczne, które pozwalają użytkownikowi na łatwą 
identyfikację usterek. Wyświetlacz w pełni pozwala na jednoznaczne 
informowanie obsługi podczas pracy zaworów. Dzięki niemu również błędy 
są łatwiejsze do zdiagnozowania. 

Elektronika G3 może być interfejsem do zaworu procesowego. Elektronika 
G3 działa jako interfejs pomiędzy zaworami procesowymi a użytkownikiem 
i może wykorzystywać sieci komunikacyjne takie jak: Profibus-DP, Ethernet 
/ IP, Profinet lub Foundation Fieldbus. Dostępny jest Certyfikat ATEX oraz 
moduły wejść Ex ia NAMUR.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zadzwoń do nas  
pod numer: 22 458 92 80, wyślij Fax: 22 458 92 88 lub zapytanie 
na adres E-mail: biuro@emerson.com, bądź odwiedź naszą stronę 
internetową: www.asconumatics.pl
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Firma United Biscuits to znany pro-
ducent ciastek i przekąsek w Wielkiej 

Brytanii. Założona w 1948 roku w wyni-
ku połączenia dwóch szkockich przed-
siębiorstw rodzinnych – McVitie & Price 
oraz MacFarlane Lang – posiada fabryki 
w całej Wielkiej Brytanii, a jej wyroby od 
dawna uznawane są za dobro narodowe. 
Jednym z flagowych produktów są wyra-
ziste w smaku, delikatne biszkopty z ga-
laretką marki McVitie’s znane w Anglii 
jako jaffa cakes, a w Polsce – jako „deli-
cje”. Wprowadzone na rynek w 1927 roku, 
szybko stały się jedną z najpopularniej-
szych marek na rynku słodyczy w Wiel-
kiej Brytanii. 

Zrozumiałe jest więc, że oczekiwania 
firmy United Biscuits wobec testowanej 
nowej technologii pakowania tego flago-
wego produktu były wysokie. Od ponad 
30 lat delikatne ciastka były sumiennie 
pakowane na liniach wykorzystujących 
transportery rolkowe w głównej fabry-
ce w Manchesterze. Jednak sprzedawcy 
detaliczni i konsumenci coraz częściej 
wymagali mniejszych i unikatowych 
stylów i formatów opakowań, a zakła-
dy produkcyjne starszego typu nie były 
w stanie sprostać zmieniającym się po-
trzebom rynku. Wtedy narodził się po-
mysł, aby ciastka pakować w dwóch for-
mach – standardowo po 12 sztuk ułożo-

nych „w rzędzie” lub „na stos” (tzw. slug 
and pile) lub w wersjach zawierających 
różną liczbę ciastek o smakach z limito-
wanych edycji. Nowe rozwiązanie mu-
siało jednak umożliwiać szybką zmia-
nę formatu, ograniczać do minimum 
przestoje i maksymalnie wykorzystywać 
przestrzeń w istniejącym układzie linii 
produkcyjnej. Ponadto nowa maszyna 
musiała spełniać rygorystyczne wyma-
gania dotyczące delikatnego pakowania, 
tak aby zagwarantowacć optymalną ja-
kość produktów. 

Lider elastyczności
Podczas poszukiwania idealnego roz-

wiązania, dopasowanego do swoich po-
trzeb, firma United Biscuits zwróciła 
uwagę na system pakowania Two-in-
-One firmy Bosch, którego premiera 
miała miejsce podczas Targów Interpack 
w 2014 roku. Jako pierwszy na świecie 
umożliwia on szybką zmianę stylu opa-
kowań z „rzędu” na „stos” (tzw. slug and 
pile) w czasie krótszym niż trzy minu-
ty. Firma United Biscuits, która od dzie-
sięcioleci ściśle współpracowała z firmą 
Bosch w celu optymalizacji i udoskona-
lenia swojej produkcji, zdecydowała się 
na wymianę swojego dotychczasowego 
parku maszynowego na maszyny paku-
jące poziomo typu Sigpack HSS od fir-

my Bosch. Dzięki wysokiej elastyczności 
oferowanego systemu pakowania ciastek 
Two-in-One oraz wieloletniej współpracy 
partnerskiej, firma United Biscuits bez 
wahania zgodziła się na przetestowanie 
technologii w zakładzie w Manchesterze. 

Delikatny, szybki i uniwersalny
Podczas fazy testowania szybko zda-

no sobie sprawę, że wdrożenie systemu 
pakowania Two-in-One w procesie pro-
dukcyjnym ciastek McVitie’s wymaga 
również nowego sposobu doprowadza-
nia produktu do maszyny. Bowiem faza 
testowa musiała być zintegrowana z bie-
żącą produkcją, tak aby nie powodować 
opoznień, a więc system doprowadzania 
musiał pełnić podwójną rolę. W rezulta-
cie zaprojektowano podajnik, który mógł 
szybko i elastycznie obsługiwać istnieją-
cą linię pakowania i jednocześnie nowy 
system Two-in-One. W tej konfiguracji 
używane są te same elementy podające 
w celu uzyskania w pełni powtarzalnych 
cykli zmian, bez konieczności wymiany 
części. Pozwala to na stosowanie na tej 
samej linii opakowań o różnych stylach, 
kształtach, rozmiarach i pojemności. 
To jedyny system umożliwiający zmia-
nę konfiguracji opakowań na produkty 
pakowane na „stos” w rekordowym cza-
sie – bowiem niezależnie od tego, czy wy-
magane jest 1, 2, 3, 4, 5 czy większa liczba 
ciastek, możliwa jest produkcja opako-
wań o maksymalnej wysokości 50 mili-
metrów. 

Bosch oferuje rozwiązanie z efektem „wow” 
producentowi delicji marki McVitie’s 

„Przyjazny, wydajny, zdumiewający” – komentują z uśmiechem system Two-in-One 
do pakowania biszkoptów operatorzy firmy United Biscuits.
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Najpopularniejsza obecnie wersja deli-
cji McVitie’s ma średnicę 54 mm i składa 
się z trzech warstw: biszkoptu genueń-
skiego, galaretki o smaku pomarańczo-
wym i polewy czekoladowej. W przy-
padku tak kruchego produktu delikatne 
podawanie było kolejnym kluczowym 
kryterium podczas fazy testowej. 

– Jedną z cech, które naprawdę zwróciły 
naszą uwagę na system Two-in-One, był 
fakt, że nowa technologia firmy Bosch 
pozwala na bezpieczne i delikatne postę-
powanie z kruchymi produktami, mini-

malizując ryzyko wystąpienia uszko-
dzeń. Bowiem produkt jest przenoszony 
na płaskiej powierzchni przy zachowaniu 
minimalnego kontaktu z maszyną czy 
operatorem aż do momentu, w którym 
układany jest w stos przed zapakowa-
niem. Jesteśmy przekonani, że przyczyni 
się to do znacznej poprawy jakości pro-
duktów – wyjaśnia Simon Breckenfield.

Przyjazny, wydajny, zdumiewający
Gdy faza testowa w zakładzie dobiegła 

końca, Simon Breckenfield był pewien, 
że rozwiązanie firmy Bosch zrewolucjo-
nizuje działalność firmy United Biscuits: 

– Posiadamy obecnie system, dzięki 
któremu możemy zastąpić wcześniej-
sze transportery rolkowe. Faza testowa 
przebiegła bardzo pomyślnie i dzięki 
niej znacznie podnieśliśmy wydajność 
i elastyczność naszego zakładu. Techno-
logia firmy Bosch zapewniła rozwiąza-
nie oparte na strategii dostosowywania 
produkcji do potrzeb rynkowych, które-
go oczekiwał nasz zespół. Jesteśmy pew-
ni, że dzięki systemowi pakowania deli-
cji Two-in-One możemy pakować prak-
tycznie każdy rodzaj ciastek, jaki można 

sobie wyobrazić. Wierzymy także, że 
pozwoli nam on rozwiązać wiele pro-
blemów, z którymi będziemy się musieli 
zmierzyć w przyszłości.

W skrócie możemy podsumować sys-
tem firmy Bosch trzema słowami: 

 l Przyjazny: osoby, które z nim pracu-
ją – inżynierowie, operatorzy – uwiel-
biają go. 

 l Wydajny: nawet przy 100-procentowej 
przepustowości system nie jest zbytnio 
obciążony.

 l Zdumiewający: ponieważ podczas 36 
lat pracy w branży nigdy nie widzia-
łem maszyny, która pozwala uzyskać 
to, co system Bosch osiąga z taką klasą.

W przypadku dodatkowych pytań, 
prosimy o kontakt z przedstawicielem 
firmy POLO, która reprezentuje firmę 
Bosch w Polsce.

Małgorzata Gaweł

Sales Manager Machinery Division

POLO Polska Sp. z o.o.   

tel. +48 22 550 09 30

kom.: +48 606 355 400

e-mail:  m.gawel@polo-ag.com

Od lewej: Meyrick Long, Area Sales Manager 

firmy Bosch Packaging Systems AG; Simon 

Breckenfield, Strategic Capability Controller 

w United Biscuit (w środku) i Daniel Bossel, 

Product Manager Primary Packaging w firmie 

Bosch Packaging Systems AG

Nowe Centrum Targowo-Kongreso-
we Ptak Warsaw Expo w Nadarzy-

nie, które tylko w tym roku odwiedzi-
ły już setki tysięcy gości, zaprezentuje 
w dniach 7–9 listopada br. nowe możli-
wości dla przemysłu. Swoją ofertę przed-
stawią kluczowi producenci maszyn 
i urządzeń branży produkcji i przetwór-
stwa. Wszystko to podczas Międzynaro-
dowych Targów Innowacyjnych Rozwią-
zań Przemysłowych WARSAW INDU-
STRY WEEK 2016. 

Przyszedł czas na wystawę maszyn 
i urządzeń fabryki przyszłości. Jak za-
powiadają organizatorzy, WARSAW IN-
DUSTRY WEEK 2016 będzie nie tylko 
największym w tej części Europy wyda-
rzeniem dedykowanym dla branży prze-
mysłowej, ale i miejscem efektywnych 
spotkań biznesowych. Możliwości, jakie 
daje obiekt – 143 000 m2 wewnętrznej po-
wierzchni oraz 6 nowoczesnych hal – po-

zwolą na zaprezentowanie niemal wszyst-
kich gałęzi branży przemysłowej. 

Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 
2016 wychodzą naprzeciw potrzebom 
Klientów w zakresie optymalizacji za-
równo kosztów, jak i samej produkcji. 
Doskonale wyposażone i nowoczesne 
hale wystawiennicze Ptak Warsaw Expo 
podczas wydarzenia urzeczywistnią ry-
sującą się w głowach współczesnych in-
westorów koncepcję fabryki przyszłości 
i dadzą możliwość zaprezentowania nie-
mal wszystkich gałęzi branży przemysło-
wej oraz najnowszych trendów w zakre-
sie maszyn i urządzeń m.in. dla bran-
ży tworzyw sztucznych i gumy, branży 
metalowej, automatyki i robotyki, IT 
i oprogramowania dla przemysłu, branży 
drzewnej, laserów, spawalnictwa i innych. 
Zaprezentowane maszyny i urządzenia 
wiodących producentów łączą świat in-
formacji cyfrowej ze światem maszyn 

oraz świat nauki z biznesem, umożliwia-
jąc jeszcze bardziej efektywną produkcję.

Atutem Targów jest też ich lokaliza-
cja – tylko 10 minut jazdy od najwięk-
szego w kraju międzynarodowego lot-
niska im. Chopina i 15 minut jazdy od 
ścisłego centrum Warszawy, przy zbiegu 
najważniejszych dróg krajowych S7 i S8 
oraz autostrady A2. X n

nowe możliwości dla przemysłu podczas 
wARSAw InDuSTRY weeK 2016

Kontakt: 

Agnieszka Cieślik – Dyrektor ds. Targów

tel. 518 739 275 

e-mail: a.cieslik@warsawexpo.eu;            

Krzysztof Zieliński – Project Manager

tel. 601 913 214

e-mail: k.zielinski@warsawexpo.eu
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Ponowne włączanie maszyn po awarii zasilania może spo-
wodować wystąpienie sytuacji krytycznej. W wielu zasto-

sowaniach sterownik musi natychmiast znać pozycję każdej 
osi. W takim wypadku przyrostowe systemy pomiarowe mu-
szą najpierw wykonać próbne uruchomienie. Wydłuża to czas 
uruchamiania, a w przypadku niektórych procesów może do-
prowadzić do uszkodzenia wyrobów i narzędzi. Nowy zin-
tegrowany system pomiarowy IMS-A firmy Bosch Rexroth 
od razu po włączeniu maszyny precyzyjnie określa położe-
nie bezwzględne wszystkich osi i przesyła je do sterownika 
bez konieczności wykonywania próbnego uruchamiania. Sys-
tem nie wymaga do tego baterii buforujących, które trzeba  
regularnie wymieniać.

Indukcyjny system pomiarowy, który się nie zużywa 
Dzięki pomiarom wykonywanym metodą indukcyjną sys-

tem IMS-A działa bez konieczności fizycznego kontaktu, dzię-
ki czemu konstrukcja ta nie ulega zużyciu. Skala pomiarowa 
nie podlega zakłóceniom i niszczeniu przez zewnętrzne po-
le magnetyczne. System IMS-A nie jest wrażliwy na wibracje 
o sile do 10 G i wstrząsy do 50 G. Czujniki i analizujące układy 
elektroniczne są umieszczone w ochronnej obudowie po prze-
ciwnej stronie wózka prowadzącego. Nawet gdy w środowisku 
pracy znajdują się chłodziwa, pył, wióry lub inne rodzaje zanie-
czyszczeń, system IMS-A nie wymaga instalowania systemów 
oczyszczania powietrza, które zużywają dużo energii i muszą 
być często konserwowane. Nawet pola zakłóceń elektrycznych 
i magnetycznych nie wpływają na uzyskiwane wyniki pomia-
rów. Dzięki temu system IMS-A można także napędzać silnika-
mi liniowymi. System ten łączy precyzję z wymaganiami w za-
kresie dynamiki i dużej wydajności, pozwalając uzyskać pełną 
dynamikę systemów prowadnic wałeczkowych i kulkowych fir-

my Bosch Rexroth. Możliwe do uzyskania przyspieszenie wy-
nosi 500 m/s², a maksymalna prędkość to 5 m/s (na życzenie 
nawet 10 m/s). 

obróbka precyzyjna
Dzięki systemowi pomiarowemu IMS-A pomiar położenia 

odbywa się bardzo blisko centralnego punktu narzędzia, co 
stanowi istotny warunek wstępny do uzyskania dużej precyzji 
i odpowiednej jakości powierzchni podczas procesu obróbki. 

Zintegrowany system pomiarowy 
IMS-A firmy Bosch Rexroth:  
precyzyjny pomiar położenia 
bezwzględnego metodą indukcyjną 

Funkcje prowadzenia i wykonywania pomiaru w jednym urządzeniu: 

zintegrowany system pomiarowy IMS-A bardzo precyzyjnie odczytuje 

położenie bezwzględne metodą indukcyjną, nawet jeśli jest poddawany 

obciążeniom mechanicznym w zanieczyszczonym środowisku. System 

ten został wyposażony w prowadnice liniowe z możliwością zapisu 

wartości bezwzględnej o dokładności porównywalnej z precyzyjnym 

liniałem optycznym. Jest on za to bardziej wydajny.

W obróbce materiałów, druku 3D oraz systemach obsługi urządzeń elektronicznych wymaga się coraz 
większej precyzji i dostępności. Nowy system pomiarowy IMS-A firmy Bosch Rexroth, wbudowany 
w prowadnice liniowe, ułatwia spełnienie tych wymagań. System wykrywa położenie bezwzględne 
z dokładnością do ±4 mikrometrów. Co więcej, system pomiarowy jest odporny na zanieczyszczenia, 
wibracje, wstrząsy i interferencję pola magnetycznego. Nie potrzebuje także baterii buforujących 
w przypadku wystąpienia awarii zasilania. Dzięki całkowitej integracji czujników i analizujących układów 
elektronicznych w wózkach systemów prowadnic kulkowych i rolkowych projektanci nie muszą dodawać 
zewnętrznych systemów oczyszczania powietrza oraz systemów pomiarowych.



The Drive & Control CompanyBosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa
www.boschrexroth.pl

Właściwe rozwiązania dla każdej aplikacji
Przemysł spożywczy i opakowaniowy charakteryzuje się szybko zmieniającymi się wymaga-
niami. Nowe wielkości oraz materiały, z których wykonywane są opakowania, narzucają 
maszynom pakującym wymogi dotyczące możliwości ich późniejszego doposażenia w dodat-
kowe funkcje, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów higienicznych.                           
Firma Bosch Rexroth posiada duże doświadczenie w zakresie wysokich wymagań 
dotyczących komponentów stosowanych w przetwórstwie spożywczym, zapewniając w ten 
sposób szybką, oszczędną i zgodną z prawem realizację projektów.
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Zdolność rozdzielcza pomiaru położenia systemu IMS-A to na-
wet 0,025 μm. Ta niezwykle niska wartość rozdzielczości umoż-
liwia uzyskanie dynamicznego układu sterowania w pętli za-
mkniętej o doskonałych parametrach, a co za tym idzie – krót-
kich czasów reakcji. Dokładność systemu na poziomie ±4 µm/m 
to wynik porównywalny z uzyskiwanym przy zastosowaniu li-
niału optycznego. Oznacza to powtarzalność na poziomie 
±0,25 µm. 

Funkcje zintegrowane
Integracja funkcjonalna prowadzenia i wykonywania pomia-

rów w procesie montażu skraca czas instalacji. Nie jest koniecz-
na żadna regulacja systemu pomiarowego. Dzięki systemowi 
IMS-A inżynierowie mogą niezależnie i bez żadnych ograni-
czeń w zakresie dokładności korzystać z kilku wózków na szynie 
profilowanej o długości nawet 4500 mm. Jeśli zajdzie potrzeba 
naprawy, wszelkie komponenty, np. szyna, wózek, płyta ada-
ptacyjna i skaner, są wymieniane oddzielnie. Obniża to kosz-
ty serwisowania. Ta całkowicie wymienna konstrukcja firmy 
Bosch Rexroth dodatkowo zmniejsza pracochłonność. Wszyst-
kie wózki o tej samej wielkości pasują do szyn profilowanych 
odpowiednich rozmiarów bez żadnych ograniczeń. System po-
miarowy przesyła dane za pośrednictwem interfejsów HIPER-
FACE© (*), a także za pośrednictwem SSI/1Vp-p do inteligent-
nych napędów i sterownika. Wkrótce będą dostępne interfejsy 
DRIVE-CLiQ (**) i FANUC.

Gotowy na koncepcję Przemysłu 4.0
Integracja dodatkowych czujników ruchu i temperatury przy-

gotowuje system pomiarowy na przyszłe wymagania koncepcji 
Przemysłu 4.0. Dodatkowe czujniki umożliwiają projektantom 
maszyn na przykład odczytanie temperatury oraz rzeczywistego 
poziomu dynamiki. Dane z czujników stanowią również podsta-
wę przyszłych rozwiązań w zakresie prewencyjnej konserwacji. 
Użytkownik może rejestrować i analizować stany operacyjne 
online. Jeśli akcelerometry wykryją zmiany, takie jak narastające 
wibracje, wskazuje to na zużycie materiału lub inne problemy. 
Można wówczas wykonać zaplanowane prace konserwacyjne, 
zanim konieczne będzie wyłączenie maszyny.X n

(*) HIPERFACE© jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sick 
Stegmann GmbH.

(**) DRIVE-CLiQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 
Siemens.

Kontakt dla Czytelników:

mgr inż. Paweł Orzech

tel. 22-738 18 76

e-mail: pawel.orzech@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

IndraMotion MLC: więcej mocy  
dla maszyn drukujących i procesów 
produkcyjnych 

Krótszy czas przezbrajania maszyny w przypadku mniejszych serii produkcyjnych, szybsze zmiany 
drukowanego formatu i precyzyjna kontrola znacznika. Do tych tradycyjnych wyzwań towarzyszących 
automatyzacji maszyn drukarskich i obrabiarek dochodzi jeszcze konieczność udostępniania danych na znacznie 
szerszą skalę innym maszynom i systemom wyższego poziomu. Aby uniknąć negatywnego wpływu pracy 
w środowisku sieciowym na automatyzację, firma Bosch Rexroth znacznie zwiększyła wydajność urządzeń 
sterujących  IndraMotion MLC. Najkrótszy możliwy czas cyklu PLC oraz sterowania ruchem umożliwia 
zwiększenie produktywności – nawet w przypadku środowisk w pełni połączonych siecią.

Nowy sterownik z serii IndraControl XM spełnia rosnące 
wymagania dzięki większej niż kiedykolwiek wcześniej 

mocy przetwarzania. Dodatkowo dostępne są opcje moduło-
wych rozszerzeń, co zwiększa elastyczność automatyzacji. Pro-
ducenci maszyn mogą na przykład uzupełnić opcje sterowa-
nia o moduły wejścia/wyjścia IndraControl S20 – w tej samej 
obudowie. Lokalne połączenie z urządzeniami peryferyjnymi 
umożliwia wydajne i synchroniczne przetwarzanie danych pro-

cesowych czy też z urządzeń IO. Nowa, najmocniejsza wersja 
systemu IndraMotion MLC, oparta na komputerach przemy-
słowych, umożliwia synchronizację nawet 99 osi w czasie rze-
czywistym. Dodatkowo na IPC zainstalowany jest system ope-
racyjny Windows 7. Dzięki temu producenci maszyn mogą na 
tym samym sprzęcie zainstalować narzędzia programowe do 
wizualizacji, przetwarzania danych, analizowania, tworzenia 
raportów itd.



Nr 3 l 2016 r. l 43 

WAZENIE n DOZOWANIE n PAKOWANIE

otwarte standardy wymiany danych
System IndraMotion MLC firmy Bosch Rexroth łączy funk-

cje sterowania ruchem i logiką ze wstępnie zdefiniowanymi 
funkcjami typowymi dla technologii druku, takimi jak kontro-
la znacznika czy kontrola kaskadowego naciągu taśmy. Firma 
Bosch Rexroth obsługuje większość występujących protokołów 
komunikacji, między innymi te oparte o protokół Ethernet. Do 
komunikacji typu M2M (Machine to Machine) dostępne są rów-
nież otwarte standardy, takie jak OPC UA. Dzięki implementacji 
modelu OPC UA system IndraMotion MLC usprawnia proce-
sy wymiany danych między komponentami automatyki prze-
mysłowej różnych producentów i zapewnia przejrzysty dostęp 
do wszystkich funkcji. Umożliwia też poziomą wymianę infor-
macji z innymi systemami sterowania. Dodatkowo biblioteki 
Open Core Interface firmy Bosch Rexroth umożliwiają bezpo-
średni dostęp do rdzenia systemu IndraMotion MLC funkcjom 
czy też programom napisanym w językach wysokiego poziomu. 
Wszystkie te cechy w połączeniu z nową technologią WebCon-
nector pozwalają w prosty i szybki sposób połączyć maszyny 
drukujące ze światem wirtualnym poprzez Internet.

Dane do wielokrotnego użytku
Dzięki środowisku inżynierskiemu IndraWorks firma Bosch 

Rexroth wspomaga wszystkie fazy programowania sterowników 
PLC. Wstępnie przygotowane, typowe rozwiązania dla maszyn 
drukujących oraz zestawy funkcji narzędziowych przyspiesza-
ją projektowanie. Skrypt Automation Interface w wydajny spo-
sób automatyzuje wykonywanie powtarzających się czynności 
projektowania, które wcześniej musiały być przeprowadzane 
ręcznie. Użycie ECAD Data Interface eliminuje konieczność 
żmudnego rysowania schematów elektrycznych. System Indra-
Works umożliwia wykorzystanie danych ze schematu utworzo-
nego bezpośrednio w aplikacji EPLAN Electric P8 podczas pro-
jektowania aplikacji na sterowniku PLC. Dodatkowo, oprócz 

automatyzacji z użyciem sterowników PLC, możliwe jest pro-
gramowanie w wielu językach wysokiego poziomu i tworzenie 
aplikacji działających w popularnych systemach operacyjnych – 
z wykorzystaniem Open Core Interface. Dzięki temu użytkow-
nicy mają bezpośredni dostęp do systemów sterowania firmy 
Bosch Rexroth i mogą je uruchamiać, użytkować oraz diagno-
zować w znanych sobie środowiskach, na własnych smartfo-
nach czy tabletach.

o Bosch Rexroth
„Od 25 lat wprawiamy w ruch” – to motto przewodnie firmy 

Bosch Rexroth Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie 
działalności w Polsce. Rexroth obecny jest na rynku polskim już 
od lat 60. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie 
tak licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta 
decyzja o utworzeniu polskiego oddziału z centralą w Warszawie.  
Już od 25 lat wspieramy wiedzą i doświadczeniem producentów 
i użytkowników maszyn, projektując, dostarczając i zapewnia-
jąc obsługę serwisową systemów Drive & Control dla wszelkich 
możliwych zastosowań. 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność 
to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch 
Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każ-
dego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświad-
czenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projekto-
wych, jak również w automatyzacji przemysłu. Doświadcze-
nie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych 
komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych 
oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom komplek-
sowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycz-
nych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń li-
niowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 
krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld 
euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników. 
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl.X n

Połączenie z siecią oraz zasoby umożliwiające maksymalne skrócenie 

czasu cyklu PLC i sterowania ruchem: wysoko wydajny sprzęt do 

systemów sterowania ruchem firmy Bosch Rexroth. Nowa platforma 

sprzętowa firmy Bosch Rexroth spełnia wymagania w zakresie lepszej 

wymiany informacji i skrócenia czasu cyklu.

Kontakt dla Czytelników:

mgr inż. Paweł Orzech

tel. 22-738 18 76

e-mail: pawel.orzech@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

fel. 22-738 18 00

fax 22-758 87 35

e-mail: info@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl
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Lekka konstrukcja, pracujące bez za-
kłóceń rozwiązanie sterowania fir-

my B&R oraz perfekcyjna synchroniza-
cja za pomocą sieci POWERLINK spra-
wiają, iż nowa waga dynamiczna firmy 
Precia Molen jest w stanie przetwarzać 
masy produktów ważących ułamki gra-
ma z prędkością ponad 120 opakowań 
na minutę. 

ważenie w nieprzerwanym 
procesie produkcji 

Precia Molen od ponad 50 lat jest wio-
dącym francuskim producentem urzą-
dzeń ważących i jest powszechnie uzna-
wana za eksperta w tej dziedzinie. Po-

czątkowo znana jako Precia, w roku 1993 
przejęła firmę Molen i od tego czasu sta-
le cieszy się wzrostem na rynku między-
narodowym. Najnowsze wagi kontrolne 
tej firmy to linia CKW710 – z automa-
tyką B&R – nie tylko zapewniają zgod-
ność z przepisami dotyczącymi kon-
troli masy, ale również spełniają 
wymagania współczesnej bran-
ży spożywczej dla ważenia na li-
nii produkcyjnej przy wysokiej 
prędkości. 

Waga CKW710 składa się 
z trzech taśm przenośnikowych. 
Najpierw przychodzi taśma po-
dająca, która przyspiesza lub spo-
walnia podawanie opakowań do 
prędkości wymaganej dla ważenia. Za 
nią znajduje się taśma ważąca, zamon-
towana na przetworniku masy oraz ta-
śma eliminująca – do usuwania z linii 
produkcyjnej opakowań niemieszczą-
cych się w granicach tolerancji. Dostęp-
ny jest również dodatkowy podajnik do 
kontroli elektromagnetycznej, wykrywa-
jącej wszelkie cząstki metalu. 

Sterowanie napędami przy 
ważeniu z dużą prędkością

Wszystkie cztery taśmy są napędzane 
silnikami bezszczotkowymi i kompak-
towymi serwonapędami ACOPOSmi-
cro firmy B&R. Ponieważ pomiary ma-
sy są bardzo wrażliwe na wibracje, ze-
spół R&D Precia Molen wymagał, aby 
system napędowy był lekki i generował 
minimalny szum mechaniczny w czasie 
poruszania taśmami. Dokładne badania 
potwierdziły, że serwonapędy ACOPOS-
micro dobrze sprawdzają się przy takich 
ograniczeniach. 

Serwonapędy są sterowane kompak-
towym sterownikiem X20 za pośred-
nictwem sieci POWERLINK. Oparta 
na Ethernecie sieć POWERLINK za-
pewnia optymalną synchronizację po-

między czujnikami maszyny i serwona-
pędami ACOPOSmicro. Oparta na tym 
rozwiązaniu automatyki waga dynamicz-
na Precia Molen obsługuje 100% produk-
cji – przetwarzając masę elementów wa-
żących ułamki grama z prędkością ponad 
120 opakowań na minutę. 

Sterownik X20 pomocny 
w połączeniu różnych systemów

Zaawansowane oprogramowanie kon-
troli masy towarów firmy Precia Molen, 
opracowane na potrzeby wagi CKW710, 
pozwala ocenić masę, sterować systema-
mi eliminacji oraz zarządzać statystyka-
mi poprzez nowoczesny interfejs gra-
ficzny. Wymiana danych z systemami IT 
klienta oparta jest na sieci Ethernet. Peł-
ne możliwości przyłączenie oferowane 
przez sterownik X20 ułatwiło połączenie 
tego systemu oceny z rozwiązaniem B&R 
sterującym osiami. 

Dynamiczne wagi kontrolne – szybkie  
i precyzyjne ważenie na linii produkcyjnej

Zazwyczaj zlokalizowane na końcu linii pakowania, systemy wag kontrolnych stosowane są do 
ważenia towarów paczkowanych i w zautomatyzowany sposób eliminują te towary, które nie 
mieszczą się w zadanej tolerancji. 

W wadze kontrolnej CKW710 firmy Precia 

Molen zastosowano technikę napędową firmy 

B&R. Waga CKW710 składa się z trzech taśm 

przenośnikowych

Pomiary masy są wyjątkowo wrażliwe na 

drgania. Dokładne badania potwierdziły, że 

serwonapędy ACOPOSmicro z łatwością speł-

niają wymagania minimalnych drgań

Wagi kontrolne CKW710 firmy Precia Molen 

– z automatyką B&R – spełniają wymagania 

współczesnej branży spożywczej dla ważenia 

w nieprzerwanym procesie produkcji przy 

wysokiej prędkości
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Możesz więcej.
ACOPOS P3.
www.br-automation.com/ACOPOSP3

Większa szybkość
3-osiowy serwonapęd z czasem 
próbkowania 50 µs

Większa precyzja
Wirtualne czujniki dla większej 
precyzji sterowania

Większa inteligencja
Bezpieczeństwo napędu (Safe  
Motion) do SIL3/PLe/Cat.4

Więcej mocy
Największy stosunek mocy do     
gabarytów w swojej klasie

Pełne podłączenie 

oferowane przez 

sterownik X20 uła-

twiło połączenie 

oprogramowania 

ważenia kontrol-

nego firmy Precia 

Molen z rozwiąza-

niem B&R sterują-

cym osiami

– Zespół B&R zawsze był z nami, 

ilekroć potrzebowaliśmy wsparcia 

technicznego, nawet u nas w za-

kładzie. Pomogło nam to przepro-

wadzić projekt szybko i znacząco 

skróciło nasz czas wprowadzania 

produktu na rynek – mówi Yvan 

Ruillère, Kierownik Projektu, 

Precia Molen

Komunikacja była łatwa do zaprogramowania dzięki wielu 
bibliotekom oferowanym przez narzędzie programistyczne Au-
tomation Studio firmy B&R. Przy pomocy CPU X20 oraz jed-
nostek I/O waga CKW710 może wysyłać sygnał do wcześniej-
szych maszyn, takich jak maszyny napełniające lub zgrzewa-
jące, aby uruchomić w nich dostosowanie się do parametrów 
kontrolnych. 

Szkolenie i wsparcie techniczne = szybkie 
wprowadzenie wagi na rynek

Inżynierowie z Precia Molen i B&R ściśle współpracowali, aby 
projekt dotyczący wag kontrolnych okazał się sukcesem. Dzięki 
usługom szkoleniowym świadczonym przez biuro B&R Fran-
cja zespół projektowy Precia Molen bardzo szybko nauczył się 
korzystać z technologii sterowania napędami B&R. 

– Zespół B&R zawsze był z nami, ilekroć potrzebowaliśmy 
wsparcia technicznego, nawet u nas w zakładzie. Pomogło nam 
to przeprowadzić projekt szybko i znacząco skróciło nasz czas 
wprowadzania produktu na rynek – opowiada Yvan Ruillère, 
Kierownik Projektu, który prowadził projekt CKW710.X n

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33

60-479 Poznań

tel. 61-846 05 00

fax 61-846 05 01

e-mail: office.pl@br-automation.com

www.br-automation.com
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sowej firmy, sukcesu komercyjnego oraz osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej umożliwiającej zdobywanie nowych kontrak-
tów – dodaje Murphy. 

– Jesteśmy przekonani, że oferta serii IX to najbardziej wszech-
stronna oferta wysokiej wydajności maszyn wśród produktów 
X-ray na rynku – kończy Murphy.

nowa seria składa się z trzech zaawansowanych 
systemów inspekcji X-ray:

 l Seria IX-EN – to urządzenie jest idealnym wyborem dla pro-
ducentów wymagających przystępnego cenowo, ale bardzo 
dokładnego rozwiązania inspekcji poziomu podstawowego. 

Systemy ISHIDA z zaawansowaną 
technologią X-ray wytyczają drogę 
producentom żywności w detekcji 
ciał obcych

Ishida Europe wprowadziła na rynek szereg innowacyjnych urządzeń inspekcji X-ray, które 
pomogą producentom i przetwórcom żywności dostosować się do światowych standardów 
bezpieczeństwa i wymagań detalistów świadomych roli, jaką odgrywa jakość produktu. 

Nowa seria urządzeń IX z Ishida Europe podnosi poprzecz-
kę dla poziomu wydajności i funkcjonalności w wymiarze 

światowym, wypełniając wymagania wszystkich terytorialnie 
obowiązujących norm. Oferuje swym klientom łatwość utrzy-
mania i bezstresową eksploatację. Seria obejmuje solidny, bez-
awaryjny system, którego zadaniem jest dbałość o to, by za-
nieczyszczony produkt – czy to na skutek awarii maszyn, czy 
przerw w zasilaniu – nie dostał się w ręce konsumenta. Są to roz-
wiązania minimalizujące ryzyko kosztownych zwrotów i rosz-
czeń reklamacyjnych.

Ciaran Murphy, Dyrektor Zarządzania Kontrolą Jakości 
w Ishida Europe, komentuje: 

– W serii IX wykorzystaliśmy najnowsze osiągnięcia z dziedzi-
ny technologii obrazowania, tak by stworzyć wiodący w prze-
myśle system detekcji X-ray. System, który odpowiada na specy-
ficzne potrzeby naszych klientów na wszystkich rynkach i sek-
torach, oferując niezrównany poziom detekcji zanieczyszczeń 
ciałami obcymi.

– Maszyny te są w stanie sprostać wymaganiom klientów za-
równo teraz, jak i w przyszłości. Wszystkie modele dostarczają 
wyjątkowy poziom zdolności detekcyjnej wobec zanieczysz-
czeń takich, jak ciała obce. Zapewniają też dodatkowe korzy-
ści, takie jak identyfikacja produktów uszkodzonych, produk-
tów brakujących czy identyfikacja elementów wsadu. Wszyst-
ko to pozwala naszym klientom na szybki zwrot z poniesionej 
inwestycji, gdzie produkt wysokiej jakości opuszczający bramy 
fabryki jest gwarancją ochrony reputacji i działalności bizne-
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Web: www.ishidaeurope.com  Tel:+44 (0)121 607 7700  Email: info@ishidaeurope.com
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Inspekcja X-ray widzi 
to, czego ty nie widzisz. 
Prezentacja nowych urządzeń serii IX Ishida
Jedno ciało obce może zmienić wszystko - od utraty lojalności naszego klienta, 
po utratę reputacji marki.

Wiodące w branży Systemy Kontroli X-ray Ishida dają Państwu dokładność i 
spójność inspekcyjną, tego co jest wam potrzebne dla  zapewnienia waszym 
detalistom dostaw jedynie najwyższej jakości produktów.

Nabywając Systemy Ishida, zyskujesz spokój. Nie pozwól, by jedno ciało 
obce zmieniło wszystko.

By dowiedzieć się więcej, pobierz broszurę z portalu: ishidaeurope.com
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SALeS/ReADeR enQuIRIeS:

Fenix Systems Sp. z o.o.

ul. Długa 40, Moczydłów 

05-530 Góra Kalwaria

Poland

tel. 22-715 52 53

fax 22-756 56 76

e-mail: biuro@fenixsystems.eu

Niezawodna maszyna równoważąca imponującą czułość i mi-
nimalne koszty eksploatacji. Seria IX-EN oferuje doskonały 
zwrot z inwestycji producentom produktów jednolitych, ta-
kich jak chleb, owoce suszone, ser w plastrach, jogurt, ciasta 
i wyroby cukiernicze.

 l Seria IX-GN – to z kolei idealne rozwiązanie dla producentów 
poszukujących najwyższego poziomu zabezpieczenia przy 
równie wysokiej wydajności dla szerokiej gamy produktów. 
Jest w stanie wykrywać, przy wysokich prędkościach opera-
cyjnych, drobiny ze stali nierdzewnej już od 0,3 mm średnicy, 
podobnie zanieczyszczenia drobinami aluminium, szkła, ka-
mieni, gumy czy tworzyw sztucznych dużej gęstości . System 
ten nadaje się do obsługi produktów opakowanych i nieopa-
kowanych, zawiera wbudowany klimatyzator.

 l Seria IX-G2 – specjalistyczny system, który jest w stanie za-
pewnić najwyższy poziom kontroli jakości dla przetwórców 
i producentów produktów złożonych, takich jak: drób, mięso, 
warzywa i płatki zbożowe. Sensor Dual Energy wykrywa to, 
co inne systemy detekcji pomijają, zapewniając wysoce efek-
tywną inspekcję X-ray obiektów niskiej gęstości, od muszli, 
kamieni, po kości drobiowe, nawet w produktach o różnej 
grubości lub nakładających się na siebie. Precyzja w wykry-
waniu ciał obcych o niskiej gęstości oznacza minimalizowanie 
ryzyka odpadów szerokiej gamy produktów powodowanych 
tzw. detekcją fałszywą.

Seria IX oferuje również systemy specjalnie zaprojektowane 
z myślą o opakowaniach większych rozmiarów lub produktach 
butelkowanych.

Wszystkie systemy wykorzystują opatentowaną przez Ishida 
technologię przetwarzania obrazu opartą o Algorytm Gene-
tyczny [Genetic Algorithm (GA )], kóra zapewnia nadzwyczaj 

wysoką detekcję już w ustawieniach standardowych GA, zapro-
gramowanych dla szerokiej gamy produktów i wielu typowych 
dla nich potencjalnych ciał obcych.

Pomimo faktu, że systemy oferują najwyższą na rynku wydaj-
ność, zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. 
Wyposażone są w dotykowy ekran interfejsu sterowniczego oraz 
tzw. przyjazne dla użytkownika, intuicyjne oprogramowanie. 
Wszystko w ramach nowej serii zostało zaprojektowane tak, by 
zyskać maksimum wydajności przy minimalnym obciążeniu 
z tytułu przeszkolenia personelu, zapewniając producentom 
osiągnięcie szybkich korzyści z ich inwestycji.X n
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reklama

Proste, niezawodne, wydajne i w dobrej cenie

wiodący dostawca drukarek atramentowych  
typu CIJ

Citronix™ oprócz standardowych drukarek posiada także 
w swojej ofercie drukarki przemysłowe specjalnego przezna-
czenia, takie jak:

Pigment – urządzenie do nanoszenia nadruków tuszami pig-
mentowymi, które charakteryzują się wysokim kontrastem 
i bardzo dobrą adhezją do zadrukowanej powierzchni.

Heavy Pigment – urządzenie do nanoszenia nadruków tuszem 
ciężkopigmentowym w kolorze białym, który charakteryzuje 
się niepowtarzalnym kontrastem na ciemnych powierzchniach.

Micro – urządzenie zaprojektowane do drukowania bardzo 
małych znaków o wysokości od 0,6 mm do 6 mm przy użyciu 
specjalistycznej dyszy, która generuje kroplę tuszu o rozmia-
rze 40 mikronów.

HS50 (High Speed 50 Micron) – najszybszy system drukujący 
stworzony przez firmę Citronix™, który pozwala na znakowanie 
produktów z prędkością nawet do 636 m/min.

Przemysłowe drukarki atramentowe wysokiej 
rozdzielczości Hi-Res

Limitronic® to globalny dostawca niezawodnych systemów 
drukujących wykorzystywanych w przemyśle, pracujących 
w oparciu o technologię Hi-Res (High Resolution). Dzięki za-
stosowaniu innowacyjnych technologii w procesie produkcji 
drukarek marki Limitronic® jesteśmy w ciągłej gotowości, aby 
spełnić wszystkie oczekiwania naszych Klientów. 

Drodzy Państwo! Systemy znakujące marki Limitronic® to: 
wysoka jakość wykonania, prosta obsługa, niskie koszty eksplo-
atacji, bezawaryjność, stabilność pracy w trudnych warunkach 
przemysłowych, szerokie pole zadruku wysokiej rozdzielczo-
ści (fotorealistyczne obrazy, kody kreskowe, pola tekstowe itp.). 
Gwarantujemy kompleksową i profesjonalną obsługę handlo-
wo-techniczną. Serdecznie zapraszamy do współpracy.X n

20 LAT DOŚWIADCZENIA

Jesteśmy najlepsi. Sprawdź!

Codemax A. Kowalska, K. Wiśniewski Spółka Jawna
ul. Wojska Polskiego 34, 05-091 Ząbki

e-mail: codemax@codemax.eu,  tel.: 22 698 10 46,   fax: 22 781 51 17 

www.codemax.eu
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Ważenie paczek z wysoką szyb-
kością i dokładnością może być 

poważnym wyzwaniem. Dwuzakresowa 
waga kontrolna XS100 zapewnia stabilne 
i dokładne wyniki ważenia nawet wtedy, 
gdy warunki są bardzo trudne.

Dwuzakresowa waga kontrolna XS100 
jest wagą nowej generacji o udoskonalo-
nej konstrukcji. Waga jest dedykowana 
do stosowania w aplikacjach ważenia dy-
namicznego, prowadzonego z dużą szyb-
kością. Waga umożliwia ważenie kilku 
paczek jednocześnie, stanowiąc charak-
teryzujący się dużą elastycznością punkt 
ważenia, który pozwala zwiększyć wydaj-
ność nawet o 30%. Waga XS100 to dosko-
nały wybór, gdy ważenie ma być szybkie 
i wydajne.

Waga kontrolna XS100 posiada kon-
strukcję z powodzeniem wytrzymującą 
trudne warunki operacyjne. Wyposażo-

Szok cenowy – może się zdarzyć 
w sklepie spożywczym, centrum 

hand lowym, u sprzedawcy samocho-
dów, ale także podczas zakupu wagi sa-
mochodowej. Ale długookresowa inwe-
stycja, taka jak waga samochodowa, za-
sługuje na coś więcej niż tylko spojrzenie 
na etykietę z ceną. 

Zakup wagi samochodowej może być 
procesem skomplikowanym. Może się 
z nim wiązać poważny wydatek finanso-
wy. Ale dokładne rozważenie dostępnych 
rozwiązań przed podjęciem ostatecznej 
decyzji o zakupie może w przyszłości 
oszczędzić czas oraz zapobiec kłopotom 
i niepotrzebnym wydatkom.

Podczas zakupu wagi samochodowej 
wybór wagi o niskiej cenie może być ku-
szący. Ale niska cena zakupu może od-
bić się czkawką, gdy użytkowana waga 
samochodowa zacznie w warunkach 
eksploatacji sprawiać poważne proble-

Jakie są prawdziwe koszty użytkowania 
wagi samochodowej? 

ważenie z wysoką sprawnością i wydajnością 
no ją w rozwiązania pomagające stabili-
zować wyniki ważenia, w tym takie, jak:

 l Solidna konstrukcja stanowiska z wy-
trzymałą ramą i stopkami oraz sztyw-
nym korpusem przenośnika taśmo-
wego.

 l Zaawansowana technologia filtrowa-
nia sygnału w celu zminimalizowania 
zakłócającego wpływu czynników śro-
dowiskowych.

 l System prowadzenia taśmy oraz trwa-
łe ruchome płyty zapewniają płynne 
przemieszczanie paczek, minimalizu-
jąc ryzyko pojawienia się zatorów. 
Waga kontrolna XS100 dostarcza sta-

bilne i dokładne wyniki ważenia przy 
szybkościach do trzech metrów na se-
kund, nawet w bardzo trudnych warun-
kach operacyjnych, przyczyniając się 
w ten sposób do poprawy wydajności.

Waga kontrolna XS100 posiada kon-
strukcję umożliwiającą łatwą integrację 

z procesem. Waga może z powodzeniem 
współpracować z szybkimi systemami 
wymiarującymi i systemami identyfika-
cji. Waga może być sprzedawana w ra-
mach kompleksowego systemu ważenia, 
wymiarowania i skanowania. Można ją 
integrować również z istniejącym już sys-
temem wymiarującym.X n

 

my. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
taniej wagi należy wziąć pod uwagę na-
stępujące fakty. Za piętnaście lat będziesz 
w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, 
ile tak naprawdę zapłaciłeś za swoją wa-
gę samochodową.

Pierwotną cenę zakupu wagi samo-
chodowej można rozbić w następujący 
sposób:

 l 35% pomost wagowy;
 l 20% system czujników wagowych;
 l 20% fundament; 
 l 15% dostawa i instalacja; 
 l 10% terminal i oprogramowanie.
Są to standardowe koszty, które doty-

czącą zakupu każdej wagi samochodowej 
bez względu na producenta. Aby zmniej-
szyć początkową cenę zakupu, firmy idą 
na skróty podczas procesu produkcji 
oraz stosują systemy czujników wago-
wych o niskiej jakości. Są to czynniki, 
które mogą w istotny sposób wpływać 
na całkowity koszt związany z użytko-

waniem wagi. Waga może tak naprawdę 
kosztować znacznie więcej, niż począt-
kowo przewidywano.

Bieżące koszty związane z użytkowa-
niem wagi można podzielić w następu-
jący sposób:

 l 76% system czujników wagowych; 
 l 10% terminal;
 l 5% pomost wagowy; 
 l 5% akcesoria;
 l 4% oprogramowanie.
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Moduły wagowe
czujniki masy

Wymagające ogromnej wytrzymałości ważenie 
zbiorników, naczyń, koszy zasypowych lub 
przenośników nie stanowi problemu dla modułów 
wagowych METTLER TOLEDO, których konstrukcja 
potrafi sprostać trudnym warunkom pracy. Moduły 
i czujniki wagowe METTLER TOLEDO do ważenia 
precyzyjnego i przemysłowego mają wszystkie 
globalne atesty i można je łatwo integrować 
z maszynami, pojazdami, urządzeniami i aparatami. 
W ich konstrukcji uwzględniono zasady zapewniające 
ochronę przed przeciążeniem i uniesieniem, która służy 
bezpieczeństwu ważenia oraz dokładności wyników.
Mettler-Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa PL

System czujników wagowych o niskiej jakości będzie gene-
rował koszty, które będą szybko narastać. Koszty eksploata-
cji obejmują koszty przeglądów, napraw, części zamiennych 
i koszty robocizny. Należy wziąć pod uwagę także niekorzyst-
ny wpływ postojów awaryjnych i błędów ważenia na wyniki fi-
nansowe firmy, szczególnie w przypadku ważenia wysokowar-
tościowych surowców luzem.

Początkowa cena zakupu wysokiej jakości wagi POWER-
CELL® PDX® jest wyższa w stosunku do ceny wagi analogowej, 
ale koszty jej użytkowania będą niższe. Wysokość wydatków 
ponoszonych na usuwanie powtarzających się awarii tańszej 
wagi może znacząco zwiększyć koszty jej użytkowania. Waga 
z niższą początkową ceną zakupu może zatem w rzeczywisto-
ści po uwzględnieniu wszystkich kosztów okazać się droższa.

Jeśli sądzisz, że zaoszczędzisz pieniądze, kupując tańszą wagę, 
zastanów się jeszcze raz. X n

MeTTLeR ToLeDo zaprasza na Targi Taropak 2016 
w Poznaniu w dniach 26–29 września.  
Hala nr 4, stoisko MeTTLeR ToLeDo

METTLER TOLEDO jest światowym liderem produkują-
cym dynamiczne wagi kontrolne pracujące w linii produkcyj-
nej, detektory (wykrywacze) metalu oraz systemy kontroli rent-
genowskiej. 

Nasza marka GARVENS jest liderem wśród producentów 
systemów ważenia dynamicznego do kontroli masy netto to-
warów paczkowanych.

Nasza marka SAFELINE jest liderem 
wśród producentów urządzeń do 
wykrywania zanieczyszczeń pro-
duktów oraz zapewnienia jakości 
w przemyśle farmaceutycznym 
i spożywczym. Posiada kom-
pletną ofertę wykrywaczy me-
talu i kontroli rentgenowskiej oraz świadczy usługi serwisowe.

Produkujemy wagi przemysłowe każdego rodzaju. Ważenie 
przemysłowe w METTLER TOLEDO zajmuje się procesami 
kontroli ważenia w branży farmaceutycznej, chemicznej, spo-
żywczej, metalowej, OEM oraz w dziedzinie transportu i lo-
gistyki. Dostarczamy wagi oraz usługi i produkty dodatkowe 
w dziedzinach surowców (odbiór dostaw, inspekcja), przygo-
towania produkcji, pakowania, kontroli masy netto i transpor-
tu, głównie poprzez bezpośrednią obsługę, ale także poprzez 
partnerów i dealerów OEM/SI/SY. X n
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Szybkie liczniki i przerwania
Podczas gdy częstotliwość zliczania zwykłego licznika PLC 

może wynosić maksymalnie kilkadziesiąt Hz (w zależności od 
czasu skanu programu), częstotliwość sygnału wejściowego mo-
że przekraczać kilkaset kHz. W takim przypadku z pomocą 
przychodzą szybkie liczniki (HSC). W sterownikach PLC wyko-
rzystuje się zazwyczaj ich dwa rodzaje: szybki licznik sprzętowy 
(HHSC, częstotliwość zliczania do 920 kHz w serii FBs-MN, na 
pojedynczym liczniku), wyposażony w specjalny obwód sprzę-
towy oraz szybki licznik software’owy (SHSC, częstotliwość zli-
czania do 5 kHz łącznie na 4 licznikach). Sterownik Fatek może 
być wyposażony w 4 liczniki HHSC (w układach SoC) i 4 liczni-
ki SHSC – wszystkie z 32-bitowym przetwornikiem. Pozwala też 
on na wykonanie przerwania w zależności od zadanej wartości 
(np. długości). Poniższy przykład ilustruje zastosowanie takie-
go licznika do sterowania cięciem odcinków materiału o rów-
nej długości.

Pozycjonowanie nC
Komponenty firmy Fatek umożliwiają sterowanie silnikiem 

krokowym lub serwosilnikiem na kilka sposobów. Pierwszym 
jest sterowanie za pośrednictwem cyfrowych wejść i wyjść, co 
jest łatwe w zastosowaniu, lecz ma małą możliwość dostoso-
wania do wymagań. Innym sposobem dającym większe możli-
wości jest sterowanie prędkością obrotową za pośrednictwem 
wyjścia analogowego. Umożliwia to szybką zmianę sygnału ste-
rującego, lecz zwiększa koszty (dodatkowe moduły) oraz jest 
podatne na zakłócenia.

Bardziej zaawansowanym sposobem jest wysyłanie komend 
ruchu za pośrednictwem komunikacji Modbus RTU, Modbus 
TCP/IP, CANopen. Najbardziej rozpowszechnione jest stero-
wanie za pośrednictwem szybkich impulsów, zapewniające ła-
twe i precyzyjne sterowanie. Jednostka główna PLC zawiera 
wieloosiowe szybkie wyjścia impulsowe (możliwość interpo-
lacji liniowej) oraz szybkie liczniki sprzętowe. W programie 

WinProladder do sterowników Fatek w łatwy sposób możemy 
zdefiniować sposób zliczania szybkich liczników oraz profile 
ruchu. Oprócz wyżej wymienionych metod możemy sterować 
w pętli otwartej lub zamkniętej. W pierwszym przypadku PLC 
odpowiedzialny jest tylko za wysyłanie szybkich impulsów do 
serwonapędu, zaś enkoder zainstalowany w serwosilniku wy-
syła sygnały bezpośrednio do serwonapędu. Pętlę zamkniętą 
wykorzystuje się najczęściej w silnikach bez sprzężenia zwrot-
nego. PLC odpowiada za wysłanie szybkich impulsów do ste-
rownika silnika oraz za odczyt pozycji z enkodera. Układ taki 
jest w stanie w pełni odzwierciedlić położenie oraz pozwala na 
wykorzystanie jej wartości w innych funkcjach. Niezależnie od 
sposobu sterowania możemy wykorzystać współrzędne rzeczy-
wiste i względne. Odległość ruchu może być wyznaczona na 
podstawie absolutnej pozycji (gdzie istotne jest położenie na 
osi) lub odległości względnej (gdzie istotna jest odległość, jaką 
musi pokonać oś).

Programowanie krokowe
Programując w ten sposób, ważne jest dla nas to, co dzieje 

się w danym kroku i danym momencie, zaś warunki z innych 
kroków stają się nieistotne. Korzyściami takiej metody progra-
mowania są: dobra czytelność, łatwa obsługa, wygodne aktuali-
zacje, duża możliwość konfiguracji i łatwość analizy programu. 
Aplikacje sterujące, składające się z wielu sekwencyjnie wyko-
nanych zadań, są trudne w analizie i programowaniu, jeśli ich 
implementacja oparta jest na klasycznym języku drabinkowym. 
Dlatego sterowniki PLC firmy Fatek pozwalają na łączenie kla-
sycznego języka drabinkowego z elementami programowania 
krokowego, stworzonymi specjalnie na potrzeby użytkowni-
ków wykorzystujących instrukcje sekwencyjne. Sprawiają one, 
że projektowanie staje się wygodniejsze, szybsze i łatwe do opa-
nowania. Najważniejszą rzeczą w programie wykorzystującym 
programowanie krokowe, jak sama jego nazwa wskazuje, jest 
krok, który jest odpowiednikiem pojedynczego ruchu /sekwen-
cji podczas pracy maszyny. Można tutaj wykorzystać zarówno 
pojedynczy przebieg, jak i kilka równoległych. Program, będąc 
w danym kroku, realizuje zawarte w nim instrukcje i czeka, aż 
warunki przejścia zostaną spełnione, przy czym warunki przej-
ścia dla innych kroków nie są istotne. Przykładowo: jeśli jeste-
śmy w kroku 20. i mamy warunek przejścia do kroku 21. jako 
stan wysoki wejścia X0, a taki sam warunek przejścia jest w in-
nym kroku, wykona się jedynie linia programu z kroku 20. Po-
niżej przykład programu realizujący sekwencyjną pracę mani-
pulatora, którego szkic poglądowy przedstawiono na rysunku 2 
(gdzie wyjścia Y0–Y3 – kierunki ruchu członów manipulatora; 
Y4 – zamknięcie chwytaka; X0–X3 – czujniki krańcowe ruchu). 
Program realizuje następującą sekwencję ruchów:

Fatek – twój partner w procesie pakowania
Sterowniki PLC firmy Fatek zapewniają dużą funkcjonalność przy relatywnie niskiej cenie oraz wysokiej 
niezawodności, o czym świadczy wydłużenie gwarancji do 4 lat. Dzięki możliwości rozbudowy systemu 
o dodatkowe moduły rozszerzeń i dedykowanym funkcjom sterowniki te są świetnym wyborem do 
maszyn pakujących.

Rys. 1
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fb.com/multiprojekt

W naszej ofercie posiadamy między innymi:

Programowalne sterowniki PLC

BEZPŁATNE

SZKOLENIA

ZESTAWY

STARTOWE

WSPARCIE

TECHNICZNE

4 LATA GWARANCJI

NA SERIĘ FBS

Daj się zaskoczyć wysoką jakością!

#HMI#serwonapędy #pneumatyka #łożyska #prowadnice #krokówki#falowniki

 l otwarcie chwytaka przy uruchomieniu programu;
 l ruch w prawo (Y1) do krańcówki X1;
 l opuszczenie chwytaka (Y3) do krańcówki X3;
 l odczekanie 2 s;
 l zamknięcie chwytaka;
 l podniesienie chwytaka (Y2) do krańcówki X2;
 l ruch w lewo (Y0) do krańcówki X0;
 l otwarcie chwytaka;
 l odczekanie 2 s;
 l rozpoczęcie cyklu od początku.

Moduły analogowe
Przy sterowaniu taśmociągami, gdzie istotna jest prędkość lub 

naciąg, a pozycjonowanie nie ma znaczenia, najczęściej wyko-
rzystuje się falowniki sterowane sygnałem analogowym. Sterow-

niki PLC firmy Fatek pozwalają na podłączenie do 64 punktów 
wejść analogowych i tyle samo wyjść. Moduły analogowe po-
zwalają na sterowanie zarówno napięciowe (bipolarnie: od –10 
do +10 V, od –5 do +5 V oraz unipolarnie: 0–10 V, 0–5 V), jak 
i prądowe (bipolarnie: od –20 do +20 mA, od –10 do +10 mA, 
unipolarnie: 0–20 mA, 0–10 mA) przy przetworniku 14-bito-
wym, zaś funkcja 33 (Linear Conversion) pozwala na przelicze-
nie wartości na jednostki inżynierskie.

Moduły wagowe
Proponowane przez nas sterowniki PLC pozwalają na pod-

łączenie do 16 modułów wagowych (32 punkty z czujnikami 
tensometrycznymi). Pozwala to na jednoczesne dozowanie 
i ważenie nawet w 32 punktach przy 16-bitowej rozdzielczości 
przetwornika. Każdemu z czujników można nadać indywidu-
alne parametry, takie jak: czułość (2 mV/V, 5 mV/V, 10 mV/V, 
20 mV/V), częstotliwość próbkowania (nawet do 120 kHz 
w module FBs-1HLC) oraz liczbę uśrednianych pomiarów 
(uśrednianie do 8 próbek). Mnogość tensometrów dostępnych 
na rynku pozwala na wybranie czujnika z odpowiednim zakre-
sem pomiarowym (od niutonów do kiloniutonów).X n 

Rys. 2

   Jarosław Pawełek
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Prowadnik E4.1L, oferowany przez 
firmę igus specjalizującą się w two-

rzywach motion plastics do zastosowań 
ruchomych, stanowi połączenie zalet 
różnych serii prowadników kablowych 
igus. Ponadto wyróżnia się konstrukcją, 
która zapewnia ochronę przewodów na 
wszystkich powierzchniach styku. 

– Zaokrąglone krawędzie otwieranych 
poprzeczek oraz separatorów zapewnia-
ją dużą żywotność węży i przewodów – 
objaśnia Harald Nehring, prokurent ds. 
systemów prowadników kablowych 
w firmie igus. – E4.1L można nazwać 
prowadnikiem kablowym, w którym ru-
chome przewody mają zapewnione do-
bre warunki pracy.

Oprócz zaokrąglonych powierzchni, 
które stykają się z przewodami, specjal-
ny podział oraz proporcje rozmieszcze-
nia zapewniają optymalne odseparowa-
nie prowadnika. Ze względu na łatwy 
montaż oraz dużą stabilność zalety pro-
wadnika najlepiej uwidaczniają się w za-
stosowaniach samonośnych z szybkim 
ruchem, np. w automatyce czy w obra-
biarkach.

Techniczne triki zapewniające 
konstruktywną swobodę

Łatwe do otwierania zatrzaskowe 
poprzeczki na zewnętrznym oraz we-
wnętrznym promieniu pozwalają na 

szybkie wypełnienie prowadnika. Zabez-
pieczone przed wypadaniem poprzeczki, 
które można otwierać śrubokrętem, dają 
się odchylać o 115 stopni oraz zatrzasku-
ją się w położeniu docelowym. W razie 
potrzeby poprzeczki można też całkowi-
cie wyjąć, po czym ponownie włożyć i za-
mknąć poprzez dociśnięcie. Z wytrzyma-
łej wersji E4.1 zapożyczono rozwiązania 
zapewniające dużą stabilność: opaten-
towane, profilowane wargowo-rowko-
we połączenie ogniw, a także podwójne 
ograniczniki o dużych powierzchniach. 

uniwersalne rozwiązanie – teraz w nowych rozmiarach  
dostępne od ręki

Prowadnik e4.1L od firmy igus – 
mniejszy ciężar, łatwy montaż oraz 
konstrukcja chroniąca przewody

Optymalne wykorzystanie przestrzeni, mniejszy ciężar oraz większa stabilność – to tylko niektóre 
zalety prowadnika kablowego E4.1L firmy igus, który jest obecnie dostępny od ręki w nowych 
szerokościach i wysokościach. W odróżnieniu od prowadnika E4.1, wersja ta pozwala na zmniejszenie 
ciężaru o 30 procent, dzięki czemu prowadnik jest odpowiedni do zastosowań o wysokiej dynamice. 
Prowadnik opracowano głównie z myślą o zastosowaniach samonośnych. Ponadto może być 
stosowany jako prowadnik ślizgowy w zastosowaniach z długą drogą posuwu.

Ze względu na modułową konstrukcję prowadnik kablowy E4.1L można dostosować do indywidu-

alnych wymagań i skonfigurować jako standardową wersję otwartą do prowadzenia przewodów, 

wersję z uchwytami na węże czy wersję zamkniętą – to tylko trzy spośród wielu możliwości 

 (Źródło: igus GmbH)

Ponadto „hamulec” pozwala na cichy 
i gładki ruch prowadnika. Ze względu 
na możliwość zmiennego mocowania 
zewnętrznych ogniw prowadnik można 
instalować z naprężeniem wstępnym lub 
bez. Zwłaszcza przy ograniczonej prze-
strzeni montażowej, np. w obrabiarkach, 
cecha ta staje się istotną zaletą.

Prawdopodobnie najlepszy 
prowadnik kablowy na świecie

Ze względu na dostosowaną konstruk-
cję udało się znacznie zmniejszyć masę 
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prowadnika E4.1L, tak że jest aż o 30 procent lżejszy od pro-
wadnika E4.1. Dzięki temu prowadnik ma jeszcze jedną zaletę. 

Użytkownicy mogą nie tylko zaoszczędzić wiele energii zu-
żywanej przez napęd – mówi Harald Nehring. – W danej prze-
strzeni montażowej można ułożyć jeszcze więcej węży i prze-
wodów – wszystkie te cechy sprawiają, że E4.1L jest prawdopo-
dobnie najlepszym prowadnikiem kablowym na świecie.

Od ręki jest teraz dostępna większa liczba wariantów prowad-
nika o wysokościach wewnętrznych od 31 do 64 milimetrów, 
różnych szerokościach, jak również wersja całkowicie zamknię-
ta, zapewniająca ochronę przed wiórami. Tak jak w przypad-
ku otwartych prowadników kablowych, firma igus oferuje też 
wersję ESD (antyelektrostatyczną). Ponadto jest też dostępna 
wersja zamknięta odporna na działanie wysokich temperatur.

Informacja o igus
Firma igus jest światowym liderem w produkcji systemów 

prowadzenia przewodów i polimerowych łożysk ślizgowych. 
To rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Kolonii ma swoje 
oddziały w 35 krajach i zatrudnia około 2950 pracowników na 
całym świecie. W 2015 roku firma igus wygenerowała obroty 

rzędu 552 milionów euro. Firma igus ma największe w swojej 
branży laboratoria badań i fabryki, dzięki czemu może w bar-
dzo krótkim czasie zaoferować klientom innowacyjne i dosto-
sowane do ich potrzeb produkty i rozwiązania.X n

igus Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121 C

02-234 Warszawa

tel. 22-863 57 70

fax 22-863 61 69

e-mail: info@igus.pl

www.igus.pl
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Pozyskanie informacji z funkcjonowa-
nia danego urządzenia czy maszyny 

w procesie produkcyjnym rozpoczyna 
się często od realizacji pomiaru z wy-
korzystaniem czujników kontaktowych 
lub bezkontaktowych. Uzyskany sygnał 
należy dalej przesłać, by np. uruchomił 
dalszy proces, zapisać do dalszej anali-
zy bądź wyświetlić. Do tego celu firma 
WObit proponuje urządzenia pomiaro-
we własnej produkcji. W zależności od 
potrzeb danej aplikacji dostępne są za-
równo jednokanałowe urządzenia po-
miarowe z wyświetlaczem, jak i wielo-
kanałowe moduły pomiarowe. Urządze-
nia pomiarowe mogą współpracować 
z czujnikami z wyjściem analogowym, 
inkrementalnym, a także tensometrycz-
nym. Wszystkie modele wyposażone są 
w interfejs RS485 w standardzie Mod-
bus do komunikacji z urządzeniami ze-
wnętrznymi, takimi jak sterowniki PLC 
czy panele HMI. Spośród urządzeń WO-
bit warto zwrócić uwagę na wielofunk-
cyjny moduł ADAE42-ETH, dedykowa-

wydajne narzędzia do zbierania 
i analizy danych

Efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi wymaga zastosowania funkcjonalnych, 
a jednocześnie wygodnych metod. System SCADA pozwala na szybki wgląd w stan faktyczny maszyn 
i urządzeń, daje przejrzystą graficznie informację m.in. o występujących alarmach i wspiera operatora 
oraz osoby zarządzające w ich pracy. Firma WObit proponuje szeroką gamę urządzeń pomiarowych 
własnej produkcji, a także system SCADA PcVue do zbierania i analizy danych.

ny do współpracy zarówno z czujnikami 
z wyjściem analogowym (napięciowym 
lub prądowym), jak i przetwornikami 
impulsowo obrotowymi lub liniowymi 
z wyjściem kwadraturowym. ADAE42-

-ETH obsługuje do czterech czujników 
z wyjściem analogowym, a także do 
dwóch czujników z wyjściem kwadra-
turowym. Dodatkowo wyposażony jest 
w sześć wyjść tranzystorowych typu OC 
z konfigurowalnym progiem załączania 
oraz wyłączania, zależnym od wartości 
wejść analogowych, rejestrów matema-
tycznych, położenia czy prędkości enko-
dera. Moduł pomiarowy ADAE42-ETH 
poza interfejsem USB i RS485 posiada 
również Ethernet. 

Do współpracy z czujnikami tenso-
metrycznymi przygotowany został no-
wy wzmacniacz WDT11. Dzięki cyfro-
wemu przetwornikowi WDT11 pozwala 
precyzyjnie mierzyć siłę i konwertować 
ją na sygnał prądowy 4–20 mA (lub na-
pięciowy 0–10 V) oraz cyfrowy RS485. 
Wbudowany interfejs RS485 z protoko-
łem MODBUS umożliwia bezpośrednią 
komunikację jednego lub kilku modułów 
ze sterownikiem PLC czy panelem HMI. 
Na jednej magistrali można podłączyć do 
trzydziestu dwóch modułów. Do obsłu-
gi modułu przeznaczone jest specjalne 
oprogramowanie na komputer klasy PC, 
pozwalające na konfigurację WDT11 po-
przez złącze USB oraz podgląd aktual-
nych wartości pomiarowych.

Tak jak zostało wspomniane na wstępie, 
na proces produkcyjny składa się wiele 
czynności, często złożonych i rozproszo-
nych. Aby sprawnie je nadzorować i za-
rządzać, zbierać dane z wielu urządzeń 
pomiarowych i je analizować, warto za-
stosować oprogramowanie SCADA. Sys-

tem SCADA PcVue proponowany przez 
WObit umożliwia m.in. nadzór procesów 
produkcyjnych, akwizycję danych, wizu-
alizację, sterowanie procesem, alarmo-
wanie oraz archiwizację danych. Najnow-
sza wersja 11.1 wyposażona jest w trzy 
narzędzia pozwalające skrócić czas kon-
figurowania aplikacji: Application Archi-
tect do tworzenia szablonów, Application 
Exporter, który wspomaga operacje dia-
gnostyczne, wyświetlając przepływ da-
nych w obrębie samego PcVue, jak rów-
nież pomiędzy SCADA i komponentami 
zewnętrznymi, a także Smart Generator 
realizujący import danych ze źródeł ze-
wnętrznych. Pozwala to automatycznie 
generować aplikacje, synchronizować 
dane konfiguracyjne i eliminować błędy 
w pojedynczym kroku. PcVue 11.1 ma 
przyjazne środowisko użytkownika, ze-
staw wbudowanych animacji, bibliotek 
obiektów, co umożliwia szybki i prosty 
rozwój projektu za pomocą konfiguracji 
online. Oprogramowanie wspiera takie 
funkcje, jak animowane obiekty 3D czy 
wbudowane GEO Mapy, zapewniające 
wydajniejszą pracę operatora. 
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PcVue obsługuje bardzo szeroki zakres standardów komuni-
kacyjnych, w tym wbudowanych sterowników przeznaczonych 
dla przemysłu i producentów maszyn (ok. 200 nowych i star-
szych protokołów), systemów zarządzania budynkiem (LNS, 
BACnet, SNMP), wytwarzania energii, T&D i systemów ener-
getycznych (IECS, DNP3), systemów oczyszczania i dystrybu-
cji wody. Platforma wyposażona jest we wszystkie niezbędne 
narzędzia do pozyskiwania danych, tworzenia statystyk i rapor-
tów. PcVue zapisuje dane do bazy na serwerze SQL z wbudo-
wanym serwerem danych, udostępnianych na potrzeby analizy 
krótkoterminowej, długoterminowej oraz raportowania. Dane 
statystyczne mogą być eksportowane do programu Excel za po-
mocą wbudowanego modułu DataExport. W celu tworzenia 

P.P.H. wobit  e. K. J. ober s.c.

Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy

tel. 61-22 27 422

fax 61-22 27 439

e-mail: wobit@wobit.com.pl

www.wobit.com.pl

złożonych raportów PcVue może połączyć się z oprogramo-
waniem DreamReport. 

System jest zaprojektowany do obsługi architektury wielosta-
nowiskowej, zapewnia wysoką skalowalność rozwiązań syste-
mowych i ich elastyczne wdrożenie. SCADA PcVue ma wbu-
dowane mechanizmy wiadomości wewnętrznych, zapewnia 
również redundancję dla kluczowych aplikacji, które można 
łatwo skonfigurować za pomocą kreatora sieci. Do oprogra-
mowania dostępny jest dodatek TouchView, który umożliwia 
obsługę za pomocą urządzeń mobilnych, dzięki czemu moż-
liwy jest dostęp do danych z poziomu smartfonu czy tabletu 
(tylko z systemem Windows). Możliwa jest również konfigu-
racja w trybie online, dzięki czemu można zmieniać parame-
try bez przerywania pracy systemu. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie www.wobit.com.pl oraz dzwoniąc pod  
numer 61-222 74 22.X n
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W czasach, gdy automatyzacja pro-
cesów produkcji żywności była 

postrzegana jako rynek niszowy, firma 
Stäubli koncentrowała się już na pro-
jektowaniu robotów mających nie tylko 
usprawnić samą produkcję, lecz również 
zwiększyć jej powtarzalność. Obecnie 
czynniki techniczne, standardy higieny 
czy uwarunkowania handlowe mają klu-
czowe znaczenie.

Podejście kompleksowe
Stäubli może pochwalić się najszer-

szą ofertą robotów wykorzystywanych 
w branży spożywczej. Zapewniają one 
idealne rozwiązania dla różnych wyma-
gań, począwszy od najprostszych sys-
temów, do pakowania bezpośredniego 
i pośredniego, przez urządzenia o wyso-
kiej wydajności aż po urządzenia pracu-
jące z niezabezpieczoną żywnością przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad higieny. 

Roboty Stäubli posiadają szeroki za-
kres zastosowań dla różnych artykułów 
spożywczych: pieczywa, makaronów, 
ciast, mięs, ryb, nabiału, żywności mro-

Od wielu lat roboty Stäubli cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony producentów 
żywności na całym świecie. Szeroka gama robotów, takich jak TP80 Fast Picker, Scara 
czy roboty sześcioosiowe, razem z zaawansowaną kinematyką Stäubli powodują 
uniwersalność zastosowań tych urządzeń w przemyśle spożywczym.

Roboty Stäubli partnerem  
w przemyśle spożywczym

żonej, owoców czy też warzyw. Wykorzy-
stuje się je w różnych procesach produk-
cyjnych: napełniania, dozowania, kroje-
nia, przeładowywania, etykietowania, 
sortowania, pakowania oraz układania 
na paletach. 

Optymalne wykorzystanie robotów 
do różnych zastosowań jest możliwe 
dzięki zastosowaniu różnych urządzeń 
typu Scara, Fast Picker czy kinematyki 
ramion sześcioosiowych. Ponadto nie-
zwykle istotną zaletą robotów Stäubli jest 
fakt, że w ich przekładniach wykorzysta-
ny jest olej certyfikowany przez NSF (Na-
tional Sanitation Foundation). Posiadany 
certyfikat H1 oznacza, że przypadkowy 
kontakt z żywnością jest dopuszczalny.

Technologia cleanroom 
(pomieszczeń czystych) 

Coraz częściej można spotkać się 
z potrzebą wytwarzania i przetwarza-
nia żywności w warunkach aseptycz-
nych zgodnie ze standardami ISO (klasy 
od 5 do 8). W takich warunkach moż-
na z dużą pewnością wykluczyć wszelką 
obecność bakterii czy pleśni. Dlatego też 

TX90 – przekładanie czekoladek

SCARA TS80 – wszechstronna jednostka do 

pakowania

TX90 HE – porcjowanie i przeładunek foremek 
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Produkcja bez konieczności kompromisów!
Współpraca z ludźmi na różnych etapach produkcji włącznie z pakowaniem. 
Roboty przemysłowe Stäubli wykorzystywane są w najbardziej newralgicznych 
punktach produkcji w przemyśle spożywczym. Zapewniając sterylność, 
powtarzalność i wysoką wydajność.

Przyszłość to człowiek i maszyna.

www.staubli.com/robotics

Maksymalna wydajność na całej linii produkcyjnej

25. – 29. Wrzesień 2016

Hala 5A, Stoisko 31



60 l Nr 3 l 2016 r.

WAZENIE n DOZOWANIE n PAKOWANIE

nawet standardowe wersje robotów Stäubli spełniają warunki 
pomieszczeń czystych. 

Szczególnym zainteresowaniem w przemyśle spożywczym 
cieszą się wersje robotów z opcją HE, które są przystosowane do 
pracy w środowisku o podwyższonej wilgotności, a jednocze-
śnie są w stanie unosić ciężary do 150 kg. Roboty Stäubli wyróż-
nia – na tle innych dostępnych na rynku – konstrukcja dopusz-
czająca ich zastosowanie w bezpośrednim kontakcie z wodą. 
Oprócz tego wykorzystuje się je również do pracy w warun-
kach wymagających zachowania rygorystycznych zasad higie-
ny. Kolejnym atutem robotów HE jest możliwość zastosowania 
automatycznego systemu czyszczenia z wykorzystaniem agre-
sywnych środków myjących, który dostosowuje się do rytmu 
procesu produkcji. Jego intensywność z pewnością skróciłaby 
żywotność i bezawaryjność konwencjonalnych robotów, zaś ro-
boty HE działają dalej bez żadnych zarzutów. 

Sortowanie i pakowanie 
Wysoko wydajne roboty zostały zaprojektowane między inny-

mi do sortowania i pakowania produktów w przemyśle spożyw-
czym. Urządzenie TP80 Fast Picker osiąga tempo selekcjono-
wania ponad 200 sztuk na minutę, co otworzyło możliwości do 
opracowywania nowych koncepcji i strategii przy przeładowy-
waniu, sortowaniu oraz pakowaniu żywności. Robot Fast-Picker 
został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymal-
ną precyzję oraz zagwarantować powtarzalność. Zasięg ruchu 
to średnica wynosząca do 1,6 metra. Osiąga również niezwykły 
stopień powtarzalności na poziomie ±0,05 milimetra. Wysoka 
precyzja działania jest cechą stałą robotów Stäubli nawet po ty-
siącach godzin pracy.

SVZ Maschinenbau GmbH. Niemcy. 
od pojedynczych produktów do wielu gatunków 

Najlepsze miejsca na półkach sklepowych znajdują się na 
wysokości wzroku klientów, dlatego też niezwykle ważne jest 
umieszczenie tam jak największej liczby produktów. Przepa-
kowywanie segregowanej żywności do opakowań mieszanych 
stanowi zatem nieodłączny element współczesnego handlu. 
Jest również idealnym zadaniem możliwym do zrealizowania 
z udziałem szybkich robotów. 

Problem 
Efektywne przepakowywanie żywności. 

Stan faktyczny 
Firma SVZ Maschinenbau GmbH została założona w 1999 

roku. Specjalizuje się ona w automatyzacji zadań związanych 
z końcowym pakowaniem produktów. 

Jednym z przykładów opracowanego w ostatnim czasie roz-
wiązania do pakowania produktów autorstwa SVZ jest system 
selekcyjny wyposażony w 6 ultraszybkich robotów Stäubli Scara, 
który powstał z myślą o znanym producencie żywności. 

Specyfikacja w żadnym razie nie była nowa: paczki z segre-
gowanymi produktami należy najpierw rozpakować, a następ-

nie ze sobą wymieszać. Bernd Bleher, Sales Manger w SVZ, 
stwierdził:

– W związku z rosnącymi wymaganiami co do zasobów pro-
dukcyjnych i opakowań, czaso- i pracochłonne rozwiązania 
muszą zostać nieuchronnie zastąpione przez bardziej zauto-
matyzowane metody. Bez względu na to, czy dotyczy to selek-
cjonowania nabiału, wędlin w plasterkach, sałatek, płatków 
śniadaniowych czy wyrobów cukierniczych, automatyzacja 
produkcji za pomocą robotów stanowi przyszłość przemysłu 
spożywczego. 

Cel 
Maksymalna elastyczność dzięki systemom hybrydowym. 

Rozwiązanie 
Firma SVZ dopasowuje poziom automatyzacji do indywidu-

alnych potrzeb klienta. W przypadku nowych linii spożywczych 
specjaliści zdecydowali się na systemy hybrydowe, tzn. roboty 
były odpowiedzialne za właściwe przepakowywanie pojemni-
ków, zaś załadunek taśmociągu odbywał się manualnie. 

– Dzięki zastosowaniu tego półautomatycznego systemu osiąg-
nęliśmy konsensus między wysoką wydajnością a maksymalną 
elastycznością – powiedział specjalista ds. pakowania Bleher. 

– Zadanie pick and place (z ang. selekcjonowanie i przenosze-
nie) jest realizowane za pomocą ultraszybkich robotów TS80 
Scara produkowanych przez firmę Stäubli. Z kolei załadunek 

Chwytaki próżniowe zaprojektowane przez firmę SVZ
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na taśmociąg oraz odbiór gotowych wymieszanych opakowań 
odbywa się przy pomocy pracownika, przy założeniu, że ela-
styczność jest ważniejsza niż sama prędkość tych procesów – 
dodał Bleher. 

Schemat budowy urządzenia uzmysławia, co Bernd Bleher 
miał na myśli. Produkty spożywcze w plastikowych pojemni-
kach z pokrywą i nasuwaną etykietą – posegregowane według 
rodzaju – są umieszczane w oddzielnych kartonowych opako-
waniach. Urządzenie do pakowania składa się z centralnego sys-
temu przenoszenia kartonów, 12 automatycznych przenośników 
rolkowych, które przenoszą kartony jednakowej wielkości, oraz 
6 wysoko wydajnych robotów. 

Zdaniem Blehera wybór robotów Stäubli TS80 Scara do tego 
zadania nie był przypadkowy: 

– Urządzenia Stäubli zawsze uzyskiwały najwyższe oceny za 
wyjątkową precyzję. Do naszej linii produkcyjnej potrzebne 
były maszyny, które cechowałaby maksymalna dynamika dzia-
łania, daleki zasięg ramienia robota oraz optymalna integra-
cja z systemem. Roboty TS80 spełniały wszystkie wymienione 
kryteria. Ponadto nasi klienci oczekują najwyższego poziomu 
dostępności systemu, co także przemawiało za wykorzystaniem 
robotów Stäubli. 

Rezultat 
Operatorzy linii produkcyjnej załadowują odpowiednie kar-

tony na przenośnik taśmowy, aby móc uzyskać pożądany asor-

tyment. Każdy z tych kartonów ma w sobie 24 pojemniki za-
wierające ten sam produkt. Następnie robot jest odpowiedzialny 
za przesortowanie ich zawartości. Stäubli TS80 Scara może po-
chwalić się znakomitą wydajnością w ciągu dnia pracy. Dzięki 
wyposażeniu w chwytaki próżniowe zaprojektowane przez SVZ 
robot jest w stanie wybrać poszczególne pojemniki z kartonów 
i umieścić je w pudełkach ze zmieszanymi produktami, zgod-
nie z ustawieniami skonfigurowanymi w programie sterującym. 
To właśnie dzięki dynamice robota możliwa jest realizacja całe-
go procesu produkcji w ściśle określonym przez użytkownika 
czasie realizacji całego zdania.X n

Wysoka wydajność, maksymalna elastyczność oraz dostępność 

cechują linię pakującą SVZ

Roboty Stäubli TS80 Scara są w stanie sprostać złożonym wyma-

ganiom stawianym przez producentów urządzeń 

STÄuBLI ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Łagiewniki Nowe, ul.Okólna 80/82

95-002 Smardzew

tel. 42-636 85 04

e-mail: staubli.pl@staubli.com

www.staubli.com
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ULMA Packaging oferuje automa-
tyczne traysealery do wszystkich 

rodzajów materiałów oraz tacek z moż-
liwością zastosowania zadrukowanej fo-
lii górnej wyprodukowanej z różnych 
materiałów. W zależności od wymogów 
produktu przeznaczonego do pakowa-
nia można zastosować atmosferę mody-
fikowaną, próżnię, pakowanie typu skin.

Maszyny zostały zaprojektowane do in-
tegracji z liniami o średnio wysokiej pro-
dukcji oraz procesów z wysoką dokład-
nością w pozycjonowaniu tacek. Zgrze-
wanie może być wykonywane w jednym 
rzędzie (linia pojedyncza) bądź w dwóch 
(linia podwójna), w zależności od forma-
tów przeznaczonych do pakowania. 

najbardziej urozmaicona oferta

nowe automatyczne traysealery

Automatyczne maszyny pakujące do zamykania preformowanych tacek z możliwością 
pakowania próżniowego oraz w atmosferze modyfikowanej. Ten typ maszyn 
przeznaczony jest szczególnie dla rynku wyrobów spożywczych.

Główne zalety
 l Higieniczna konstrukcja.
 l Łatwe czyszczenie.
 l Solidna konstrukcja.
 l Łatwość w obsłudze.
 l Zmniejszenie kosztów konserwacji. 
 l Wszechstronność.

Funkcjonalność
 l Efektywność energetyczna. 
 l Wysoka wydajność produkcyjna: do 20 
cykli/min.

 l Łatwa zmiana formatu.

Główne opcje
 l Podajnik tacek. 
 l Moduły wejściowe.
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reklama

uLMA Packaging Polska Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 5

05-119 Legionowo

tel. 22-766 22 50

fax 22-774 43 68

e-mail: biuro@ulmapackaging.pl

www.ulmapackaging.pl

 l Przenośnik wejściowy. 
 l Uchwyt matrycy odbieraka.
 l Stół akumulacyjny.
 l Zbieranie tacek.
 l Systemy kodujący oraz nadruku. 
 l Tester jakości zgrzewania UST (tester ULMA).
 l Metal detector.
 l Integracja końca linii.

Firma ULMA Packaging specjalizuje się w świadczeniu usług, 
jak również w projektowaniu i produkcji urządzeń pakujących. 

Dzięki ponad 50 lat doświadczenia zespołu wysoko wykwali-
fikowanych profesjonalistów, najnowocześniejszym konstruk-
cjom i technologii produkcyjnej, firma ULMA Packaging ofe-
ruje szeroko innowacyjne rozwiązania w systemach i urządze-
niach pakujących.

ULMA Packaging skupia swoją działalność na wielu rynkach, 
do których zwraca się poprzez siedem linii produktów: pozioma 
maszyna pakująca, termoforming, traysealer, pionowa maszyna 
pakująca, termokurcz, maszyna do folii streczowej, pakowanie 
termokurczliwe – sleeve wrapping.

ULMA Packaging jest jedyną firmą w sektorze, która może 
zaoferować w sposób kompleksowy różnorodność maszyn pa-
kujących z innowacyjnymi aplikacjami, przystosowanymi do 
potrzeb każdego klienta.

Zapraszamy do współpracy!X n
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Punktem wyjścia do stworzenia nowej dywizji biznesowej 
było opracowanie listy cech, którymi powinny się charak-

teryzować urządzenia przeznaczone do „zadań specjalnych”. Li-
sta objęła m.in. zwiększoną odporność na uszkodzenia mecha-
niczne i korozję, wysoki stopień ochrony (co gwarantuje zabez-
pieczenie przed wniknięciem wody i zanieczyszczeń do środka 
obudowy), przystosowanie do pracy w wysokiej bądź niskiej 
temperaturze, odporność na udary i wibracje oraz – w przy-
padku niektórych zastosowań – możliwość pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem gazów lub pyłów. W oparciu o te kry-
teria rozpoczęto pracę nad nowymi projektami, a w niektórych 
przypadkach poprzestano na modyfikacji dotychczas oferowa-
nych urządzeń.

wysoki stopień ochrony
W czasach, kiedy wykorzystanie 

myjek ciśnieniowych przy czyszcze-
niu instalacji przemysłowych, maszyn 
i urządzeń jest już standardem (szcze-
gólnie w branżach z wysokimi wyma-
ganiami w zakresie higieny), popular-
ność zdobywają czujniki i wyłączniki 
o stopniu ochrony IP69K, które bez 
problemu są w stanie znieść stru-
mień gorącej wody pod ciśnieniem 
100 barów. W tej grupie urządzeń 
steute ma do zaoferowania wyłączniki nożne i linkowe, czuj-
niki zbiegania taśmy przenośników oraz czujniki indukcyjne 
i magnetyczne lub magnetyczne bezpieczeństwa. 

W przypadku zastosowań morskich, tj. na statkach, farmach 
wiatrowych, platformach naftowych i na nabrzeżach przeła-
dunkowych) aparatura elektryczna musi charakteryzować się 
stopniem ochrony IP66. Aby sprostać tym wymaganiom, steute 
opracowało m.in. wyłączniki krańcowe i pozycyjne serii ES 95 
IP66 Niro Extreme (wykonane z materiałów odpornych na od-
działywanie morskiej, słonej wody) oraz ES/EM 98 –40°C IP66 
Extreme (fot. 1).

Firma steute rozszerza także ofertę urządzeń o stopniu ochro-
ny IP68. Dobrym przykładem jest nowy, niezwykle solidny czuj-
nik magnetyczny RC 2580 –40°C IP68 Niro Extreme.

wysokie i niskie temperatury
Firmy z całej Europy próbują ekspansji na rynkach krajów 

dawnego Związku Radzieckiego oraz w Afryce i Ameryce Połu-

dniowej, gdzie można się spo-
tkać z ekstremalnie niską bądź 
wysoką temperaturą (często 
w połączeniu ze 100% wil-
gotnością powietrza). Urzą-
dzenia w wykonaniu stan-
dardowym zwykle nie mogą 
pracować w takich warun-
kach. I tutaj ponownie z po-
mocą przychodzi firma steute, 
oferując czujniki magnetycz-
ne i indukcyjne, wyłączniki 
krańcowe/pozycyjne, wyłączniki linkowe, nożne i czujniki zbie-
gania taśmy przenośników taśmowych, przystosowane – w za-
leżności od typu – do pracy w zakresie temperatur od –60°C 
do +180°C. Odporność na temperaturę w tak szerokim zakresie 
umożliwia pracę urządzeń niemal w każdym zakątku globu oraz 
w takich branżach, jak hutnictwo czy chłodnictwo. Przykładem 
mogą być wprowadzone dwa lata temu do oferty i zdobywające 
w Polsce coraz większą popularność wyłączniki linkowe i czuj-
niki zbiegania taśmy przenośników serii ZS 91 S(R) od –40°C 
do +85°C IP66 Extreme (fot. 2).

odporność na korozję
Firma steute na stałe zagościła ze swo-

imi produktami w branżach, w których 
styczność z agresywną atmosferą czy agre-
sywnymi substancjami jest na porządku 
dziennym. Przemysł spożywczy, nawozo-
wy, chemiczny, cukrowniczy, wydobyw-
czy, energetyczny, morski i pokrewne wy-
magają urządzeń, które charakteryzują się 
wysoką odpornością na korozję. Specjal-
ne tworzywa, takie jak np. Duroplast oraz 
aluminium, poddawane specjalnym pro-
cesom zabezpieczania powierzchni, a tak-
że wykorzystanie stali nierdzewnej bądź 
kwasoodpornej i specjalnych uszczelek 
pozwoliły firmie steute stworzyć szeroką gamę produktów prze-
znaczonych do pracy w agresywnym środowisku. Do grupy tej 
zalicza się m.in. wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego 
serii Extreme, czujniki zbiegania taśmy przenośników, czujniki 
magnetyczne (np. RC 2580 –40°C IP68 Niro Extreme – fot. 3) 
i indukcyjne, jak również wyłączniki krańcowe i pozycyjne. 

steute extreme – wyłączniki i czujniki  
do pracy w ekstremalnych warunkach

Adam Więch

Inżynierowie projektanci często mają duży problem ze znalezieniem niezawodnych 
wyłączników czy czujników, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach. 
Żeby wyjść im naprzeciw, firma steute stworzyła nowy dział – Extreme – oferujący 
aparaturę łączeniową opracowywaną z myślą o trudnych aplikacjach.

Fot. 1. Wyłączniki 

krańcowe serii ES/EM 98 

–40°C IP66 Extreme

Fot. 2. Czujnik zbiegania i wy-

łącznik linkowy serii ZS 91 S(R) 

od –40°C do +85°C IP66 Extreme 

do pracy w niskich i wysokich 

temperaturach

Fot. 3. Czujnik 

magnetyczny serii 

Ex RC 2580 –40°C  

IP68 Niro Extreme do 

pracy w środowisku 

agresywnym
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Czujniki magnetyczne odporne 
na wibracje

W razie konieczności zastosowania 
czujnika bezpieczeństwa w warun-
kach silnych wibracji lub w przypadku 
możliwości wystąpienia silnych uda-
rów mechanicznych, z powodzeniem 
można stosować urządzenia serii HS 
Si 4 –40°C IP69K Extreme (fot. 4) i BZ 
16 IP69K Extreme. Są one pozbawio-
ne kontaktronów i wykorzystują efekt 
Halla, a w przypadku BZ 16 także in-
dukcję. Ich dodatkowe zalety to wyso-
ki stopień ochrony i możliwość pracy 
w niskiej temperaturze (HS Si 4).

Aparatura łączeniowa do stref zagrożonych 
wybuchem

Firma steute zajmuje ważne miejsce wśród dostawców róż-
nego rodzaju urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 
(ATEX). W ofercie znajduje się kilkaset typów czujników ma-
gnetycznych i indukcyjnych, wyłączników krańcowych, kaset 
sterowniczych, wyłączników nożnych i linkowych, blokad elek-
tromagnetycznych i skrzynek rozgałęźnych, przeznaczonych 
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub py-
łów. Oferta obejmuje także szereg unikatowych urządzeń bez-
przewodowych, niewymagających zewnętrznych źródeł zasi-
lania. Montaż w strefie sprowadza się do ich mechanicznego 
zamocowania. Przykładem mogą być bezprzewodowe kasety 
sterownicze. Obecnie zasięg wyłączników bezprzewodowych 
steute sięga nawet 700 metrów w terenie otwartym.

oferta steute: wyłączniki do złożonych zastosowań
Firma steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG, mająca siedzi-

bę w miejscowości Löhne w Niemczech, wyspecjalizowała się 
w projektowaniu i produkcji bezpiecznej aparatury łączenio-
wej do złożonych i krytycznych zastosowań, koncentrując się 
obecnie na czterech głównych dziedzinach: technice sterowa-
nia (Automation), ochronie przeciwwybuchowej i aparaturze 
do pracy w ekstremalnych warunkach (Extreme), technice bez-
przewodowej (Wireless) oraz technice medycznej (Meditech). 
Oferta obejmuje między innymi wyłączniki krańcowe, wyłącz-
niki bezpieczeństwa, systemy zatrzymania awaryjnego oparte 
na wyłącznikach linkowych, klamki drzwiowe z przyciskami 
sterującymi, czujniki bezpieczeństwa, wyłączniki nożne oraz 
złożone urządzenia sterujące wykorzystywane w technice me-
dycznej. Firma steute wdraża innowacyjne technologie, do któ-
rych należy zaliczyć m.in. bezpieczne systemy transmisji radio-
wej. Od czasu wprowadzenia do oferty wyłączników całkowicie 
niezależnych od zewnętrznych źródeł zasilania steute należy do 
ścisłej czołówki firm opracowujących innowacyjne rozwiązania 
z dziedziny automatyki i sterowania, zajmuje też ważne miejsce 
na rynku związanym z ochroną przeciwwybuchową. X n

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas na Targach energetab 

w Bielsku-Białej w dniach 13–15 września 2016 roku. Hala n, stoisko 6.

Fot. 4. Hallotronowy 

czujnik magne tyczny 

bezpieczeństwa serii 

HS Si 4 –40°C IP69K 

Extreme, odporny na 

wibracje

   Adam Więch, e-mail: info@steute.pl, www.steute.pl

steute Automation

// APARATURA ŁĄCZENIOWA

Gotowe na wszystko

Solidne wyłączniki linkowe bezpieczeństwa

- Obudowa metalowa lub z tworzywa sztucznego
- Dostępne z przyciskiem zatrzymania awaryjnego
- Dostępne ze wskaźnikiem napięcia linki
-  Długość linki do 130 metrów dla wyłączników 

jednostronnego działania i do 2 x 100 m dla wyłączników 
dwustronnego działania

- Dostępne wersje przeciwwybuchowe Ex

Więcej i nformacji:    www.wylaczniki-linkowe.pl
oraz www.steut  e.pl
 
Zapraszamy
ENERGETAB
Hala  6 stoisko N, 

 2016 września 13÷15 dniach w łejBielsku-Bia w 
 targach na stoiska naszego odwiedzenia do 
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Najczęstsze zastosowanie procesowych zaworów zacisko-
wych jako samodzielnych rozwiązań nie wyczerpuje ich 

możliwości. Te komponenty systemów automatyzacji pokazują 
swoją efektywność działania dopiero po pełnej integracji z inte-
ligentnymi proporcjonalnymi systemami sprężonego powietrza 
oraz techniką elektronicznego sterowania. 

Umożliwia to np. uniknięcie przepełnienia zbiorników czy 
opakowań (podczas napełniania czy konfekcjonowania), zaś 
prace serwisowe czy nadzór jest ograniczony do niezbędnego 
minimum. Zawór zaciskowy VZQA posiada dodatkową prze-
wagę: niskie zużycie sprężonego powietrza i co za tym idzie – 
także niskie zużycie energii. Zaś proporcjonalny regulator ciś-
nienia Festo VPPM i modułowy terminal elektryczny CPX peł-
nią kluczową rolę w optymalizacji efektywności energetycznej. 
Zintegrowanie tego układu ze sterownikiem systemu za pośred-
nictwem fieldbus lub sieci Ethernet znacząco zwiększa wydaj-
ność i niezawodność procesu.

Szybki przepływ
Zawory zaciskowe są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie 

wymagane są niskie opory przepływu i duża szybkość, niezależ-
nie od rodzaju medium (ciecze, materiały sypkie i inne). Dzięki 
prostej konstrukcji zawory VZQA sprawnie wyłącza się, regu-
luje i mierzy przepływ mediów w ciągu ułamka sekundy. Jest 
to możliwe dzięki m.in. wytrzymałej tulei wykonanej z NBR 
(guma nitrylowa) bądź EPDM (etylo-propylo-dienowe-mo-
nomery). 

Krótkie czasy zamykania
Kompaktowa i lekka konstrukcja zaworu zaciskowego VZQA 

zapewnia krótkie czasy zamykania i wymaga niewielkiej prze-
strzeni do instalacji. Sprawnie działa sterowanie przy ciśnieniu 
roboczym do 4 barów i ciśnieniu sterowania w zakresie od 2 do 
6 barów. Wytrzymała obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 
zabezpiecza zawór VZQA przed wpływem większości zewnętrz-
nych oddziaływań. Cecha swobodnego przepływu pozwala na 

Szybka i precyzyjna kontrola 
przepływu mediów ciekłych i sypkich

Zawór zaciskowy Festo VZQA w określonych aplikacjach ma istotną przewagę nad zaworami kulowymi 
czy klapowymi. Zapewnia swobodny przepływ mediów, wysoką trwałość oraz niskie zużycie energii. 
Pozwala również na szybki i bardzo precyzyjny pomiar przepływu dzięki możliwości podłączenia 
z  proporcjonalnym regulatorem ciśnienia Festo VPPM i modułowym terminalem elektrycznym Festo CPX.

Przykładowe zastoso-

wanie zaworu VZQA: do 

sterowania przepływu 

takich materiałów, jak 

granulaty, płyny zawie-

rające cząstki stałe oraz 

środki o wysokiej lepkości 

lub silnie ścierne. Na 

przykład dla maszyny do-

zującej proszki i granulaty

Łatwy przepływ, niska masa  

i niskie zużycie energii – oto cechy  

wyróżniające zawór zaciskowy VZQA



Większa efektywność i elastyczność
w aplikacjach pakowania końcowego
     www.festo.com/packaging

Dedykowane produkty i rozwiązania Festo
• siłowniki i napędy elektryczne
• sterowniki silników
• manipulatory
• systemy sterowania
• chwytaki
• oprogramowanie
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szybkie i sprawne czyszczenie, zaś zastosowane złącza wtykowe 
Festo pozwalają na szybki demontaż zaworu i jego konserwację, 
co wydatnie zmniejsza koszty obsługi.

Inteligentne sterowanie
Zawór zaciskowy VZQA uwidacznia dodatkowo swój po-

tencjał w połączeniu z proporcjonalnym regulatorem ciśnienia 
VPPM i modułowym terminalem elektrycznym CPX: regulator 
ciśnienia VPPM steruje ruchem zaworu zaciskowego w sposób 
inteligentny i precyzyjny, pozwalając na zmiany przepływu. Zaś 
zmienne wartości przepływu indywidualnie dopasowują ciśnie-
nia robocze do różnych procesów produkcyjnych. 

Rozwiązanie dostosowane jest do wymagań danego procesu, 
użytkownicy wybierają konkretne warunki sterowania za po-
mocą ustawień terminalu elektrycznego CPX i połączonej z nim 
wyspy zaworowej MPA. Zmienne strefy ciśnienia na wyspie 
zaworowej MPA czy też bezpośrednio w procesie, dostarczają 
zróżnicowane ciśnienie do siłowników.

Pełna kontrola
Pełna diagnostyka procesu jest łatwa do kontrolowania i zdal-

nego monitorowania za pomocą terminalu CPX i połączenia 

VZQA-no VZQA-nC 

Funkcja
Zawór 2/2 

NO (normally open)

Zawór 2/2, 

NZ (normally closed)

wielkości
DN6     

DN15 (1/2")
DN15 (1/2")

Konstrukcja Sterowanie zewnętrzne Sterowanie zewnętrzne ze sprężyną powrotną

Gwint przyłączeniowy Gwinty G i NPT Gwinty G i NPT

Materiał Stal nierdzewna, aluminium Stal nierdzewna, aluminium

Podkładki uszczelnienia

•	NBR

•	EPDM	(FDA)

•	Silikon	(FDA)

•	EPDM	(FDA)

Ciśnienie sterujące (bar) 1–6,5 1–8,5

Temperatura medium

NBR: od −10 do +60°C

EPDM: od −5 do +100°C

Silikon: od −5 do +150°C

EPDM: od −5 do +100°C

Ciśnienie medium 0–4 barów 0–6 barów

Zakres przepływu*
DN6: 0,7 m³/h

DN15: 5 m³/h
DN15: 5 m³/h

Dane techniczne 

Ethernet; dotyczy to m.in. webmonitora, poczty elektronicznej 
czy powiadamiania przez SMS. W ten sposób zintegrowanie za-
woru zaciskowego VZQA, proporcjonalnego regulatora ciśnie-
nia VPPM i modułowego terminalu elektrycznego CPX z wyspą 
zaworową MPA trwale zwiększa kontrolę urządzeń i zapewnia 
niezawodność procesu.X n

FeSTo Sp. z o.o.

ul. Mszczonowska 7

05-090 Raszyn

tel. 22-711 41 00

fax 22-711 41 02

e-mail: festo_poland@festo.com

www.festo.pl

* Wartość obliczana dla medium: woda przy różnicy ciśnienia 1 bar

Przetwornice częstotliwości
Danfoss Drives to niezawodność
i moc, których potrzebujesz

Vacon i Danfoss po połączeniu utworzyły jedną z największych firm napędowych na świecie. Nasze marki VLT® i VACON® to 

jeden cel i jedna pasja. To szeroka i najbardziej innowacyjna oferta produktowa, a także usługi serwisowe o najwyższej jakości. 

Oferujemy wolność wyboru dowolnej technologii silnikowej, a nasza oferta obejmuje zakres mocy od 0,18 kW do 5,3 MW.

 www.danfoss.pl/napedy
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Firma Danfoss wprowadziła na ry-
nek nową serię przetwornic często-

tliwości VLT® Midi Drive FC 280. Napęd 
umożliwia sterowanie silnikiem elektycz-
nym maszyny zapewniające wysoką pre-
cyzję, dynamikę, dokładność i energo-
oszczędność. VLT® Midi Drive nadaje 
się praktycznie do wszelkich zastoso-
wań w branży spożywczej, takich jak 
przenośniki, systemy maszynowe uży-
wane w technologii procesowej, miksery 
i młyny, maszyny pakujące. Dzięki kon-
troli nad przyspieszaniem i zwalnianiem 
wyeliminowano naprężenia mechanicz-
ne oddziałujące na przenośnik. Prze-
kłada się to na dłuższą żywotność oraz 
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. 
Doskonale sprawdzi się również w apli-
kacjach napędów pomocniczych, takich 
jak pompy, wentylatory czy sprężarki.

VLT® Midi Drive jest dostępna w za-
kresie mocy od 0,37 do 22 kW oraz w róż-
nych wersjach zasilania 200 V i 400 V. 
Biorąc pod uwagę obsługę najpopular-
niejszych protokołów komunikacyjnych, 
połączoną z wysoką funkcjonalnością 
i prostą obsługą oraz konfiguracją, na 
przykład za pomocą modułu pamięci, 
VLT® FC 280 Midi Drive to nieprzecięt-
na i wyróżniająca się na tle konkuren-

obok siebie bez konieczności zachowy-
wania odstępów między przetwornicami 
optymalizuje wykorzystanie przestrzeni 
w szafie. Wspomniane wyżej wbudowa-
ne funkcje i wyposażenie eliminują ko-
nieczność przewymiarowania, dokony-
wania dodatkowych zakupów, a także 
pozwalają oszczędzić przestrzeń – a to 
wszystko przekłada się na oszczędność 
kosztów w danym projekcie czy aplikacji.

Jako nowoczesny napęd VLT® Midi po-
siada także zintegrowane wejście z funk-
cją bezpieczeństwa STO (bezpieczne wy-
łączenie momentu). Funkcja STO jest 
realizowana dodatkowo w wersji dwu-
kanałowej. Dzięki temu jest zgodna z ISO 
13849-1 PL i spełnia poziom bezpieczeń-
stwa SIL2 zgodnie z IEC 61508 i IEC 
62061. Dodatkowe elementy zewnętrz-
ne, które wcześniej mogły być wymagane, 

nowość w ofercie Danfoss Drives – VLT® Midi FC 280  
– wszechstronny napęd elektryczny dla maszyn  
w przetwórstwie spożywczym

VLT® Midi FC 280  to napęd, spełniający 

w zakresie małych mocy oczekiwania użyt-

kowników przemysłowych oraz producen-

tów maszyn – Klientów OEM

cji seria przetwornic częstotliwości. No-
we VLT® Midi Drive bazuje na ponad 
45-letnim doświadczeniu i sukcesach 
w dziedzinie napędów oraz opiera się na 
fundamencie dziedzictwa technicznego 
przetwornic VLT®. Co bardzo istotne, 
jest kompatybilna wstecz i nadaje się do 
wszystkich zastosowań, w których wyko-
rzystywana była i jest VLT® 2800.

Nowa seria zapewnia wysoką elastycz-
ność aplikacyjną, umożliwiającą obsługę 
silników PM. 

FC 280 to koniec z inwestowaniem 
w dodatkowe wyposażenie. Dzięki wbu-
dowanemu dławikowi DC wykorzysty-
wanemu do łagodzenia harmonicznych 
nie musisz inwestować w dodatkowe 
wyposażenie. Wbudowany rozłącznik 
filtra RFI minimalizuje prądy upływu 
oraz optymalizuje bezpieczeństwo pra-
cy przy zasilaniu z sieci IT – wszystko to 
dostępne jest w standardzie. VLT® Midi 
Drive zostało zaprojektowane do pracy 
w temperaturze otoczenia 45–50°C przy 
pełnym obciążeniu oraz przy 55°C z ob-
niżonymi parametrami. Oznacza to, że 
nie ma potrzeby montażu dodatkowych 
urządzeń chłodzących ani przewymiaro-
wania przetwornicy. Ponadto kompakto-
wa konstrukcja oraz możliwość montażu 

Przetwornice częstotliwości
Danfoss Drives to niezawodność
i moc, których potrzebujesz

Vacon i Danfoss po połączeniu utworzyły jedną z największych firm napędowych na świecie. Nasze marki VLT® i VACON® to 

jeden cel i jedna pasja. To szeroka i najbardziej innowacyjna oferta produktowa, a także usługi serwisowe o najwyższej jakości. 

Oferujemy wolność wyboru dowolnej technologii silnikowej, a nasza oferta obejmuje zakres mocy od 0,18 kW do 5,3 MW.

 www.danfoss.pl/napedy
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nie są już konieczne, co znacząco obni-
ża koszty. Napęd posiada w standardzie 
również czopper (IGBT) hamulca (wer-
sje 3-fazowe), co zwiększa jeszcze bar-
dziej jego możliwości aplikacyjne.

Ponadto dostępne są wszystkie najbar-
dziej powszechne magistrale komunika-
cyjne, co ułatwia integrację VLT® Midi 
dla każdej aplikacji. Interfejs Modbus 
RTU oraz interfejs RS485 są zintegrowa-

ne w standardzie. Opcjonalne karty ste-
rujące, obsługujące protokoły komunika-
cyjne Profibus, Profinet, CANopen lub 
Ethernet IP, są również dostępne. Urzą-
dzenie posiada również interfejs USB 
umożliwiający współpracę z kompute-
rem PC i oprogramowaniem MCT10 
Motion Control Tool, a nowatorskie roz-
wiązanie w postaci Moduł pamięci VLT® 
MCM 101 umożliwia sprawną imple-
mentację programu pracy przetwornicy 
opracowanego dla konkretnej maszyny 
oraz łatwe przenoszenie ustawień pod-
czas modernizacji bez konieczności uży-
cia komputera. 

Midi Drive został zoptymalizowany 
i przygotowany zgodnie z dyrektywą 

w sprawie Ecodesign. Jest ona ukierun-
kowana na normę europejską EN50598, 
która definiuje klasy energooszczęd-
ności silników i układów napędowych 
z przetwornicami częstotliwości. Dzię-
ki uwzględnieniu tych wymagań na eta-
pie projektowania FC 280 kwalifikuje się 
w klasyfikacji IE na poziomie IE2. 

Przetwornica częstotliwości to prze-
myślana konstrukcja stworzona z myślą 
o aplikacjach, bezpieczeństwie oraz ste-
rowaniu pracą silników elektrycznych.Xn

Szczegółowe informacje dotyczące przetwor-

nic częstotliwości VLT® i VACON® można 

znaleźć na stronach internetowych  

www.danfoss.pl/drives.

Moduł pamięci VLT® MCM 

101 umożliwia sprawną 

implementację programu 

pracy przetwornicy 

opracowanego dla 

konkretnej maszyny

Deweloper nieruchomości magazy-
nowych BIK SA otrzymał pozwo-

lenia na budowę III fazy Śląskiego Cen-
trum Logistycznego. W ramach plano-
wanej inwestycji powierzchnia Centrum 
powiększy się o 25 tysięcy m2. Biuro In-
westycji Kapitałowych, deweloper nieru-
chomości o przeznaczeniu logistyczno-

-magazynowym, rozbuduje Śląskie Cen-
trum Logistyczne w Sosnowcu. Spółka 
otrzymała pozwolenie na budowę. W ra-
mach III fazy rozbudowy Śląskiego Cen-
trum BIK SA wybuduje 25 tysięcy m2 no-
woczesnej powierzchni magazynowej 
pod wynajem.

Realizacja inwestycji zostanie przepro-
wadzona w dwóch etapach. W ramach 
pierwszego powstanie hala o powierzch-
ni 11,5 tysiąca m2, natomiast drugi etap 

obejmie rozbudowę Centrum o kolejne 
13,5 tysiąca m2.

Śląskie Centrum Logistyczne w So-
snowcu stanowią 3 wybudowane do-
tychczas hale magazynowe, obejmujące 
33 tysięcy m2 powierzchni magazynowej 
oraz 2 tysiące m2 powierzchni biurowej. 
Centrum Logistyczne w Sosnowcu to 
największa inwestycja zrealizowana do-
tychczas przez Biuro Inwestycji Kapita-
łowych.

– Pod koniec ubiegłego roku obiekty 
w ramach Śląskiego Centrum Logistycz-
nego były wynajęte w 99%. Rozbudowa 
dotychczas realizowanej przez naszą fir-
mę inwestycji jest dowodem na dopaso-
wanie naszej oferty do potrzeb partne-
rów oraz wyrazem ogromnego ich zaufa-
nia do BIK jako zarządcy nieruchomości 

Rozbudowa Śląskiego Centrum Logistycznego

i dewelopera – komentuje Mirosław Ko-
szany, Prezes Zarządu BIK SA. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Grupa 
zarządza aktualnie trzema parkami logi-
stycznymi: Centrum Logistycznym Kra-
ków I, Centrum Logistycznym Kraków 
II oraz Śląskim Centrum Logistycznym 
w Sosnowcu o łącznej powierzchni naj-
mu wynoszącej 55,8 tys. m2. Dotychczas 
Spółka zrealizowała obiekty magazyno-
we o łącznej powierzchni przekraczają-
cej 80 tys. m2. Nieruchomości powstały 
także w Pruszczu Gdańskim oraz Oża-
rowie Mazowieckim. Rozbudowa zo-
stanie zakończona w pierwszej połowie  
2017 roku. X n

Źródło: www.portalspozywczy.pl

Rok 2016 jest przełomowy dla tech-
nologii wirtualnej rzeczywistości. 

Na rynek wchodzą urządzenia, takie jak 
Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear 
VR czy Google Cardboard. Ich zastoso-
wania wydają się być nieograniczone, co 
udowodnił Scott Devin z Queen's Uni-
versity w Belfaście.

Technologia VR daje niemal perfek-
cyjne uczucie odrealnienia. Jednak, aby 

móc w pełni zanurzyć się w nierzeczywi-
stym świecie, trzeba oszukać także dotyk. 
Doktorant z Irlandii Północnej postano-
wił do tego celu wykorzystać robota.

Z pomocą przyszedł mu manipulator 
Baxter. Mariaż wielu technologii w wy-
konaniu Devina zakłada, że użytkownik 
posiada – oprócz gogli wirtualnej rzeczy-
wistości – ręczny kontroler, który pozwa-
la rejestrować jego ruchy w przestrzeni. 

Dzięki temu robot wie, że człowiek zamie-
rza pchnąć jakiś przedmiot w wirtualnej 
rzeczywistości i zaczyna stawiać mu opór.

Kolejny wymiar VR nie jest z pew-
nością w zasięgu zwykłych konsumen-
tów, jednak Scot Devin wskazuje nową 
ścieżkę dla rozwoju tej technologii. Na to 
w którym kierunku pójdzie on w rzeczy-
wistości musimy natomiast poczekać. Xn

Źródło: robotyka.com 

Połączenie robotyki i technologii VR
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Głowice zaszywające FISCHBEIN, 
serii EMPRESS, w tym również fla-

gowy model 100, wyposażone są w opa-
tentowany wymuszony system smarowa-
nia, który zapewnia właściwe oliwienie 
wszystkich newralgicznych elemen-
tów ruchomych maszyny, a tym samym 
znacznie wydłuża trwałość urządzenia. 
Głowice pracują cicho i charakteryzu-
ją się niskim poziomem wibracji. Moż-
liwość zmiany prędkości pracy głowicy, 
dzięki zastosowaniu regulowanego koła 
pasowego, zapewnia łatwą synchroniza-
cję z prędkością pracy przenośnika trans-

portującego worek. Długość ściegu, któ-
ra może być regulowana poprzez nasta-
wy maszyny, jest z jednym z parametrów 
wpływających na prędkość pracy głowi-
cy, ale też ustawiana jest w zależności od 
produktu, z którym mamy do czynienia 
(np. w przypadku worków raszlowych, 
do których pakowane są ziemniaki czy 
inne warzywa, ścieg może być stosun-
kowo długi, a tym samym praca głowi-
cy może być szybsza). Głowice mogą być 
wyposażone w różne rodzaje noża, w tym 
nóż obrotowy – rotary – lub też dostar-
czane bez noża. 

Z punktu widzenia operatora, głowi-
ce serii EMPRESS charakteryzują się kil-
koma bardzo ważnymi cechami, a mia-
nowicie:

 l prostym systemem zakładania nici;
 l prostym systemem regulacji szybkości 
pracy głowicy, regulacji i synchroni-
zacji pracy głowicy w zaszywarce serii 
SYSTEM czy innej maszynie;

 l zwartą konstrukcją i niewielką wagą 
(tylko 26 kilogramów), dzięki czemu 
jeden operator może łatwo zdemon-
tować głowicę.
Głowice zaszywające FISCHBEIN są 

montowane fabrycznie w zaszywarkach 

serii SYSTEM, ale mogą również być wy-
korzystywane przez innych producentów 
w dowolnych maszynach zaszywających, 
w tym raszlownicach.

Seria EMPRESS to pełen wachlarz 
dostosowanych do specyfiki produktu 
i produkcji modeli głowic. Mówiąc o za-
szywaniu worków, musimy zdefiniować, 
o jaki rodzaj zamknięcia worka chodzi, 
gdyż zamknięcie worka poprzez zaszycie 
może wyglądać na różne sposoby. Wy-
różniamy: 

 l tzw. szycie proste, czyli zwykłe prze-
szycie worka (głowica 100 i 200, zaszy-
warka SYSTEM – MA, MP, MS, MR, 
MTS, MTR);

 l szycie z zawijaniem, czyli zawinięcie 
góry worka poprzez podajnik zaszy-
warki (głowica 100 i 200, zaszywar-
ka SYSTEM – model MFS, MFR) lub 
manualnie przez operatora i następnie 
zaszycie go poprzez tę zawiniętą górę;

 l szycie z taśmą krepową nałożoną przez 
podajnik zaszywarki (głowica 101 i 201, 

empress znaczy cesarzowa 
Seria głowic Empress, światowego lidera technologii zaszywania worków 
firmy FISCHBEIN, to rezultat 100 lat doświadczeń i kwintesencja 
najwyższej precyzji, trwałości, niezawodności i nowoczesności. 
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zaszywarka SYSTEM – model MUA, 
MUS) na górę worka i następnie zaszy-
cie. Jest to metoda szczególnie poleca-
na do produktów pylistych, jak mleko 
w proszku, mąka, dodatki piekarskie 
czy do żywności, gdzie ważne jest do-
datkowe uszczelnienie szwu. Dodatko-
wo zaszywarką aplikować można tzw. 
sznurek wypełniający, przez który za-
szywany jest worek;

 l szycie worka uprzednio zaklejonego 
przez taśmę z aktywowanym na go-
rąco klejem. Taśma aplikowana jest 
przez maszynę TOS (top over sewing), 
FISCHBEIN, a następnie tak zamknię-
ty worek przechodzi do zaszywarki, 
która go zaszywa. Jest to pyłoszczelne 
zamknięcie worka. 

FISCHBEIN w swoim programie pro-
dukcyjnym posiada również głowice 
dwuigłowe oraz tzw. high speed, do pra-
cy na bardzo dużych obrotach i tym sa-
mym charakteryzujące się większą wy-
dajnością. 

Zaszywarki stacjonarne FISCHBEIN 
skonstruowane są modułowo i klient sam 
może dokonać wyboru, które z elemen-
tów systemu chce zakupić lub w jakie do-
posażyć posiadaną zaszywarkę. Głowica 
zaszywająca, podajnik, kolumna są od-
dzielnymi elementami i nie wpływają na 
pracę całego urządzenia. 

Dla przyszłego użytkownika urządzeń 
FISCHBEIN ważny jest również pewny 
i szybki dostęp do materiałów eksplo-
atacyjnych, części zamiennych i serwi-

„ALIMA-PACK SYSTeMY  

PAKowAnIA” Sp. z o.o.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL  

FISCHBEIN i TMI S.L. 

PARTNER KUKA, CZŁONEK GRUPY ALIMA  

ul.  27 Grudnia 5 , 63-000 Środa Wlkp., PL

tel. 61-285 41 97, tel./fax 61-285 21 16

www.alimapack.pl

su. Zarówno maszyny, jak i wymienione 
powyżej produkty after-sales zapewnia 
wyłączny autoryzowany przedstawiciel 
FISCHBEIN na Polskę, „ALIMA-PACK 
SYSTEMY PAKOWANIA” Sp. z o.o. ze 
Środy Wlkp.X n

„Alima-Pack Systemy Pakowania” Sp. z o.o. jest 

wyłącznym, autoryzowanym przedstawicie-

lem firmy FISCHBEIN  w Polsce.

Według międzynarodowej organi-
zacji reprezentującej interesy re-

cyklerów, Association of Plastic Recyc-
lers (APR), zapewnienia producentów 
puszek PET o możliwości recyklingu 
ich wyrobów są nieprawdziwe. Zdaniem 
APR, problemem są metalowe wieczka, 
które zanieczyszczają strumień recyklin-
gu. Jak podkreśla Steve Alexander, dyrek-

tor zarządzający organizacji, z tego po-
wodu w niektórych stanach USA zakaza-
no używania podobnych opakowań, jako 
niespełniających warunków koniecznych 
do ponownego przetworzenia.

Wspomniane przez szefa APR przepisy 
zostały wprowadzone w odpowiedzi na 
produkcję puszek PET w latach 80. XX 
wieku i pozostają wciąż w mocy, znie-
chęcając amerykańskie firmy do sięga-
nia po rozwiązanie określane jako nie-
ekologiczne.

Przedstawiciele APR wskazują, że sa-
mo tworzywo służące do wyproduko-
wania puszek nadaje się do recyklingu, 

Puszki PeT 
zagrożeniem dla 
recyklingu tworzyw?

trudność natomiast sprawiają metalowe 
wieczka – obecnie nie istnieje praktycz-
ne rozwiązanie pozwalające na odsepa-
rowanie obu części w warunkach prze-
mysłowych.

Jednocześnie szef APR zachęca pro-
ducentów puszek z tworzyw do udziału 
w testach, które pozwalają ocenić wpływ 
opakowań na proces recyklingu. Firmy, 
które biorą udział w inicjatywie Cham-
pions for Change, otrzymują zaświadcze-
nie, iż ich produkty są przyjazne dla re-
cyklingu.X n

Źródło: www.plastech.pl
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ZOBACZ MOŻLIWOŚCI ROBOTÓW –  
SAMODZIELNIE WYBIERZ  
SCHEMAT PAKOWANIA 

BLUMENBECKER IPS i KUKA POLSKA  
zapraszają do odwiedzenia targów 

TAROPAK 2016  26–29.09.2016 r.     
stoisko nr 57, pawilon 3

Firma Bud Mat z Płocka jest producentem pokryć dacho-
wych i rynnowych. Plasuje się jako jeden z największych 

w kraju producentów blachodachówki modułowej. Jest to co-
raz bardziej popularny rodzaj pokryć, pozwalający na szybsze 
prace przy budowie dachów domów. Przed producentem stoją 
wysokie wymogi przygotowania palet do transportu blachoda-
chówki do klientów i są związane z zabezpieczeniem poprzez 
stosowanie stabilizujących przekładek styropianowych, naroż-
ników oraz folii ochraniającej całość ładunku. Automatyzacja 
procesu pakowania blachodachówki w połączeniu z systemem 
zarządzania produkcją pozwala na elastyczność w dostosowa-
niu się do wymogów odbiorców, terminów dostaw i jest czyn-
nikiem podnoszącym konkurencję producentów w tej branży. 

 narodziny projektu
Firma Bud Mat zaprosiła firmę Blumenbecker IPS Polska 

do opracowania automatycznego systemu paletyzacji. Zadanie 
powierzone Blumenbecker IPS Polska 
polegało na zaprojektowaniu, wykona-
niu i uruchomieniu zrobotyzowanej li-
nii do odbioru z prasy i paletyzacji po-
jedynczych arkuszy blachodachówki, 
przekładek oraz zabezpieczenia całego 
ładunku. Linia składa się z 4 stanowisk 
zrobotyzowanych obsługujących prasy 
i układających na paletach do czterech 
rodzajów blachodachówki w jednym 
czasie. Po zapełnieniu palety jest ona 
transportowana do kapturownicy, gdzie najpierw nakładane 
są narożniki, a następnie na całość nakładany jest foliowy kap-
tur. Po oznaczeniu etykietą zbiorczą ładunek jest gotowy do 
dalszego transportu. Zrobotyzowana linia logistyczna została 

połączona z bazą danych i systemem do zarządzania zlecenia-
mi produkcyjnymi, dzięki czemu w momencie startu zlecenia 

do systemu logistycznego trafia bezpo-
średnio informacja o parametrach wy-
robu, ilości i sposobie jego paletyzacji.

Menedżerowie z firmy Bud Mat tuż 
po uruchomieniu linii wskazali na uzy-
skane korzyści – terminowość wysyłek, 
optymalizacja miejsca na hali produk-
cyjnej, utrzymanie wysokiego stan-
dardu zabezpieczeń wysyłek, reduk-
cja ilości błędów i pomyłek poprzez 
zastosowanie monitoringu produkcji 

oraz możliwość przeniesienia operatorów do innych obszarów 
fabryki. Firma Bud Mat zaczęła być postrzegana jako partner 
nowoczesny, rozwojowy, ustalający standardy w branży oraz 
jako terminowy dostawca.

Automatyzacja paletyzacji blachodachówki 

Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania

Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu
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Lider integracji 
Blumenbecker IPS Polska to prężnie działająca na rynku fir-

ma, specjalizująca się w integracji zautomatyzowanych syste-
mów produkcyjnych, dostawie stanowisk zrobotyzowanych 
do paletyzacji, pakowania, montażu i obsługi innych proce-
sów. Oferuje rozwiązania autorskie, jak i dobrze znane i od lat 
wykorzystywane światowe standardy i produkty. X n

 

BLuMenBeCKeR  IPS PoLSKA Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 

40-568 Katowice

tel. 32-278 70 80

fax 32-278 70 83 

e-mail: ips@blumenbecker.pl

www.blumenbecker-ips.pl  

Film z realizacji projektu  

dla Bud Mat – zeskanuj kod 

Z danych zawartych w najnowszym ra-
porcie Smithers Pira wynika, iż war-

tość rynku opakowań z tektury falistej 
wzrośnie z 222 mld dol. w roku 2015 do 
269 mld dol. w roku 2021. Przemysł opa-
kowań zużywać będzie wówczas 160 mln 
ton tektury rocznie, przy czym zapotrze-
bowanie będzie zróżnicowane w różnych 
zastosowaniach i będzie wyższe w przy-
padku wyrobów elektronicznych i żyw-
ności przetworzonej aniżeli w przypad-
ku świeżej żywności czy wyrobów biu-
rowych.

Jednocześnie warto zauważyć, iż 
w skali globalnej można dostrzec osła-
bienie tempa wzrostu rynku. W latach 
2009–2015 zużycie tektury falistej ro-
sło w tempie 4,3 proc. rocznie, tymcza-
sem w okresie 2016–2021 przewidywany 
wzrost zapotrzebowania osiągnie poziom 
3,6 proc. Jest to związane przede wszyst-
kim ze spowolnieniem gospodarczym 

w Chinach oraz powolnym wzrostem 
w Ameryce Północnej i Europie.

Pod względem regionalnym zauważyć 
można coraz większy udział Azji w ryn-
ku opakowań tekturowych. W 2009 ro-
ku wynosił on 40 proc. rynku, w 2015 
roku wzrósł do 46 proc., zaś w roku 2021 
prawdopodobnie przekroczy 50 proc. 
Według analityków Smithers Pira mo-
że to być rezultat realizowanego przez 
rząd chiński programu zmierzającego 
do wymiany przestarzałych maszyn do 
produkcji papieru i tektury.

Głównym motorem zmian dokonują-
cych się w branży są koszty, przy czym 
nie chodzi tylko o koszty surowców, lecz 
także np. energii. Autorzy raportu zwra-
cają uwagę na rozwój zastosowań opa-
kowań z tektury falistej, która – jak po-
kazuje przykład meksykański – może 
z powodzeniem zastępować opakowa-
nia plastikowe w dostawach pomidorów.

opakowania z tektury falistej podbijają Azję

– Czynniki makroekonomiczne oczy-
wiście wpływają na poziom zapotrze-
bowania na opakowania z tektury fali-
stej – mówi Stephen Harrod, autor rapor-
tu. – Mowa tu na przykład o urbanizacji, 
rosnącym poziomie zamożności miesz-
kańców krajów rozwijających się, starze-
niu się populacji czy zmniejszaniu się 
liczby członków rodzin. Jednocześnie 
na rozwój rynku mają znaczący wpływ 
mechanizmy i trendy obecne w branży.

Wśród trendów zauważalnych obecnie 
na rynku eksperci wymieniają między in-
nymi dążenie do realizacji idei opakowa-
nia frustration-free – łatwego do otwarcia, 
w pełni podlegającego recyklingowi oraz 
lepiej chroniącego zawartość. Ten ostat-
ni aspekt jest szczególnie istotny w przy-
padku korzystania z usług poczty i firm 
kurierskich.X n

Źródło: Raport The Future of Global  

Corrugated Packaging to 2021

Zastąpienie ludzkiej pracy pracą robo-
tów okazuje się dla przedsiębiorstw 

o wiele tańszą alternatywą. Uwagę na to 
zwróciła Unia Europejska, która chce 
opodatkować wysiłki robotów przemy-
słowych przynoszących spółkom wy-
mierny zysk.

Podatek od robotów Komisja Europejska chciałaby na ma-
szyny nałożyć m.in. składkę zdrowot-
ną (sic!). W ten sposób UE chce nie ty-
le zrównać roboty z ludźmi, co zahamo-
wać ich ekspansję i wypieranie z fabryk 
ludzkich rąk. Zdaniem KE rozwój robo-
tyki zmniejszy ilość pieniędzy odprowa-
dzanych do budżetów państw członkow-
skich, a także wpłynie na wzrost dyspro-
porcji w podziale bogactwa i wpływów.

Robotyka przemysłowa okazuje się 
więc zbyt opłacalna, a wysokie podat-
ki jawnie naruszą interesy producen-
tów. Głos sprzeciwu wyraziło Niemiec-
kie Stowarzyszenie Producentów Maszyn 
VDMA. Jej zdaniem uznanie robotów 
przemysłowych za „elektronicznych lu-
dzi" będzie absurdalnym posunięciem.Xn

Źródło: tylkonauka i www.automatyka.pl
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Zapotrzebowanie na maszyny paku-
jące i kontrolery wagi wzrasta na 

rynkach szybko rozwijających się. Prze-
mysł spożywczy stanowi lukratywny in-
teres i wymaga precyzyjnej i opłacalnej 
technologii. Nowe cyfrowe przetworniki 
wagi FIT7A umożliwiają producentom 
maszyn przeistoczenie tego wyzwania 
w rozwiązanie. Dla producentów kon-
trolerów wagi, maszyn pakujących i sor-
tujących wymagania dotyczące produk-
cji żywności szybko wzrastają. Stoją oni 
przed wymaganiami wysokiej precy-
zji, prędkości napełniania i pakowania 
żywności przy jednoczesnym zachowa-
niu tych samych lub niższych kosztów.

 Przetwornik wagi jest kluczowym ele-
mentem w produkcji maszyn pakujących 
o wysokich osiągach. Do niedawna pro-
ducenci kontrolerów wagi musieli opie-
rać się na przetwornikach wagi bazują-
cych na elektromagnetycznej kompen-
sacji siły (EMFC), aby zapewnić wysoką 
precyzję przy wyższej cenie przeliczo-
nej na pojedynczy komponent. Jednak 
te przetworniki wagi nie spełniały wy-
magań wzrastających rynków z uwa-
gi na ich duży koszt i delikatność. Cy-
frowe przetworniki wagi bazujące na 
technologii tensometrycznej są znacz-
nie bardziej efektywną kosztowo alter-
natywą i są obecnie dostępne jako szyb-
sze i precyzyjniejsze. Inżynierowie dzia-

łu badawczo-rozwojowego firmy HBM 
prześcignęli technologię elektromagne-
tycznej kompensacji siły poprzez dopa-
sowanie specjalnie opracowanych ten-
sometrów ze sztywnym korpusem sprę-
żystym i wyrafinowaną elektroniką. Te 
nowe przetworniki wagi FIT7A cechują 
się ogromnym wzrostem przetwarzania 
danych, precyzją i prędkością. W dodat-
ku dostarczają do 60 procent oszczędno-
ści kosztów w porównaniu z przetworni-
kami wagi bazującymi na elektromagne-
tycznej kompensacji siły.

Czy nowe cyfrowe przetworniki wagi 
stanowią właściwą odpowiedź dla produ-
centów maszyn pakujących, by umożli-
wić im opracowanie produktów dla no-
wych rynków zbytu? Następujące kryte-
ria wyjaśniają techniczne i ekonomiczne 
aspekty przetwornika wagi FIT7A.

Precyzja i prędkość są dwiema kluczo-
wymi cechami przetworników wagi. Pre-
cyzja redukuje margines bezpieczeństwa 
podczas napełniania, podczas gdy pręd-
kość prowadzi do podwyższenia wydaj-
ności. Przetwornik wagi FIT7A cechu-
je nieliniowość 0,0125% i współczynnik 
minimalnej działki weryfikacyjnej Y na 
poziomie do 25 000. To umożliwia utrzy-
manie na minimalnym poziomie prze-
ważenia opakowania (dodatkowy mar-
gines przekraczający ciężar nominalny 
podany na opakowaniu). Jego standardo-

wa odchyłka to jedynie 0,1 g przy 10 kg. 
Dynamiczne przesunięcia i wibracje wy-
magają złożonych kalkulacji dla określe-
nia właściwego ciężaru w bardzo krótkim 
okresie czasu. Dalszy rozwój oprogramo-
wania, w tym również firmware, umożli-
wił przetwornikowi FIT7A prowadzenie 
180 procesów ważenia na minutę samo-
dzielnie, bez konieczności podłączania 
PLC. Układ może obsługiwać bariery fo-
tooptyczne i sterować systemami za po-
mocą własnych wejść/wyjść, co skutkuje 
osiągnięciem szybkich i produktywnych 
procesów pakowania z równoczesnym 
zachowaniem wysokiej dokładności. Je-
żeli używasz własnego szybkiego PLC 
z wyrafinowanym oprogramowaniem 
przetwarzającym sygnał, zoptymalizo-
wanym na potrzeby twojego kontrole-
ra wagi, to możesz osiągnąć nawet 400 
procesów na minutę, używając cyfrowe-
go wyjścia sygnału przetwornika FIT7A.

FIT7A jest dość mocny w porównaniu 
z elektromagnetycznymi przetwornikami 

Szybki, precyzyjny i efektywny: FIT7A



76 l Nr 3 l 2016 r.

WAZENIE n DOZOWANIE n PAKOWANIE

wagi EMFC i może być łatwo wymienio-
ny dzięki swym złączom, zamiast wypro-
wadzonym przewodom. Te nowe prze-
tworniki wagi rzadziej ulegają awarii, 
a gdy już rzeczywiście zaistnieje koniecz-
ność ich wymiany, to jest to proste zagad-
nienie, niewymagające ponownego oka-
blowania całego kontrolera wagi. Po pro-
stu rozłącz go, odkręć, wyjmij, zamontuj 
i podłącz nowy przetwornik.

Nowe cyfrowe przetworniki wagi mo-
gą być łatwo zintegrowane w istniejących 
maszynach i wagach. Ta stosunkowo 
prosta integracja w konstrukcji maszyny 
pomaga w wykorzystaniu w pełni moc-
nych stron przetwornika, jak i jego para-
metrów. Również łatwo i szybko można 
dokonać wymiany istniejącego FIT/1 na 

jego następcę FIT7A, gdyż ich wymiary 
zewnętrzne są identyczne.

Komunikacja i oprogramowanie od-
grywają coraz ważniejszą rolę w ważeniu 
dynamicznym w odniesieniu do „Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)” 
i „Industry 4.0”. Oprogramowanie Pa-
nelX do konfiguracji przetworników wa-
gi FIT7A dostarcza intuicyjny interfejs 
użytkownika z możliwością sterowania 
dotykowego dla ustawienia wszystkich 
parametrów pomiaru. PanelX umożli-
wia również regulację przetwornika wa-
gi oraz graficzną wizualizację i analizę 
twoich wyników pomiarowych. To po-
zwala na ustawienie filtrów i natychmia-
stowe obejrzenie ich efektów na ekranie. 
Ta analiza daje użytkownikowi jasny po-

gląd na to, co w danej chwili przetwornik 
wagi widzi i jak wewnętrzne filtry regu-
lują cyfrowy sygnał wyjściowy przed je-
go wysłaniem do sterownika PLC. Jeże-
li to potrzebne – istnieje pomoc w pro-
gramie w celu zapewnienia dodatkowego 
wsparcia.

Cyfrowe przetworniki wagi FIT7A sta-
nowią idealne rozwiązanie dla wszystkich 
producentów maszyn pakujących, sortu-
jących i kontrolerów wagi, którzy chcą 
otworzyć nowe, szybko rozwijające się 
rynki zbytu, i dla tych, którzy chcą zapew-
nić, że ich produkty będą spełniać zmie-
niające się wymagania i zapotrzebowanie 
tych rynków. Potencjalne oszczędności 
mogą osiągnąć sześciocyfrowe, a czasem 
nawet siedmiocyfrowe kwoty rocznie.Xn

Robot Picking Challenge to zawody 
robotów organizowane przez ame-

rykański Amazon, które miały w tym ro-
ku swoją drugą odsłonę. Cel zmagań jest 
prosty – wyłonić robota, który najspraw-
niej poradzi sobie z typowymi pracami 
w magazynie – podnoszeniem ładunków 
i umieszczaniem ich na półkach. W tym 
roku Grand Prix przypadło Team Delft 
z Holandii, która poprawiła zeszłoroczny 
wynik aż trzykrotnie.

Rozwój robotyki postępuje w zawrot-
nym tempie – to zdanie, które niejedno-
krotnie pojawiało się na łamach portalu 
Robotyka.com, zdaje się dobrze wpisy-
wać w osiągnięcia Amazon Robot Pic-
king Challenge. W tym roku triumf 
święci Team Delft, którego robot wygrał 
zawody w obu konkurencjach – pod-
noszeniu i ukła daniu. Receptą na suk-
ces okazało się połączenie kamer zdol-
nych do oceny głębi obrazu oraz tech-
nik deep learning (sztuczna inteligencja). 
Przed podjęciem działania robot analizu-
je trójwymiarowe skany rozmieszczenia 
przedmiotów w magazynie, aby określić 

Zorganizowany robot magazynowy

efektywny sposób ich manipulacji. Połą-
czenie chwytaka i przyssawki pozwoliło 
robotowi osiągnąć niemal bezbłędny wy-
nik w układaniu. Okazało się to też strza-
łem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o podno-
szenie, gdzie zeszłoroczny rekord został 
pobity ponad trzykrotnie! Konstruk-
cja Team Delft osiągnęła prędkość 100 
przedmiotów na godzinę, podczas gdy 
zeszłoroczny zwycięzca miał wynik na 
poziomie 30 przedmiotów na godzinę.

Pomimo tego, że pierwsze miejsce jest 
tylko jedno, inni uczestnicy mogą rów-
nież czuć się zwycięzcami. W przeci-
wieństwie do zeszłorocznych zmagań, 
tylko czterech uczestników nie uzyska-
ło pozytywnego wyniku w porównaniu 
do połowy zespołów w ubiegłym roku. 
Niespełna połowa uczestników uzyska-
ła wyniki na poziomie 40 punktów, które 
jeszcze rok temu gwarantowałyby miej-
sce na podium.

Te imponujące osiągnięcia nie są jed-
nak zwiastunem szybkiego zastąpienia 
ludzkich pracowników w magazynach. 
Przeciętny pracownik magazynu jest 

w stanie podnieść blisko 400 przedmio-
tów na godzinę i to praktycznie ze 100% 
skutecznością, podczas gdy tegoroczny 
zwycięzca odznacza się odsetkiem nie-
powodzeń na poziomie 16,7%. Ama-
zon podkreśla, że nie zamierza zastąpić 
swojej ludzkiej załogi zrobotyzowanymi 
odpowiednikami. Roboty mają na razie 
pełnić rolę suplementarną wobec ludzi, 
pomagając im w zwiększeniu wydajno-
ści pracy. Niemniej jednak tempo, w ja-
kim robotyczne konstrukcje są dopraco-
wywane, może sugerować, że za kilka lat 
od podobnych robotów może się zaroić 
w magazynach Amazon.X n

Źródło: engadget.com i www.robotyka.com
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katalog branżowy | aplikacje robotów | targi
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Tak samo będzie i tym razem podczas 
targów technik pakowania i logisty-

ki TAROPAK już 26 września. Zwiedza-
jący będą mogli obejrzeć manipulatory 
pneumatyczne nowego dostawcy firmy 
ID Lifting. Są to małe, energooszczęd-

ne urządzenia, wspoma-
gające pracę operatorów. 
Intuicyjny panel sterowa-
nia, który może być ob-
sługiwany jedną ręką, nie 

jest jedyną zaletą 
urządzeń tego 
pro ducent a . 
Innowacyjny 
system podno-
szenia sprawia, 
że pracownik 

nie czuje wagi 
podnoszonego 
produktu, po-
zwalając jedno-

cześnie na precyzyjne pobranie i odło-
żenie ładunku. Manipulatory zasilane 
są sprężonym powietrzem i mogą być 
wykorzystywane w specjalnych strefach 
ATEX. Mnogość proponowanych roz-
wiązań, zarówno w standardowych, jak 
i niestandardowych wersjach, jest tym, 
co z pewnością warto obejrzeć, odwie-
dzając stoisko ID Lifting.

Nie zabraknie także manipulatorów 
podciśnieniowych, na dobre zadomo-
wionych już w świadomości przedsię-
biorców, jako urządzeń znacząco pod-
noszących jakość i bezpieczeństwo pra-
cy, a także zwiększających wydajność 
firmy. ID Lifting zaprezentuje kilka roz-
wiązań oraz wymiennych chwytaków, 
pokazując, jak sprawne i dynamiczne są 
te urządzenia, jak różnorodne ładunki 
mogą przenosić oraz jak niezbędne są 
w każdej nowoczesnej firmie produkcyj-
nej, logistycznej czy w magazynie. Pod-

noszenie w tej technologii polega na wy-
korzystaniu podciśnienia generowanego 
przez wydajną i cichą pompę próżniową. 
Dodatkowo chwytaki mogą być instalo-
wane za pomocą szybkozłączy, co daje 
możliwość szybkiej ich wymiany, a tym 
samym różne ładunki mogą być przeno-
szone tym samym urządzeniem.

niezawodne półautomatyczne systemy 
do przenoszenia ładunków

Manipulatory pneumatyczne, podciśnieniowe oraz wózki manipulacyjne coraz chętniej używane 
w sektorze produkcyjnym i magazynowym pozwalają zwiększyć wydajność firmy, poprawiają 
bezpieczeństwo i efektywność pracy, czym zyskują sobie coraz większą popularność. ID Lifting 
specjalizuje się w doborze tych urządzeń, aby „zszyte na miarę” w stu procentach spełniały 
oczekiwania klientów. Wrocławska firma od kilku lat wzbudza zainteresowanie swoimi produktami, 
pokazując ich działanie na żywo na targach w Poznaniu.
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Oba typy manipulatorów mogą być 
instalowane na wielu różnych konstruk-
cjach, co sprawia, że da się jeszcze lepiej 
wykorzystać dostępną w zakładzie prze-
strzeń. Podstawową konstrukcją są żura-
wie – mocowane na słupie, do ściany lub 
na mobilnej płycie, dzięki której urządze-
nie może być mobilne. Inną konstruk-
cją są suwnice, które znacznie zwiększają 
zakres pracy manipulatora – z pojedyn-
czym lub podwójnym torem. Jest tak-
że możliwość zaadaptowania istniejącej 
w zakładzie konstrukcji pod kupno no-
wego manipulatora.

Dużą reprezentacją cieszyć się będzie 
na Targach TAROPAK kolejny dział fir-
my ID Lifting – wózki manipulacyjne. Te 

lekkie, elektrycznie sterowane urządze-
nia można będzie obejrzeć i przetesto-
wać w kilku wersjach, od mniejszych po 
większe, z rozmaitymi chwytakami, co 
z pewnością pokaże, jak wszechstronne 
mają zastosowanie. Chwytaki dedykowa-
ne ułatwiają transport i zmianę pozycji 
rolek oraz beczek, a te wykonane na za-
mówienie mogą być dopasowane do bar-
dzo niestandardowych aplikacji. System 
elektryczny wraz z wydajną baterią po-
zwala na wygodny i bezpieczny transport 
oraz załadunek produktów o masie na-
wet do trzystu kilogramów.

Ciekawe stoisko oraz różnorodność 
urządzeń z pewnością przykują uwagę 
wielu zwiedzających, którzy będą mogli 

przetestować i obejrzeć je wszystkie oraz 
porozmawiać z przedstawicielami firmy 
ID Lifting, aby wybrać najlepsze rozwią-
zanie dla swojej firmy.X n

ID Lifting Sp. z o.o.

ul. Paprotna 8 

51-117 Wrocław

tel. 71-307 01 23

fax 71-394 18 56

e-mail: info@id-lifting.pl

www.id-lifting.pl

Spółka Synthos poinformowała o prze-
dłużeniu terminu składania zgłoszeń 

w konkursie Synthos Chemical Awards. 
Nie do 31 lipca, a do 31 października br. 
można zgłosić się do konkursu, którego 
celem jest wyłonienie i nagrodzenie naj-
lepszego chemika innowatora w Polsce. 
Nagroda Synthos Chemical Award ad-
resowana jest do polskich naukowców 
prowadzących prace badawcze w obsza-
rze chemii.

Kapituła konkursu, w której skład 
wchodzą wybitni polscy chemicy, wy-
bierze osobę, która za swoje odkrycia 
naukowe bądź wynalazek otrzyma na-
grodę w wysokości miliona złotych. Ce-
lem konkursu jest pokazanie rozwoju in-
nowacyjnej branży chemicznej w Polsce 
oraz popularyzacja chemii wśród mło-
dych naukowców.

– Chcemy dać szansę większej liczbie 
naukowców, którzy realizują nowator-
skie projekty w dziedzinie chemii – po-

wiedział dr Jarosław Rogoża, dyrektor ds. 
badań i rozwoju w firmie Synthos. – Do-
stawaliśmy także sygnały od samych na-
ukowców, że czas na składanie zgłoszeń 
powinien zostać przedłużony, stąd na-
sza wspólna decyzja, Synthosu i profeso-
rów zasiadających w kapitule konkursu, 
by termin ten wydłużyć do końca paź-
dziernika.

To pierwszy w historii tego typu kon-
kurs, który nie jest obwarowany szere-
giem zobowiązań wobec organizatora. 
Zgłaszający swoje odkrycia lub wynalaz-
ki nadal pozostaną właścicielami praw 
i patentów, a wygrany milion będą mogli 
przeznaczyć na realizację dowolnych ce-
lów. To szczególnie istotne w przypadku 
naukowców, do których wynalazków lub 
odkryć prawa własności posiadają uczel-
nie lub instytuty, w których pracują.

Kapitułę konkursu tworzą wybitni 
polscy naukowcy – prof. Stanisław Pen-
czek (przewodniczący), prof. Karol Grela, 

prof. Bogdan Marciniec, prof. Krzysztof 
Matyjaszewski, prof. Mieczysław Mąko-
sza – oraz przedstawiciele Synthos SA. 
Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas 
uroczystej gali w lutym 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce Konkursu, w tym regulamin, zasady 
zgłoszeń i formularz FAQ, dostępne są na 
oficjalnej stronie internetowej. Pomysło-
dawcą konkursu oraz fundatorem nagro-
dy jest Synthos SA – pierwszy w Europie 
producent kauczuków emulsyjnych, wio-
dący europejski producent kauczuków 
NdBR i SSBR oraz polistyrenu do spie-
niania. Firma od 2009 roku rozwija ob-
szar badań i rozwoju. W ciągu ostatnich 
5 lat zakończono prace nad 17 projekta-
mi, które zaowocowały wprowadzeniem 
na rynek 17 nowych produktów. Obecnie 
Centrum Badawczo-Rozwojowe prowa-
dzi prace nad ponad 20 projektami.Xn

Źródło www.plastech.pl

Synthos przedłuża termin zgłoszeń 
w prestiżowym konkursie dla naukowców 

reklama
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Firma zajmuje się pakowaniem, prze-
pakowywaniem, foliowaniem, ety-

kietowaniem, banderolowaniem, celo-
fanowaniem, konfekcjonowaniem, pro-
jektowaniem i produkcją opakowań oraz 
etykiet, a także obsługą sklepów inter-
netowych i transportem. Oferta zawie-
ra również usługę co-manufacturingu 
i pakowania produktów otwartych. No-
woczesny park maszynowy, którym dys-
ponuje firma APACK, umożliwia pako-
wanie produktu otwartego w doypacki 
i saszetki. 

APACK doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, jak ważnym elementem całego 
łańcucha jest co-packing. 

Wypowiedź Prezesa, p. R. Piechowiaka, 
idealnie odzwierciedla sytuację na rynku 
oraz ideę firmy: 

– Sektor co-packingu rozwija się bar-
dzo dynamicznie i jest na rynku nieofi-
cjalną, tajną bronią. Opakowanie jest 
ostatnim ogniwem, spoiwem łączącym 
produkt finalny z klientem, spełnia rolę 
pośrednika. Sprzedaż produktu jest ce-
lem, opakowanie natomiast narzędziem, 
dzięki któremu dochodzi do transakcji. 
To opakowanie wchodzi w interakcję 
z klientem, tworząc wrażenie estetyczne, 

które zapada konsumentom w pamięci. 
Jakość, estetyka i pomysłowość opako-
wania składają się w jedną całość. Pre-
zentują zawartość i sprawiają, że pro-
dukt kojarzony jest po opakowaniu, a to 
właśnie jego szuka konsument na półce 
sklepowej.

Z tego względu firma wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom swoich klientów 
i systematycznie poszerza zakres swoich 
usług, dostosowując je do obecnego po-
pytu oraz dba o najmniejsze szczegóły 
podczas realizacji zleceń.

Można śmiało powiedzieć, że nasta-
ła era co-packingu. Jego pozycja i obec-
ność wpisały się już na stałe w przemysł 
spożywczy, kosmetyczny, farmaceutycz-
ny, a nawet komputerowy i prasowy. Jest 
jednym z ważniejszych działań marke-
tingowych i koniecznym, nieodzownym 
ogniwem w całym łańcuchu dostaw. 

Przedsiębiorcy poszukują rzetelnego 
partnera biznesowego, dzięki któremu 
skrócą swój udziału w całym łańcuchu 
dostaw i z którym będą mogli pracować 
długofalowo. Takim partnerem jest wła-
śnie APACK Sp. z o.o. Firma świadczy 
usługi na najwyższym poziomie i gwa-
rantuje jednocześnie terminowość reali-

zacji zleceń. Są to dwa priorytetowe za-
łożenia, na których opiera się cała poli-
tyka firmy. 

Międzynarodowi producenci chętnie 
i w pełni świadomie korzystają z out-
sourcingu oferowanego przez APACK 
Sp. z o.o. Zyskują w ten sposób znaczną 
przewagę czasową nad konkurencją oraz 
ogromne oszczędności finansowe. Tym 
samym umożliwiają sobie wielopłaszczy-
znowość działania oraz płynność realiza-
cji zleceń. Posiadając tak szerokie spek-
trum usług i możliwości, APACK jest 
w stanie zadowolić każdego, nawet naj-
bardziej wymagającego klienta. APACK 
staje się atrakcyjnym partnerem bizneso-
wym, dla którego nie ma rzeczy niemoż-
liwych i któremu warto zaufać!X n

APACK Sp. z o.o. to centrum logistyczno-magazynowe oferujące kompleksową obsługę 
logistyczną w sektorze co-packing. Firma współpracuje z wiodącymi koncernami branży FMCG, 
które dystrybuują swoje produkty do znanych sieci handlowych. Priorytetowymi założeniami 
firmy są świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz terminowość ich realizacji.

Co-packing narzędziem marketingu 

APACK Sp. z o.o.

Kowanowo 22

64-600 Oborniki

tel. 616 463 260

tel. 785 702 255

e-mail: biuro@apack.pl

www.apack.pl
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Zintegrowane roboty przemysłowe:  

gotowe, by podjąć Twoje wyzwanie

Parallel Robot 
Quattro

SCARA Robot 
eCobra

Articulated Robot 
Viper

Komentarz Hadriena Maureille’a – Kierownika  
działu Packaging Industry Solutions

Przyszłość intuicyjnej robotyki i konfigurowal-
nych, modułowych linii pakujących

Dzięki połączeniu zintegrowanej kon-
troli wizyjnej firmy Omron z inteli-

gencją umożliwiającą określanie zamia-
rów przeciwnika, ewolucja technolo-
giczna ustala nowe, produktywne relacje 
między ludźmi a maszynami. Zamiast 
ślepo wykonywać ustawiony profil ruchu, 
w celu wypełnienia zaprogramowanej 
funkcji maszyny, dostrajają się do spo-
sobu myślenia i poruszania się ich ludz-
kich współpracowników i odpowiednio 
dostosowują swoje działania.

Wszystkie te dążenia otwierają nową 
erę współpracy między ludźmi a robota-
mi, w której roboty będą pracować obok 
ludzi w tej samej przestrzeni fizycznej, 
bez tradycyjnych ograniczeń w postaci 
osłon i barierek. Nasz robot Ping-Pong 
ze swoją technologią wyczuwania po-
kazuje, że taka przyszłość jest bliżej, niż 
mogłoby się wydawać, oraz pomaga do-
strzec potencjał prawdziwej harmoniza-
cji między ludźmi a maszynami w śro-
dowisku pracy dla prawdziwie wzboga-
conego społeczeństwa.

– Firma Omron wierzy, że maszyny i linie 

produkcyjne przyszłości będzie cechować 

harmonijna współpraca robotów  z ludźmi. 

Pragniemy sprostać wyzwaniom wynika-

jącym z nowych form współpracy, a nasz 

robot Ping-Pong jest pierwszym owocem tych 

działań

Podczas długich meczów tenisa stołowego z ludzkim przeciwnikiem nasz robot Ping-Pong ciągle zwraca 
piłeczkę w taki sposób, aby kierunek i prędkość jej lotu umożliwiały przeciwnikowi łatwe jej odbijanie. 
Robot może to robić dlatego, że zamiast po prostu reagować na widok piłeczki, przewiduje trajektorię 
i prędkość lotu piłki na podstawie danych o położeniu piłeczki i fizycznym ruchu przeciwnika.

Zdolność maszyny do adaptacji do 
działań i zamiarów ludzkiego partnera 
stworzy dla ludzi nowe sposoby pracy 
obok robotów. Firma Omron już opra-
cowuje technologie, dzięki którym świa-
domość robotów przekroczy dotychcza-
sowe granice. Jesteśmy prekursorami 
nowego podejścia do kwestii takich, jak 
m.in. bezpieczeństwo robotów.

Połączenie klasycznej technologii 
pakowania z nowoczesnymi robotami 
przemysłowymi. Od maszyny pakują-
cej do linii pakowania – granica staje się 
coraz cieńsza. Roboty i systemy kontro-
li wizyjnej usprawniają współpracę mo-
dułów w ofercie maszyn.

Maszyna, sprzedawana wczoraj ja-
ko samodzielna jednostka produkcyjna, 
staje się podzespołem gotowym do pod-
łączenia i uruchomienia, częścią więk-
szego zestawu płynnie współpracujących 
maszyn. Dzięki temu dzielą one ten sam 
ekran sterowania, monitorują te same 

zmienne bezpieczeństwa i przystoso-
wują się do zmiennych warunków oto-
czenia. Ponadto mierzą ogólne zużycie 
energii i sprawność sprzętu oraz stano-
wią jeden inteligentny system, który ma 
świadomość ludzkiej obecności podczas 
interakcji.

To marzenie staje się coraz bardziej 
osiągalne dla małych i średnich produ-
centów OEM, których strategia polega 
na rozbudowie linii powyżej i poniżej 
maszyny „głównej”. Nasze rozwiązania 
z dziedziny automatyki pomagają my-
śleć o robotyce jako o module w stan-
dardowym zestawie modułów. Modu-
łowa koncepcja umożliwia klientowi 
zaprojektowanie kompletnej linii pa-
kowania poprzez łączenie różnych ma-
szyn znajdujących się w ofercie. My-
ślimy o robotyce i technologii kontroli 
wizyjnej jako o inteligentnym systemie 

Hadrien 

Maureille, 

Kierownik 

działu Packa-

ging Industry 

Solutions:
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Zintegrowane roboty przemysłowe:  

gotowe, by podjąć Twoje wyzwanie

Parallel Robot 
Quattro

SCARA Robot 
eCobra

Articulated Robot 
Viper

łączącym/buforowym, który płynnie in-
tegruje dotychczasowe lub nowo zaku-
pione procesy pakowania niezależnie 
od tego, czy maszyna należy do katego-
rii pakowania podstawowego, pomoc-
niczego czy ostatecznego. To, co wczo-
raj było zadaniem integratora systemów, 

dzisiaj może zostać łatwo zapewnione 
przez producentów OEM, przy użyciu 
tego samego zestawu narzędzi progra-
mistycznych. Zastępujące dedykowany 
sprzęt wykonujący zestaw funkcji, roz-
wiązanie Sysmac jest pojedynczą, opar-
tą na procesorach firmy Intel, otwartą 

platformą sterowania. Integruje ruch, 
sekwencjonowanie logiczne, kontrolę 
wizyjną, robotykę, zarządzanie danymi, 
łączność sieciową i wizualizacje maszyn – 
wszystko w jednym środowisku progra-
mistycznym.

Integracja kinematyki robota z głów-
nym sterownikiem maszyny jest klu-
czowym wyróżnikiem dla producen-
tów OEM, chcących zoptymalizować 
koszt i wydajność swoich maszyn. Dzię-
ki (wbudowanemu) algorytmowi kine-
matyki, sterowaniu ruchem i instruk-
cjom logicznym w jednym kontrolerze 
dodanie modułu robotyki do głównego 
programu maszyny jest proste jak zazna-
czenie pola wyboru. Maszyna i roboty są 
całkowicie kontrolowane przez program 
sterownika Sysmac NJ.

W efekcie roboty są wysoce zsynchro-
nizowane z resztą maszyny pakującej, co 
znacząco poprawia koordynację maszyny, 
a w konsekwencji – linii pakowania.Xn

 www.industrial.omron.pl
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Czujniki pojemnościowe to rozwiąza-
nie wygodne i niezwykle elastyczne, 

mogące np. skutecznie wykrywać pozio-
my cieczy, proszków i granulatów bez-
pośrednio przez ściany niemetalowych 
zbiorników. Czujniki w tego typu przy-
padkach nie wchodzą więc w kontakt 
z badanym medium, co w aplikacjach 
branży spożywczej jest szczególnie po-
żądane. Standardowe czujniki pojem-
nościowe mają jednak także kilka wad. 
Czułość czujnika musi być wyregulo-
wana tak, aby sygnał nie był wyzwala-
ny przez sam zbiornik, a jedynie przez 
medium. Regulacja tradycyjnego czuj-
nika pojemnościowego jest teoretycznie 
możliwa, ale sam proces nauki jest bar-
dzo czasochłonny. Ponadto precyzyjne 
wykrywanie poziomów dla produktów 
o dużej gęstości, jak czekolady, keczupu 
czy majonez za pomocą standardowych 
czujników pojemnościowych nie jest 
możliwe. Przyczyną jest fakt, że media te 
pozostawiają na ściance zbiornika osad, 
który inicjuje działanie takiego czujni-
ka. W jaki sposób zatem bezbłędnie od-
czytywać poziom tego typu produktów?

Firma Gysi, znany szwajcarski produ-
cent czekolady, napotkała ten problem, 
gdy podjęła próbę doposażenia mieszal-
ników w różnych maszynach do termicz-
nej obróbki (temperowania) czekolady 
w nowe czujniki do regulacji poziomu. 
Dotychczasowy system wykrywania po-
ziomu, oparty na pomiarze różnicy ciś-
nień, był przestarzały, przez co wymagał 
częstych kontroli i czyszczenia, co wiąza-

ło się z dużymi nakładami pracy i prze-
stojami. W związku z tym firma Gysi za-
częła szukać nowego rozwiązania. 

Niestety wyniki pierwszych prób z wy-
korzystaniem wbudowanego czujnika 
dostarczonego przez producenta maszyn 
nie były satysfakcjonujące. 

– Nie mogliśmy pozostawić maszy-
ny bez nadzoru, ponieważ kadź ciągle 
się przepełniała – mówi Ulrich Streit, 
kierownik ds. technologii w firmie 
Gysi. – Powodem były błędy pomiaro-
we w zakresie temperatur od 45 do 28°C, 
czyli w zakresie, w którym pracowała 
maszyna do temperowania. Nawet kilku-
stopniowa zmiana temperatury powodo-
wała zmianę przenikalności elektrycznej 
medium na tyle dużą, że czujnik przesta-
wał poprawnie pracować. 

– Następnie zaczęliśmy rozglądać się za 
alternatywnym rozwiązaniem i zdecydo-
waliśmy się na czujnik pojemnościowy 
wykonany w technologii SMARTLevel, 
oferowany przez firmę Balluff. Przy do-
borze czujnika mogliśmy całkowicie po-
legać na wsparciu z ich strony – dodaje 
Streit. – Pan Thomas Zumbrunn, inży-
nier sprzedaży w firmie Balluff, udzielił 
nam wyczerpujących wskazówek. Wła-
ściwy czujnik wybraliśmy razem w opar-
ciu o przewodność mierzonego medium – 
czekolady – a następnie sprawdziliśmy 
jego działanie w instalacji testowej. Za-
działał od razu. Teraz dysponujemy roz-
wiązaniem, które działa bez jakichkol-
wiek błędów, nawet przy długotrwałej 
pracy. 

Korzystna zasada pomiaru 
– Działanie nowych czujników 

SMARTLevel typu M18 również opiera 
się na pomiarze pojemności – wyjaśnia 
Zumbrunn. – Można ich jednak używać 
w wielu nowych zastosowaniach, obej-
mujących media o wysokiej przewodno-
ści. Wyróżniają się też znacznie uprosz-
czoną implementacją.

Czujniki pojemnościowe typu 
SMARTLevel stosują automatyczną 
kompensację dla pojemności ścian ka-

dzi czy osadów, co umożliwia bezbłęd-
ne pomiary lepkich substancji bez ko-
nieczności przeprowadzania skompli-
kowanej regulacji. Dotyczy to instalacji, 
gdzie czujnik jest zanurzony bezpośred-
nio w badanym medium oraz gdzie wy-
krywanie przeprowadzane jest przez 
niemetalowe ściany o grubości nieprze-
kraczającej 10 mm. W opisywanym przy-
kładzie detekcja poziomu czekolady od-
bywa się przez 3-milimetrową, wykona-
ną z tworzywa sztucznego membranę 
tulei, w której zamontowany jest czujnik. 

Opisane powyżej możliwości czujni-
ków SMARTLevel wynikają z faktu, że 
zamontowany w nich oscylator działa 
z częstotliwością znacznie wyższą od tej 
stosowanej w tradycyjnych czujnikach 
pojemnościowych. Ponadto opatento-
wany procesor gromadzi więcej infor-
macji niż ma to miejsce w standardo-
wych rozwiązaniach do pojemnościo-
wego pomiaru poziomu. Oprócz oceny 
wartości pojemności elektrycznej, bada 
także przewodność medium. W przy-
padku materiałów lepkich występuje 
możliwość powstania osadu na ściance 
czujnika lub zbiornika, taki osad posia-
da swoją pojemność oraz przewodność. 
W przypadku, gdy zamiast osadu przed 
czujnikiem będzie znajdowało się rze-
czywiste medium, czujnik także odczy-
ta pojemość oraz przewodność, jednak 
w tym przypadku wartość przewodno-
ści będzie zdecydowanie większa. Ba-
zując na tej różnicy, sensor jest w stanie 

Zanim czekoladę będzie można uformować, 

trzeba poddać ją obróbce cieplnej, tj. tempero-

waniu 

Czujnik pojemnościowy SmartLevel bezbłęd-

nie wykrywa poziom czekolady bezpośrednio 

przez plastikową tuleję umieszczoną w ścianie 

kadzi

Czujniki pojemnościowe Balluff SmartLevel w czekoladowym raju

Bezbłędna regulacja poziomu
Szymon Gumółka
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odróżnić cienką warstwę osadu od rze-
czywistego poziomu medium. Oznacza 
to, że błędy pomiaru w przypadku me-
diów pozostawiających osad, takich jak 
czekolada czy ketchup, są wyeliminowa-
ne. Technologię SMARTLevel opraco-
wano w ośrodku SIE Sensorik z siedzibą 
w Viernheim w Niemczech — ośrodek 
ten należy do firmy Balluff i zajmuje się 
badaniem i rozwojem wyłącznie czujni-
ków pojemnościowych.

Prosta instalacja, szybka regulacja 
Firma Gysi dysponuje obecnie 6 ma-

szynami doposażonymi w nowe czujniki 
i planuje modernizację kolejnych urzą-
dzeń. 

– Implementacja czujnika pojemno-
ściowego firmy Balluff jest bardzo łatwa, 
przeprowadzamy ją więc samodzielnie, 
co dodatkowo powoduje obniżenie cał-
kowitych kosztów – kontynuuje Streit. 

Czujnik jest umieszczany w szczelnej 
plastikowej tulei i wkręcany w osobne 
metalowe gniazdo umieszczone na ścia-
nie kadzi. Po zamontowaniu czoło czuj-

nika jest wyrównane z powierzchnią 
ściany zbiornika. Do regulacji czujnika 
SMARTLevel służy potencjometr. Regu-
lacja jest wymagana tylko raz – po in-
stalacji czujnika. W późniejszym okre-
sie czujnik jest całkowicie bezobsługowy. 
Nie są także wymagane żadne dodatkowe 
procedury czyszczenia, co miało miejsce 
w poprzednim rozwiązaniu.

Czujnik pojemnościowy SMARTLevel 
wykrywa poziom czekolady bezpośred-
nio przez powierzchnię czołową plasti-
kowej tulei. Jeśli ilość czekolady w ka-
dzi spadnie poniżej właściwego pozio-

mu, czujnik wystawia sygnał załączający 
pompę i po 30 sekundach płynna czeko-
lada zostaje uzupełniona do optymalne-
go poziomu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych 
czujników pojemnościowych wskaźni-
ki te nie wymagają ponownej regulacji –  
ani podczas pracy ciągłej, ani w przy-
padku zmiany receptury wykrywanego 
materiału. Różnica między punktami 
przełączania w przypadku ciemnej i bia-
łej czekolady, wynikająca ze zmiennej 
pojemności i przewodności może wy-
nosić zaledwie do trzech milimetrów.

– Czujnik pojemnościowy SMARTLe-
vel, który wykorzystaliśmy w przepro-
wadzonych modernizacjach, to idealne 
rozwiązanie, które pracuje bez przerw 
i konieczności częstych regulacji. Koszt 
zakupu tego urządzenia zwraca się nie-
zwykle szybko – podsumowuje Ulrich 
Streit. X n

Poprzednie rozwiązanie: pomiar poziomu 

przez otwór wywiercony w ścianie kadzi

   Szymon Gumółka

Balluff
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Mierniki ME-02 są przeznaczone do 
dozowania jedno- lub wieloskład-

nikowego z wykorzystaniem 8 (max. 16) 
kanałów dozowania.

Oprogramowanie wewnętrzne mierni-
ka ME-02 umożliwia dozowanie ręczne 
lub automatyczne wg jednego z następu-
jących trybów dozowania:

1. Dozowanie porcji z zadaniem łącznej 
ilości masy.

2. Dozowanie porcji z zadaniem licz-
by cykli.

3. Cykliczne dozowanie zapisanych 
w recepturze porcji składników, cze-
kanie na opróżnianie wagi i ponowne 
dozowanie (praca ciągła).

4. Masa końcowa brutto.
5. Masa końcowa netto.
6. Dozowanie w górę.
7. Dozowanie w dół.
8. Dozowanie ze zwalnianiem.
9. Dozowanie bez stabilizacji.
10. Dozowanie ze stabilizacją każdego 

składnika i ewentualnym dopełnie-
niem.

11. Dozowanie ze stabilizacją tylko przy 
ostatnim składniku.

12. Dozowanie z opóźnieniem przed na-
stępnym składnikiem. 

13. Dozowanie ze stabilizacją i opóźnie-
niem przed następnym składnikiem.

14. Dozowanie z tarowaniem każdego 
składnika. 

15. Dozowanie z opóźnionym tarowa-
niem.

16. Dozowanie z opróżnieniem zbiorni-
ka po każdym składniku.

17. Dozowanie bez stabilnego wskazania 
na starcie.

Do mierników dozujących oferowane 
są dodatkowo zewnętrzne płytki prze-
kaźników (obciążalność: ~230 V, 1 A) 
lub kompletne skrzynki sterujące ze 
stycznikami (3 × 230 V, 10 A).X n

Więcej informacji na stronie www.axis.pl. 

Mierniki dozujące Me-02  
produkcji AXIS Sp. z o.o.

Oferta mierników wagowych proponowanych przez AXIS obejmuje zarówno proste mierniki serii 
ME-01 przeznaczone głównie do wag platformowych, jak również wskaźniki wagowe do zastosowań 
przemysłowych. Mierniki wagowe dostępne są w wersjach z obudową z tworzywa sztucznego, 
aluminium, jak i stali nierdzewnej z możliwością zabudowy naściennej lub panelowej. Producent 
oferuje szeroką gamę opcji wyposażenia dodatkowego – wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe, 
wyjścia komunikacyjne itp.
Szczególnie bogatym wyposażeniem i funkcjonalnością wyróżniają się mierniki dozujące serii ME-02.

18. Sygnał START/STOP po rozpoczę-
ciu/zakończeniu dozowania. 

19. Sygnał START/STOP po rozpoczę-
ciu/opróżnieniu pojemnika.

20. Automatyczny start dozowania po 
opróżnieniu zbiornika.

21. Dozowanie z przerwaniem dozowa-
nia i kontynuacją.

22. Dozowanie w dół do osiągnięcia war-
tości minimalnej, wymiana zbiornika 
i kontynuacja.

23. Dozowanie kolejnego składnika po 
potwierdzeniu klawiszem ENTER.

24. Dozowanie kolejnego składnika po 
opróżnieniu pojemnika i naciśnię-
ciu START. 

25. Dozowanie dodatków płynnych do 
zmiennej masy początkowej proszku 
wg zadanej receptury.

Miernik ME-02/N/LCD

AXIS Sp. z o.o.

80-125 Gdańsk

ul. Kartuska 375 B

e-mail: axis@axis.pl

www.axis.pl
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Stretch Hood MK-1000 to urządzenie wybiegające ponad 
standardowe urządzenia do owijana palet. Poprzez to, że 

maszyna zgrzewa kaptur foliowy, który następnie jest zakładany 
na ładunki paletowe, zabezpieczenie jest odporne na czynniki 
atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, brud oraz – przy zasto-
sowaniu w folii dodatków stabilizujących czy adsorbujących – 
również na promieniowanie słoneczne. Ponadto producenci rę-
kawów foliowych używanych na urządzeniu gwarantują jakość 
zabezpieczenia na min. 1 rok (do dwóch lat). Takie rozwiąza-
nie daje gwarancję dobrej jakości produktu dostarczanego do 
klientów nawet po długim okresie magazynowania. Magazy-
nowanie zabezpieczonych palet może odbywać się poza obiek-
tami zadaszonymi.

Urządzenie, poprzez naciągnięcie szczelnie zgrzanego ręka-
wa foliowego, sprawia, że nawet najbardziej niestabilne produk-
ty stają się mniej wrażliwe na deformacje w czasie transportu.

Kapturownice szczególnie zalecane są do zabezpieczania palet  
z workami, ale są również stosowane do zabezpieczania palet 
z produktami, które posiadają stałe wymiary, jak np. bloczki 
budowlane, wiadra, kartony itp. 

Ponadto urządzenia Stretch Hood nie wymagają wprowadza-
nia ciepła do obkurczania folii jak inne urządzenia o podobnej 
konstrukcji. Folia stretch stosowana do zabezpieczenia ładun-
ku posiada możliwość zmniejszenia obwodu o blisko 30% bez 
konieczności jej podgrzewania, tym samym urządzenia te są 
bardzo ekonomiczne, gdyż nie wykorzystują kosztotwórczego 
medium, którym jest np. gaz.

Standardowo używana folia jest grubości 0,120 mm oraz za-
wiera dodatek stabilizujący UV na okres 6–24 miesięcy od daty 
produkcji. Warto również wspomnieć o aspekcie reklamowym, 
jaki można uzyskać poprzez zastosowanie folii z nadrukiem. 
Rękaw foliowy może posiadać nadruk na całej powierzchni aż 
do 6 kolorów oraz może być wybarwiony na dowolny kolor 
w masie.

Oczywiście standardowe owijarki ładunków paletowych na-
dal pozostają na niezagrożonej pozycji, ponieważ duże grono 
klientów nie wymaga szczelnego zabezpieczenia swoich pro-
duktów, a nawet celowo tego nie czyni z powodów technolo-
gicznych. 

Maszyny Stretch Hood na ogół są zestawiane z automatycz-
nymi paletyzatorami, co czyni z nich w pełni automatyczny ze-
spół do układania i zabezpieczania folią ładunków paletowych. 
Sterowanie urządzeniami odbywa się poprzez programowalne 

sterowniki PLC oraz dotykowe panele operatorskie. Dzięki ta-
kim rozwiązaniom możemy dostosować zespół maszyn do in-
dywidualnych uwarunkowań produkcyjnych, a także do bardzo 
specyficznych produktów.X n

STReTCH-HooD
Wojciech Sąsiadek

Maszyny Stretch Hood, popularnie nazywane „kapturownicą”, to urządzenia do zabezpieczania 
ładunków paletowych różnego asortymentu. Urządzenia te są produkowane przez naszą firmę 
od 3 lat, a ich ilość na rynku stale się zwiększa. Wzrost zapotrzebowania na maszyny Stretch Hood 
podyktowany jest coraz większą wiedzą klientów na temat tych urządzeń, oraz wyższym 
wymaganiom w zakresie jakości zabezpieczenia ładunków. 

   Wojciech Sąsiadek

P.w. DRewMAX

ul. Strzelecka 5

47-230 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77-481 01 22

fax 77-481 00 68

e-mail: drewmax@drewmax.net.pl

www.drewmax.net.pl
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Jednym z centralnych tematów jesiennych Targów K w Düs-
seldorfie będzie Przemysł 4.0. Koncepcja, która w ciągu ostat-

nich kilku lat zrobiła w inżynierii zawrotną karierę, wdrażana 
jest obecnie przez producentów urządzeń do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. I choć wciąż pewne kwestie rodzą sporo pytań, 
wydaje się, że w niedługiej przyszłości idea ta będzie wyznaczała 
horyzont działalności przemysłu.

Czwarta rewolucja przemysłowa 
Istotą koncepcji Przemysłu 4.0 jest technologiczne przejście 

do systemów cyfrowo-fizycznych w produkcji. Aby lepiej uświa-
domić sobie istotę dokonującej się zmiany oraz powody, dla któ-
rych nazywana jest ona czwartą rewolucją przemysłową, warto 
przypomnieć istotę poprzednich wielkich przewrotów w wy-
twarzaniu dóbr.

Jak wiadomo, pierwsza rewolucja przemysłowa, datowana na 
drugą połowę XVIII wieku, polegała na wprowadzeniu produk-
cji fabrycznej poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z pary 
wodnej. Kolejnym krokiem, określanym jako druga rewolucja 
przemysłowa, było umasowienie produkcji dzięki zastosowaniu 
elektryczności – pierwsza linia pracująca w oparciu o to źródło 
energii ruszyła w 1870 roku. Sto lat później dokonała się trzecia 
rewolucyjna zmiana w paradygmacie produkcyjnym, której si-
łą napędową był rozwój elektroniki i systemów IT. Zaczęto wy-
korzystywać je w urządzeniach i procesach produkcyjnych, co 
pozwoliło na automatyzację produkcji.

Przemysł 4.0 można rozumieć jako kontynuację poprzednie-
go etapu rozwoju produkcji. Istotną zmianą jest wykorzystanie 
w tej koncepcji sieci teleinformatycznych – połączenie fizycz-
nych maszyn i tradycyjnych procesów produkcyjnych z rozwią-
zaniami sieciowymi skutkuje stworzeniem nowej rzeczywistości, 
w której łączy się świat realny i wirtualny.

Cyfrowo-fizyczne procesy produkcyjne (CPPSs, ang. cyber-
-physical production systems) można określić jako sieci społecz-
nościowe maszyn produkcyjnych, które pozostają online i ko-
munikują się ze sobą. Dzięki temu mogą wymieniać informacje 
na temat aktualnych zapasów, problemów i błędów, przeka-
zują także informacje dotyczące zmian w zamówieniach czy 
zapotrzebowaniu. Ale CPPSs to coś więcej niż tylko połącze-
nie maszyn w sieć – celem koncepcji Przemysłu 4.0 jest inte-
ligentna integracja sieciowa urządzeń, systemów zarządzania 
produkcją, produktów w całym ich cyklu życia i podmiotów 
uczestniczących w obszarze łańcucha wartości. W środowisku 
Przemysłu 4.0 wyróżnia się więc Internet rzeczy, danych, usług 
i ludzi, a połączenie tych czterech elementów ma być punktem 
dojścia tej idei.

Przemysł 4.0 postuluje wertykalne połączenie inteligentnych 
systemów produkcyjnych (z pojęciami inteligentnej fabryki i in-
teligentnych produktów), inteligentnych systemów logistycz-
nych, marketingu i usług, przy jednoczesnej silnej orientacji 
na konsumenta i jego potrzeby. Jednocześnie ma zachodzić in-
tegracja horyzontalna, polegająca na globalnym tworzeniu sie-
ci, integrowaniu partnerów biznesowych i klientów, tworzeniu 
nowych modeli biznesowych na skalę światową. Wśród zało-
żeń idei jest także objęcie myślą inżynieryjną całego cyklu życia 

produktów oraz przyspieszenie dzięki masowemu wykorzysta-
niu technologii.

wszystko w imię efektywności
Nieco futurystyczny żargon nie powinien przysłonić sprawy 

podstawowej – podobnie jak w przypadku poprzednich rewolu-
cji przemysłowych, wdrożenie Przemysłu 4.0 ma przede wszyst-
kim sens biznesowy i ma służyć poprawieniu efektywności pro-
dukcji. Połączenie ze sobą urządzeń, ciągłe zbieranie i prze-
twarzanie docierających danych, zwłaszcza o błędach, kontrola 
w czasie rzeczywistym każdego etapu produkcji – wszystko to 
ma się przekładać na optymalizację kosztową, poprawę wydaj-
ności, a w przypadku problemów np. z dostępem do surowca 
czy zbytem – także na uelastycznienie produkcji.

Podobnie także jak w przypadku poprzednich wielkich zmian 
w wytwórczości, nowe rozwiązania coraz bardziej ograniczają 
wpływ czynnika ludzkiego na proces produkcyjny. O ile z każ-
dym kolejnym przewrotem przemysłowym malało zapotrzebo-
wanie na fizyczną siłę człowieka, czwarta rewolucja być może 
doprowadzi do zaniku zapotrzebowania nawet na samą obec-
ność pracowników produkcyjnych. Zwłaszcza że założeniem 
jest inteligencja systemu i wdrożenie jego samoregulacji.

Z szacunków przedstawionych przez PwC w „Global Indu-
stry 4.0 Survey” wynika, że korzyści wynikające z wdrożenia 
koncepcji Przemysłu 4.0 mogą być znaczne. Ankiety przepro-
wadzone wśród ponad 2 tys. firm w 26 krajach pokazują, iż 
firmy spodziewają się, iż wdrożenie idei przyniesie im roczne 
oszczędności na poziomie 3,6 proc. w ciągu następnych pię-
ciu lat. Technologie cyfrowe, które pozwolą na skrócenie czasu 
operacji, zwiększenie wykorzystania zasobów i maksymalizację 
jakości produktów, w opinii respondentów dać mogą łącznie 
roczne oszczędności w wysokości 421 mld dol.

Rozwiązania dla przetwórstwa tworzyw
Nic więc dziwnego, że także branża tworzyw sztucznych ła-

skawym okiem zaczęła spoglądać na Przemysł 4.0. Impuls wy-
szedł od czołowych firm maszynowych i obecnie wielcy pro-
ducenci wtryskarek i urządzeń peryferyjnych prześcigają się 
w rozwiązaniach opartych na tej koncepcji. Część z nich pre-
zentowano już wcześniej, m.in. na ubiegłorocznej Fakumie czy 
podczas dni otwartych; także podczas tegorocznych Targów K 
pomysły na adaptację Przemysłu 4.0 do potrzeb branży two-
rzyw sztucznych będą stanowić jeden z głównych punktów pre-
zentacji targowych. Producenci maszyn poważnie potraktowali 
koncepcję Przemysłu 4.0 i w zasadzie mogą już teraz zapropo-
nować przetwórcom konkretne rozwiązania przekształcające 
ich zakłady w inteligentne fabryki. Można się oczywiście zasta-
nawiać, na ile odbiorcy technologii, czyli przetwórcy tworzyw, 
będą zainteresowani wykorzystaniem zaawansowanych rozwią-
zań. Oprócz niewątpliwych korzyści rodzą się bowiem czasem 
obawy np. o bezpieczeństwo danych i procesów produkcyjnych 
przy integracji sieciowej urządzeń i systemów. Jeśli jednak Prze-
mysł 4.0 w istocie okaże się ideą zasługującą na miano rewolucji 
przemysłowej, to zmiany w paradygmacie produkcji dokonają 
się bez względu na okoliczności.X n

Przemysł 4.0 podbije branżę tworzyw sztucznych? 
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III Kongres Przemysłu opakowań 
„Opakowania w łańcuchu dostaw” – to temat przewodni Kon-

gresu, który zorganizują wspólnie: Polska Izba Opakowań i Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie. W tegorocznym Kongresie za-
planowano udział projektantów i producentów opakowań, pro-
ducentów pakowanych produktów, kadry kierowniczej centrów 
logistycznych i magazynów, przedstawicieli sieci handlowych 
i pracowników sklepów, wszystkich, którzy w swojej pracy spo-
tykają się z opakowanymi produktami.
27 września, pawilon 15, sala 1G

III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie
Eksperci i praktycy reprezentujący Polskie Stowarzyszenie 

Techniki Magazynowej, Państwową Inspekcję Pracy, Centralny 
Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Urząd 
Dozoru Technicznego oraz partnerzy techniczni Forum przed-
stawią osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, 
hurtowniach i innych miejscach, gdzie realizowane są prace 
przeładunkowe towarów.
26–29 września, pawilon 3A (antresola)

In4Log 2016
 „Chudy przepis na logistykę” to zasadnicza osnowa idei te-

gorocznego projektu Innovations for Logistics (In4Log 2016). 
Piąta edycja eventu, który wspólnie zorganizują Wydawnictwo 
Medialog i Międzynarodowe Targi Poznańskie, skupi się jak 
zwykle na innowacjach w logistyce. W ramach pokazów zapre-
zentowany zostanie przepływ towaru przez magazyn z uwzględ-
nieniem wszystkich stref – od przyjęcia towaru, przez składo-
wanie i kompletację, po przygotowanie do wysyłki.
26–29 września, pawilon 3A, stoisko 105

Innowacyjne opakowania – warsztaty i wystawa
Eksperci z różnych firm, mający wieloletnie doświadczenie 

w branży, w praktyczny sposób zapoznają uczestników z aspek-
tami produkcji opakowań oraz odpowiedzą nawet na najtrud-
niejsze pytania. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim 
do firm projektujących opakowania, agencji reklamowych, 
przygotowalni, drukarń, a także brand managerów. Uzupeł-
nieniem warsztatów będzie wystawa, w ramach której zostaną 
pokazane kreacje opakowaniowe, efektowne uszlachetnienia 
oraz innowacyjne etykiety.
27–28 września, pawilon 6A, stoisko 79

Fabryka Pakowania na Żywo
W ramach Fabryki pokazane zostaną automatyczne linie do 

pakowania w folie świeżych produktów spożywczych oraz wy-
robów piekarskich i cukierniczych. Wyjątkowość przedsięwzię-
cia polegać będzie na pokazaniu efektów pakowania, jakie daje 
stosowanie wielowarstwowych folii termokurczliwych na au-
tomatycznych liniach pakujących o wydajności kilku tysięcy 
opakowań na godzinę. Nowością będzie zastosowanie zgrze-

wydarzenia na Targach TARoPAK i LoGIPAK 2016

wów ciągłych w automatach pakujących oraz folii zapobiega-
jącej efektowi parowania świeżych produktów.
26–29 września, pawilon 3A, stoisko 98

Konkurs Art of Packaging
Prace nagrodzone w tegorocznej edycji Konkursu będzie 

można zobaczyć w Holu Wschodnim. Art of Packaging to ide-
alna okazja dla młodych, jeszcze studiujących projektantów 
i twórców opakowań, by zaprezentować swoje pomysły szerszej 
publiczności. Co roku jury złożone z ekspertów w dziedzinie 
opakowaniowej wybiera najlepsze projekty w kategorii Debiuty 
i Professional. Konkurs otrzymał akredytację Światowej Orga-
nizacji Opakowań w USA, co oznacza, że laureaci są automa-
tycznie nominowani do nagrody głównej międzynarodowego 
konkursu WorldStar organizowanego przez WPO.
26–29 września, Hol Wschodni (parter)

PAKSTAR
Prace nagrodzone w ósmej edycji Ogólnopolskiego Kon-

kursu Opakowań PakStar i piątej edycji Krajowego Konkur-
su Projektów Opakowań Student PakStar będzie można zoba-
czyć w pawilonie 6A. Celem tych konkursów jest stymulowanie 
i promowanie działań innowacyjnych w dziedzinie opakowań, 
zmierzających do doskonalenia opakowań oraz lepszej ochrony 
pakowanych wyrobów, a także zwiększenia ich konkurencyjno-
ści na rynku krajowym i zagranicznym. Konkurs PakStar otwie-
ra laureatom drogę do udziału w Światowym Konkursie Opa-
kowań WorldStar, a konkurs Student PakStar – w Światowym 
Konkursie Projektów Opakowań WorldStar Student Award.
26–29 września, pawilon 6A, stoisko 70

naukowa wyspa opakowań – Pack Art Island
To projekt angażujący studentów i adeptów sztuk pięknych 

zarówno kierunków związanych z wzornictwem, komunikacją 
wizualną, jak i działaniami przestrzennymi. W ramach spe-
cjalnie zaprojektowanej przestrzeni młodzi projektanci mają 
możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na nowoczesne, 
kreatywne, piękne w formie, funkcjonalne i zgodne z etyczny-
mi standardami opakowania, które w przyszłości mają szansę 
zaistnieć na rynku przemysłu opakowań.
26–29 września, pawilon 4 (antresola)

wernisaż TARoPAK.30
Wystawa łącząca w sobie tradycję i nowoczesność. Historycz-

ne fotografie obrazujące 30 edycji TAROPAKU korespondować 
będą z artystycznym projektem „Dekonstruktura” autorstwa dr 
Elżbiety Cios, który został motywem przewodnim tegorocznej, 
jubileuszowej edycji Targów. 
27–29 września, Hol Wschodni (antresola)

Więcej: www.taropak.pl, www.logipak.pl

Równolegle odbędą się Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA.
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Kredyt na innowacje technologiczne”, bo o nim mowa, to 
instrument wsparcia finansowego oferowany w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Pro-
gram ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyj-
ności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umoż-
liwienie im wdrożenia innowacji technologicznych. Innowacje 
te muszą być związane z wdrożeniem wyników prac B+R, które 
są wynikiem własnych prac lub wynikiem prac B+R nabywa-
nych w ramach projektu. 

Wsparciem dla przedsiębiorcy jest premia technologiczna sta-
nowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego 
przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicz-
nej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 
25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej fi-
nansowanej z kredytu technologicznego. Kwota przeznaczona 
na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej 
na lata 2014–2020 wynosi 422 055 000 euro.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwesty-
cji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie no-
wej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz 
uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub zna-
cząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 
usług. Poziom krajowy wydaje się być niższy niż europejski czy 
światowy, jaki pojawia się w wielu programach regionalnych, 
jednak jest bardzo wnikliwie analizowany. 

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć po-
stać:

 l prawa własności przemysłowej lub 
 l wyników prac rozwojowych, lub 
 l wyników badań przemysłowych, lub 
 l nieopatentowanej wiedzy technicznej. 
Największym wyróżnikiem tego programu – w stosunku do 

programów regionalnych – jest zapis, że kredyt technologiczny 
nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym 
została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem in-
westycji technologicznej. Oznacza to, że wdrożenie technolo-
gii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku 
których pomysł – stanowiący opisaną we wniosku o dofinanso-
wanie nową technologię – zrealizowany zostanie poprzez stwo-
rzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w któ-
rej technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, 

Kredyt na innowacje technologiczne  
– wsparcie na inwestycje w firmach

Anna Szymczak 

Do 30 wrzenia 2016 roku przedsiębiorcy mają szansę na pozyskanie wsparcia na inwestycje 
w rozwój swoich firm. Można uzyskać nawet do 70% zwrotu poniesionych kosztów. 
W procedurze niezbędna jest zdolność kredytowa i wkład własny na poziomie min. 25%. 

a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie 
usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. 

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdra-
żaniu technologii od inwestycji polegających na zakupie i uru-
chomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana 
we wniosku technologia jest już zawarta. 

Kosztami kwalifikowanymi mogą być: 
1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, 

w tym zakup prawa użytkowania wieczystego (pod pewny-
mi dodatkowymi warunkami);

2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomie-
nia środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu 
nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w sektorze transportu; 

3. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub 
rozbudowy budynków, budowli lub ich części; 

4. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie pa-
tentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy 
technicznej; 

5. inne. 
Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza 

się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców ze-
wnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, 
niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwesty-
cji technologicznej. 

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mo-
gą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofi-
nansowanie do właściwej instytucji, tj. Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Udział wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębior-
stwa i lokalizacji inwestycji. 

  W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez 
doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i pro-
jekty techniczne poziom dotacji nie przekracza 50% kosz-
tów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację  
inwestycji). 

Premia technologiczna czyli dotacja – jest wypłacana w tran-
szach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz 
po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa). Jej wy-
sokość jest uzależniona od poziomu wydatków kwalifikowal-
nych poniesionych w danym okresie. Maksymalna wysokość 
premii technologicznej to 6 mln zł.
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nazwa województwa Mikro/Małe Średnie

Dolnośląskie 45% 35%

Kujawsko-pomorskie 55% 45%

Lubelskie 70% 60%

Lubuskie 55% 45%

Łódzkie 55% 45%

Małopolskie 55% 45%

Opolskie 55% 45%

Podkarpackie 70% 60%

Podlaskie 70% 60%

Pomorskie 55% 45%

Śląskie 45% 35%

Świętokrzyskie 55% 45%

Warmińsko-mazurskie 70% 60%

Wielkopolskie 45% 35%

Zachodniopomorskie 55% 45%

Tabela intensywności pomocy wg województw

Województwo mazowieckie 

Region Mikro/Małe Średnie

Powiat warszawski zachodni 40% 30%

Miasto Warszawa (do 31.12.2017) 35% 25%

Miasto Warszawa (od 01.01.2018) 30% 20%

Pozostałe regiony Mazowsza 55% 45%

Pozostałe województwa

Proces ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu 
wygląda następująco:
1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek 

o udzielenie kredytu technologicznego. Istnieje lista ban-
ków uczestniczących w programie. Jest na niej kilkadzie-
siąt banków. 

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy 
kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofi-
nansowanie projektu (tj. do 30.09.2016). 

3. Ocena wniosku.
4. Jeśli wynik oceny jest pozytywny – BGK przyznaje prome-

sę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera 
z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

5. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowa-
nie projektu.

6. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności 
pośrednich oraz w ramach płatności końcowej.

Procedura ubiegania się o kredyt na innowacje technologicz-
ne trochę się różni od typowych dotacji udzielanych w ramach 
regionów. W regionach kryteria oceny często są wieloaspekto-
we, tutaj liczy się w przede wszystkim innowacyjność projektu, 
a nie inne drugorzędne aspekty, jak np. wcześniejsze doświad-
czenie w dotacjach, co może być zaletą tego programu. X n

   Anna Szymczak – e-mail: a.szymczak@ms-consulting.pl

18 – 20.10.2016

Międzynarodowe 
Targi Spawalnicze

TARGOM TOWARZYSZY:
58. Konferencja Spawalnicza pod hasłem:

Technologie XXI wieku
Organizator: Instytut Spawalnictwa

Czołowe targi spawalnicze 
w środkowo-wschodniej Europie

tereny targowe: 
Expo Silesia

ul. Braci Mieroszewskich 124 
41-219 Sosnowiec

www.exposilesia.pl

kontakt: 
Wojciech Rabsztyn 
tel. 32 788 75 28 
kom. 510 031 669
wojciech.rabsztyn@exposilesia.pl

www.expowelding.pl

Salon Robotyzacji 
i Automatyzacji

www.robotshow.pl
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To najlepsza impreza w Polsce, jeśli 
chodzi o opakowania, i nie mogło 

nas na niej zabraknąć. (…) Świadomość 
konsumenta jest coraz większa, a wraz 
z nią rosną oczekiwania. Trzeba im spro-
stać, a inspiracje do zmiany znajdziemy 
właśnie tu, na Targach Packaging Inno-
vations – mówił Robert Baczmaga, zwie-
dzający z firmy Delphi Błonie. 

Podczas minionego wydarzenia, któ-
re odbyło się w dniach 12–13 kwietnia 
w EXPO XXI Warszawa, ofertę zaprezen-
towało 200 wystawców, wśród których 
znalazły się czołowe firmy z Polski i za-
granicy, m.in. z Niemiec, Włoch, Wiel-
kiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Ukrainy 
czy Litwy. Zainteresowanie udziałem by-
ło tak duże, że po raz pierwszy organiza-
tor Targów Packaging Innovations po-
stanowił otworzyć dodatkową halę wy-
stawienniczą. 

– Od kilku lat to wydarzenie ma ugrun-
towaną pozycję, co sprawia, że pojawia 
się tutaj ogromna ilość zwiedzających, 
którzy są konkretni, wiedzą, po co przy-
chodzą i o co pytają. Cenimy sobie udział 
w Targach Packaging Innovations i cie-
szymy się, że z roku na rok są one co-
raz większe – mówił Bolesław Jasinowicz 
z firmy Fano. 

Kontakty biznesowe i wiedza
W ocenie obecnych na Targach eks-

pertów półki sklepowe w Polsce zmie-
niają się w sposób niezwykle dynamiczny 
i marki powinny za tą zmianą podążać. 
Dlatego niewątpliwą zaletą wydarze-
nia organizowanego przez firmę Tar-
gi w Krakowie jest bogaty program to-
warzyszący, obejmujący m.in. aż dwie 
strefy workShops, w których równoleg-
le prowadzone były bezpłatne wykłady 
oraz warsztaty. 

– Zaproponowałem uczestnikom pre-
zentacji, by spojrzeli na opakowanie nie 
tylko od strony projektowania graficz-
nego, ale także na aspekty funkcjonalne. 
By myśleli w kategoriach wyzwań, zrewi-
dowali swoje półki i podejście personelu 
w sklepie. Wszystko po to, by efekt koń-
cowy był tożsamy z tym, który założył 
brand manager – mówił Robert Lis z fir-

my DS.Smith podczas wykładu „Opako-
wanie w marketing mixie: 9 sposobów na 
większą sprzedaż”. 

Warto wspomnieć, że wśród tegorocz-
nych gości specjalnych znalazł się jeden 
z najsłynniejszych polskich twórców 
okładek płyt muzycznych – Grzegorz 
Piwnicki (ps. Forin). 

wspieramy polskie talenty!
W trakcie Targów swoje pomysły na 

niezwykłe opakowania prezentowali nie 
tylko wystawcy, ale także najzdolniejsi 
twórcy młodego pokolenia. W ramach 
Strefy Studenta odbył się konkurs na naj-
lepsze projekty. Profesjonalne Jury wyty-
powało laureatów:

 l I miejsce – Agnieszka Dudzińska – za 
projekt „Pucius”, który umożliwia po-
wtórne wykorzystanie opakowań na 
obuwie; 

najważniejsze spotkanie branży opakowań za nami!

Frekwencyjny sukces 8. Międzynarodowych 
Targów opakowań Packaging Innovations

Rekordowa liczba 4,5 tys. branżowych specjalistów odwiedziła 8. edycję Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging Innovations w poszukiwaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań. 
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 l II miejsce – Aleksandra Gos – za 
„Hang On – take away soap”, czyli pro-
jekt opakowania na mydło turystycz-
ne, które po otwarciu staje się wiszącą 
mydelniczką;

 l III miejsce – Daria Kondracka – za 
„FLIK”, czyli opakowanie sprzedażo-
we na obuwie, które po przekształce-
niu umożliwia transport zawartości. 
Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem 

Targów, głosowali także internauci, we-
dług których podium wyglądało nastę-
pująco:

 l I miejsce – „TOSTER” autorstwa Ju-
lii Rekowskiej, studentki Uniwersy-
tetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy; 

 l II miejsce – „Hang On – take away 
soap” autorstwa Aleksandry Gos, 
studentki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie;

 l III miejsce – „Opakowanie na truskaw-
ki” autorstwa Ireny Rosiak, studentki 
Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Bydgoszczy.
Udział w Strefie Studenta to dla mło-

dych projektantów szansa na promocję 
swojego talentu i zaistnienie w branży. 

od najsłynniejszego… po 
najbardziej innowacyjne 
opakowania

Niewątpliwą ozdobą 8. edycji Tar-
gów była ekspozycja oryginalnego dzie-
ła Andy Warhola – legendarnej puszki 
Campbella, uznawanej za najsłynniejsze 
opakowanie świata. W EXPO XXI War-
szawa został zaprezentowany certyfiko-
wany print z 1969 r. – odręcznie podpi-
sany przez autora i ostemplowany nr 112 
(z wszystkich dostępnych 250 kopii seri-
grafii) o wymiarach 89 × 58,42 cm. Jego 

wartość na światowych aukcjach waha 
się od 70 do 100 tys. €. Dzieło niewątpli-
wie podniosło prestiż wydarzenia, wzbu-
dzając ogromne zainteresowanie uczest-
ników. 

Zapraszamy za rok!
Tymczasem już dziś organizatorzy Tar-

gów zapraszają na ich 9. edycję, która od-
będzie się w dniach 4–5 kwietnia 2017 r. 
w EXPO XXI Warszawa.

– Jesteśmy niezwykle dumni z kierun-
ku i tempa rozwoju Międzynarodowych 
Targów Opakowań Packaging Innova-
tions. Firma Targi w Krakowie kupiła 
firmę easyFairs Poland, dzięki czemu 
mogliśmy wykorzystać doświadczenie 
płynące z obydwu firm i dostarczyć na-
szym klientom jeszcze większego zado-
wolenia z udziału w Targach. Ogromne, 
rekordowe zainteresowanie zwiedzają-
cych, liczny udział polskich i zagranicz-
nych firm, współpraca z największymi 
markami obecnymi w naszym kraju  
i uznanymi ekspertami – tak można 
podsumować Targi Packaging Innova-
tions – mówi Ewa Woch, wiceprezes Tar-
gów w Krakowie, organizatora Między-
narodowych Targów Opakowań Packa-
ging Innovations. 

Szczegóły już niebawem na stronie 
www.packaginginnovations.pl X n

reklama
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XX Międzynarodowe Targi Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucz-

nych i Gumy wciąż pozostają najwięk-
szą branżową wystawą w Polsce i jednym 
z najważniejszych wydarzeń w Europie. 
Tegoroczna, jubileuszowa edycja targo-
wa przypadła na rok organizacji popu-
larnych targów w Niemczech. Mimo tego 
w Kielcach spotkała się znaczna repre-
zentacja firm z Polski i zagranicy, dopi-
sali też zwiedzający.

– Nie przypuszczaliśmy, że w tym roku 
będzie aż tylu zwiedzających. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni – komentował Jan 
Muehsam, właściciel firmy Muehsam-
-Elektromech.

– Plastpol to najważniejsze dla nas tar-
gi w Europie Środowo-Wschodniej. Od-
wiedziło nas bardzo dużo gości, podpisa-
liśmy naprawdę ważne kontrakty – mó-
wiła po zakończeniu wystawy Urszula 
Steiner, prezes firmy Dopak.

– Już mamy zaplanowane, co będzie-
my prezentować za rok – podsumowywał 
Zenon Narojek, właściciel Wadim Plast. – 
Nie ma równie ważnej imprezy dla bran-
ży w Polsce.

Największą grupę wystawców zagra-
nicznych obecnych podczas Plastpolu 
stanowili jak zwykle Niemcy, na drugim 
miejscu uplasowali się Włosi, sporo by-
ło firm z Austrii, Portugalii, Turcji. Na 

Statuetki jubileuszowe wręczono rów-
nież firmom, które zaufały Targom i są 
na nich obecne od wielu lat: Engel Au-
stria GmbH, Elbi – Wrocław Sp. z o.o., 
FCPK Bytów, Telko Poland, Ponar, Dan-
je Polimer, ICHEMAD, Profarb, Insty-
tut Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników z Torunia, Ośrodek Tech-
niczny A. Marciniak, Polimarky, Milar, A. 
Schulman Polska, Grupa Azoty, Arburg, 
Battenfeld Polska, Demag Plastics Group, 
P&F Wartacz, Bagsik. Dziękowano także 
instytucjom, ośrodkom naukowym zwią-
zanym z organizacją Targów na najwyż-
szym poziomie.

Razem z Targami Plastpol również kil-
ka znanych firm świętowało własne ju-
bileusze w Kielcach. Na stoisku Witt-
mann Battenfeld uroczyście obchodzono 
40-lecie. Wadim Plast podejmował go-
ści i zbierał gratulacje z powodu 35-lecia 
istnienia firmy. Także Sirmax obchodził 
podczas Plastpolu swój jubileusz 15-lecia.

Spotkania branży, rozmowy, 
seminarium

Z okazji okrągłego jubileuszu 16 maja, 
w przededniu Targów Plastpol, w Cen-
trum Kongresowym Targów Kielce od-
była się konferencja branży zorganizo-
wana przez Polski Związek Przetwórców 

Dwie dekady, dwa rekordy

20 edycja Targów PLASTPoL – jeszcze większa 
i chętniej odwiedzana

Jubileusz Targów PLASTPOL, które odbywały się w Targach Kielce od 17 do 20 maja, rozpoczął 
się od rekordu powierzchni. Ekspozycja zajęła 7 hal i 32 tysiące metrów kwadratowych. Stoiska 
zaprezentowało 772 wystawców z 32 krajów świata, w tym z Polski. Wystawę odwiedziło 18 500 
specjalistów, przekraczając tym samym rekord poprzedniego roku.

Targach swoje osiągnięcia prezentowali 
między innymi przedstawiciele Francji, 
Belgii, Szwecji, Danii, Holandii, Hiszpa-
nii, Czech, Litwy, USA, Chin, Korei Po-
łudniowej, Japonii, Tajwanu, Indii i po 
raz pierwszy Meksyku. Targi Plastpol to 
obecnie najbardziej międzynarodowe 
targi w Polsce. Ponad połowa wystawców 
to firmy zagraniczne lub z zagranicznym 
kapitałem.

Znakiem rozpoznawczym Plastpolu 
były pracujące maszyny, roboty, linie pro-
dukcyjne. To ich możliwości robiły naj-
większe wrażenie na zwiedzających. Po-
nad 500 maszyn o wadze blisko 1000 ton 
zgromadzono w 7 halach Targów Kiel-
ce. Na zewnątrz stanęła kosmiczna cię-
żarówka niemieckiej firmy Desma, która 
swym futurystycznym kształtem przyku-
wała uwagę. Wewnątrz demonstrowano 
możliwości najnowszego oprogramowa-
nia, które wykorzystuje się w produkcji.

Jubileusz z pompą
20-letnia historia Targów Plastpol 

przewijała się przez wszystkie cztery 
targowe dni. Wspominano początki wy-
darzenia, kiedy w 1997 roku targi wy-
startowały w połowie jednej hali, na po-
wierzchni 1500 metrów kwadratowych, 
z 83 wystawcami. Podczas gali Platinum 
Plast wręczono nie tylko nagrody za in-
nowacyjne produkty i efektownie zaaran-
żowane stoiska, ale także nagrody jubi-
leuszowe, dla firm zaangażowanych od 
samego początku w tworzenie kielec-
kich Targów. Otrzymali je Jan Krzysz-
tof Muehsam z firmy Muehsam; Zenon 
Narojek, właściciel firmy Wadim Plast; 
Urszula Steiner, prezes firmy Dopak oraz 
Henryk Zawistowski, twórca i organiza-
tor konferencji Plastech Info.
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Tworzyw Sztucznych oraz Fundację Pla-
sticsEurope Polska. Po raz pierwszy od-
była się ona w Kielcach, nie w Warszawie, 
gdzie branża spotyka się co roku. Poru-
szano ważne i bieżące kwestie, obecni by-
li menagerowie, prezesi polskich dużych 
firm rynku. Mowa była o wynikach ubie-
głego roku, o innowacjach, prognozach.

Nieodłączną częścią Plastpolu jest to-
warzyszące im od 20 lat seminarium 
techniczne Plastech Info. W tym roku 
odbyło się ono pod hasłem: „Efektyw-
ność nowoczesnych technologii i roz-

wiązań materiałowych w branży two-
rzyw sztucznych”. Po raz kolejny odbyła 
się również konferencja PlasticsEurope 
Polska, prezentująca najnowsze dane 
branży przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych za rok 2015.

Targom towarzyszyło spotkanie ko-
operacyjne wystawców z Polski i Nie-
miec, organizowane wspólnie z Polsko-
-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Han-
dlową, Konsulatem RFN w Krakowie 
i Konsulem Honorowym w Kielcach. Po-
jawili się na nim szefowie firm, między 

reklama

innymi przedstawiciel firmy Man z Mo-
nachium. Obecna była także pani konsul 
Isolde Felskau, zastępca Konsula Gene-
ralnego RFN w Krakowie. Zainteresowa-
niem cieszyły się konsultacje prawno-po-
datkowe dla firm polskich i niemieckich.

Plastpol cieszył się dużym zaintere-
sowaniem mediów. Od kwietnia do 20 
maja ukazało się 235 publikacji w pra-
sie drukowanej, internecie, wyemitowa-
no informacje w stacjach telewizyjnych. 
Wydarzenie odwiedziło 63 dziennikarzy, 
nie tylko z prasy branżowej.X n
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Wystawcy przekonywali odwiedza-
jących o zaletach prezentowanej 

oferty, a jednostki naukowe i badawcze 
informowały o prowadzonych badaniach 
i swych dokonaniach. Przedstawiciele 
branży uczestniczyli także w wykładach 
i konferencjach, podczas których mogli 
poszerzyć wiedzę, jak również uzyskać 
punkty edukacyjne.

Podczas uroczystego otwarcia Targów 
EuroLab oraz CrimeLab prof. Leszek Sir-
ko, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreś-
lał, że innowacyjność Polski powstaje po-
przez współdziałanie naukowców z prze-
mysłem, a oba wydarzenia targowe po-
magają zacieśniać tę współpracę. Z kolei 
prof. Leszek Rafalski, przewodniczący 
Rady Głównej Instytutów Badawczych, 
zwrócił uwagę na synergię pomiędzy na-
uką i biznesem, gdyż to właśnie dobrze 
wyposażone laboratoria podnoszą jakość 
pracy naukowej.

nowoczesne laboratoria
Dostępne na Targach rozwiązania oraz 

nowości produktowe obejmowały na-
stępujące sektory branży laboratoryjnej: 
analitykę, biotechnologię i Life Science, 
metrologię, medyczną diagnostykę labo-
ratoryjną, nanotechnologię, materiało-

znawstwo oraz kryminalistykę. Niezbęd-
ne do pracy informacje mogli pozyskać 
zarówno specjaliści działający w labora-
toriach zlokalizowanych w instytucjach 
naukowych czy jednostkach badawczo-
-rozwojowych, jak i w różnych gałęziach 
gospodarki, m.in.: w przemyśle, sekto-
rze spożywczym, kosmetyce czy ochro-
nie środowiska.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 
wystawców z 14 krajów, tj.: Chin, Czech, 
Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Li-
twy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, 
USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmo-
wała ona meble, sprzęt, instrumenty i ar-
tykuły analityczne i laboratoryjne, ma-
teriały zużywalne, odczynniki chemicz-
ne i materiały odniesienia. Nie zabrakło 
także rozwiązań informatycznych, opro-
gramowania czy technologii niezbędnych 
do prac badawczo-rozwojowych. Wiele 
produktów było prezentowanych szerszej 
publiczności po raz pierwszy.

Na imponującym stoisku firmy Ther-
mo Fisher Scientific, w części prezentu-
jącej markę IRtech, można było zapo-
znać się z nagrodzonym w konkursie 
o Grand Prix prezesa PAN analizatorem 
Gemini. To jedyne na świecie urządze-
nie służące do identyfikacji chemikaliów 
i materiałów wybuchowych, które łączy 
dwie niezależne techniki pomiarowe. Jak 
opowiadała Ewa Korbiel, przedstawiciel 
techniczno-handlowy, spektroskopia Ra-
mana – technika z sondą światłowodo-
wą pozwala na identyfikację nieznanej 
substancji chemicznej przez opakowanie, 
dzięki czemu operator nie jest narażo-
ny na kontakt z niebezpiecznym mate-
riałem. Z kolei technika FTIR opiera się 
na podczerwieni. 

– Analizator Gemini pozwala na szybką 
zmianę techniki pomiarowej, co znacz-
nie rozszerza spektrum substancji moż-
liwych do identyfikacji. Jednocześnie 
umożliwia operatorowi zabranie w teren 
mniejszej ilości sprzętu – dodała.

Firma Alchem zaprezentowała po raz 
pierwszy komorę laminarną BioTectum 
1.2 II klasy bezpieczeństwa mikrobiolo-
gicznego, Biohazard, wykonanej zgodnie 
z normą EN 12469. Komora ta uzyskała 
wyróżnienie w konkursie o Grand Prix 
prezesa PAN. Ten innowacyjny produkt, 
będący efektem polskiej myśli techno-
logicznej, wytwarzany jest w zakładach 
w Bielsku-Białej. Zainteresowanie pro-
duktem w trakcie Targów było duże, 
o czym świadczy fakt, że wystawiony eg-
zemplarz znalazł nabywcę już drugiego 
dnia Targów. 

Biznes ramię w ramię z nauką – Targi euroLab 
i CrimeLab za nami

18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki 
Kryminalistycznej CrimeLab już za nami. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki 
i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych 
i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących 
usługi na rzecz sektora. W tym roku zaprezentowało się 140 wystawców z 14 krajów, a na 
Targi przybyło niemal 6000 branżowych gości.
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– Założenia konstrukcyjne dotyczące 
komory laminarnej BioTectum były ja-
sno sformułowane „Non progredi est re-
gredi – nie czynić postępów to cofać się”. 
Naszą ambicją nie było stworzenie ko-
mory technologicznie opartej na roz-
wiązaniach, które powoli są wypierane 
z ofert czołowych producentów. Chcie-
liśmy stworzyć komorę nowej generacji, 
taką, która spełni wymagania nowoczes-
nych laboratoriów – powiedział Krzysz-
tof Solich, kierownik oddziału Grupy Al-
chem.

Z uczestnictwa w targach zadowolony 
był także Jacek Beuster, Country Mana-
ger Poland firmy Hach Lange, producen-
ta aparatury kontrolno-pomiarowej sto-
sowanej przy analizie wody oraz ścieków. 

– Nasz sprzęt wykorzystywany jest 
w wodociągach, stacjach uzdatniania wo-
dy, a także laboratoriach przemysłowych, 
w tym spożywczych i chemicznych. Nasi 
klienci lubią przychodzić na Targi, poroz-
mawiać i zapoznać się z najnowszą ofertą. 
Na EuroLab jesteśmy od 10 lat, a w tym 
roku już pierwszego dnia otrzymaliśmy 
wiele zapytań – podsumował Beuster.

współdziałanie  
świata nauki i firm

Jak co roku, odwiedzający licznie ko-
rzystali z konferencji i wykładów progra-
mu merytorycznego, nad którym czuwa-
ła Rada Programowa. Dzięki właściwe-
mu doborowi tematyki sale wykładowe 
były pełne. Wiele osób skorzystało także 
z okazji, by uzyskać wiedzę premiowaną 
punktami edukacyjnymi.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy-
ła się konferencja „Nowelizacja normy 
ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania do-
tyczące kompetencji laboratoriów ba-
dawczych i wzorcujących”, organizowa-
na przez Polskie Centrum Akredytacji. 
Już na godzinę przed rozpoczęciem więk-
szość miejsc była zajęta. Jak powiedział 
po konferencji Tadeusz Matras, zastępca 
dyrektora PCA, tak wielkie zaintereso-
wanie wynika z faktu, iż zmiana normy 
dotyczy laboratoriów, a to one stanowią 
największą grupę akredytowanych jed-
nostek oceniających zgodność. Dodał, że 
PCA obecnie nadzoruje blisko 1500 la-
boratoriów, z czego aż ponad 1300 to la-
boratoria badawcze.

– Wiedza o systemie zarządzania i wy-
maganiach opisujących kompetencje 
laboratoriów jest niezbędna, gdyż tyl-
ko dzięki niej można ujarzmić technikę 
i włączyć do działalności laboratoryjnej 
dającej miarodajne, a tym samym przy-
datne do zamierzonego zastosowania, 
wyniki badań i pomiarów – podsumo-
wał Tadeusz Matras. 

Podkreślił też, że PCA na spotkaniach 
w trakcie Targów EuroLab przekazuje 
wiedzę, którą pozyskuje podczas obo-
wiązkowych spotkań gremiów między-
narodowych.

Innym ważnym wydarzeniem była 
konferencja pt. „Badanie laboratoryjne 
w medycynie zapobiegawczej” organizo-
wana przez Polskie Towarzystwo Diagno-
styki Laboratoryjnej. Dr Sławomir Bia-
łek z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki 
Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz członek Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Diagnosty-
ki Laboratoryjnej, zwrócił uwagę na ce-
le, których realizacja jest możliwa dzięki 
prowadzeniu konferencji na Targach. 

– Tutaj łączy się świat nauki ze świa-
tem przemysłu czy firm mających sze-
roką ofertę zarówno dla laboratoriów 
naukowych, jak i laboratoriów wykonu-
jących oznaczenia rutynowe. Gdy mówi-
my o nowych odkryciach i dokonaniach, 
edukujemy diagnostów laboratoryjnych, 
realizując cel dydaktyczny. Z kolei nasze 
wykłady dla przedstawicieli firm mogą 
być inspiracją do rozszerzenia ich oferty. 
Ponadto spotkania na Targach przedsta-
wicieli nauki i przemysłu laboratoryjne-
go to znakomita okazja do poznania się 
tych środowisk, to rozmowy o projektach 
naukowych, których produkty finalne 
mogą poszerzać oferty firm i jednocześ-
nie być wykorzystywane w praktyce, tak 
aby zwiększać możliwości diagnostyki – 
podkreślił Dr Białek.

Z kolei przedstawicielka Uniwersyte-
tu Gdańskiego, prof. dr hab. Joanna Ja-
kóbkiewicz-Banecka, jedna z prelegentek 
konferencji „Biologia molekularna w ba-
daniach biomedycznych”, zwróciła uwagę 
na rolę Targów, dzięki której pracownicy 
naukowi otwierają się na nowe obszary.

– Na EuroLab zetknęłam się z firmami 
z naszego regionu, które dotąd nie dotar-
ły na naszą uczelnię. Targi umożliwiają 

nam dokonanie przeglądu oferty, dzięki 
czemu my jako naukowcy możemy pro-
ponować naszym uczelniom dobór naj-
nowszych sprzętów do wyposażania la-
boratoriów – powiedziała Joanna Jakób-
kiewicz-Banecka.

Patronaty
Patronat honorowy nad Targami Eu-

roLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Sta-
nisław Piotrowicz, Przewodniczący Sej-
mowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka; Jarosław Gowin, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zbigniew 
Ziobro, Minister Sprawiedliwości; prof. 
Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akade-
mii Nauk, Komendant Główny Policji 
oraz Ministerstwo Rozwoju.X n

Kontakt dla wystawców:

Justyna Wiśniewska 

Specjalista ds. Sprzedaży

e-mail: jwisniewska@mttargi.pl

tel. 22 529 39 17

Kontakt dla mediów:

Ewa Prochowicz 

Koordynator Działu Marketingu

e-mail: eprochowicz@mttargi.pl

tel. 22-529 39 26
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W 2014 r. światowy rynek opakowań był warty 812 mld 
dol. Polska Izba Opakowań (PIO) szacuje udział naszego 

kraju w tej wartości na ok. 1,3 proc. Jednak rosnące PKB i za-
możność polskiego społeczeństwa, podobnie jak popyt zagra-
niczny, są dla rodzimych producentów realną szansą na ugry-
zienie dużo większego kawałka rynkowego tortu. Eksperci Ban-
ku Zachodniego WBK przewidują, że do 2018 r. polski sektor 
opakowań może urosnąć nawet o 20 proc., co będzie w dużej 
mierze zasługą eksportu oraz innowacji.

Produkcja opakowań to obecnie jeden z najprężniej rozwi-
jających się sektorów gospodarki globalnej. Co więcej, trendy 
społeczno-ekonomiczne, demograficzne i kulturowe oraz zmia-
ny we wzorcach konsumpcyjnych na świecie kształtują optymi-
styczne prognozy długoterminowe: według agencji analitycz-
nej Smithers Pira rynek opakowań na świecie będzie rósł o 3,5 
proc. rocznie aż do 2020 r.

– W dzisiejszych czasach praktycznie żadnego produktu nie 
da się transportować, magazynować czy sprzedawać bez odpo-
wiedniego opakowania – mówi Roman Nagler, dyrektor kredy-
towy ds. sektorów Banku Zachodniego WBK. – Wobec coraz 
szybszego postępu cywilizacyjnego i rosnącej konkurencji rola 
opakowań rośnie. Opakowania mają wpływ na cały cykl życia 
produktu, począwszy od konfiguracji procesu produkcyjnego, 
aż do decyzji zakupowej finalnego konsumenta.

Trzy źródła potencjału polskich opakowań
Potentatami globalnego rynku opakowań są obecnie Stany 

Zjednoczone, Japonia i Unia Europejska. W Polsce, zgodnie 
z analizami PIO, rynek jest warty ponad 8 mld euro, a produk-
cją zajmuje się ok. 8 tys. podmiotów (głównie MŚP). Dla części 
krajowych wytwórców tworzyw sztucznych, szkła, papieru czy 
drukarni produkcja opakowań jest działalnością uzupełniają-
cą, ale wielu dostrzegło już perspektywę zysków kryjących się 
w tej specjalizacji. Biorąc pod uwagę dobre prognozy wzrostu 
PKB i eksportu Polski oraz poziom inwestycji realizowanych 
przez branżę, eksperci Banku Zachodniego WBK prognozują, 
że do 2018 r. rynek może urosnąć nawet o 20 proc. w porów-
naniu do br.

Źródła potencjalnego sukcesu polskiej branży opakowanio-
wej są co najmniej trzy. Pierwszym jest popyt rynku krajowego.

– Zgodnie z naszymi wyliczeniami, w porównaniu z ryn-
kiem opakowań krajów wysoko rozwiniętych, zużycie opako-
wań per capita w Polsce jest o ok. 40 proc. mniejsze – mówi 
Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań. – Przecięt-
ny konsument z Europy Zachodniej, USA czy Japonii zużywa 
średnio w ciągu roku opakowania o wartości ok. 300–340 eu-
ro. Tymczasem Polacy rozpakowują rocznie ok. 226 euro. Lu-
ka jest spora, ale coraz bardziej upodabniamy się do Zachodu, 
jeśli chodzi o poziom i wzorce konsumpcji. Będziemy zatem  
nadrabiać dystans.

Drugą ogromną szansę dla polskich opakowań stanowią za-
mówienia krajowych firm produkujących na eksport.

– Rynek opakowań jest bardzo mocno skorelowany z sekto-
rami, będącymi motorami polskiego eksportu, tj. przemysłem 
spożywczym, meblami, artykułami AGD, częściami motory-
zacyjnymi czy farmaceutykami i kosmetykami – mówi Artur 
Chodacki, członek zarządu Banku Zachodniego WBK. – Eks-
port rośnie szybciej od całej gospodarki, więc i tempo rozwo-
ju przemysłu opakowań powinno być zauważalnie szybsze od 
tempa wzrostu PKB. Szacujemy, że jeśli wzrost eksportu z Pol-
ski ma wynieść w 2016 r. 6,9 proc., a w latach 2017 i 2018 r. od-
powiednio 9 i 9,6 proc., to w co najmniej podobnym stopniu 
będzie rosło wykorzystanie opakowań przeznaczonych dla pro-
duktów eksportowanych z Polski.

Trzecim źródłem dobrej passy przemysłu opakowaniowego 
powinien być eksport samych opakowań. Wg szacunków PIO, 
obecnie na rynki zagraniczne trafia ok. 15–20 proc. produkcji 
branży. Eksperci Banku Zachodniego WBK podkreślają jednak 
potencjał dalszej ekspansji. Uważają oni, że oferta polskich pro-
ducentów jest na wysokim europejskim poziomie, a krajowe 
firmy zdobyły już wiarygodność w oczach zagranicznych kon-
trahentów. Dla wielu wytwórców eksport staje się osią strategii 
sprzedażowych. 

Obecnie krajowy przemysł opakowaniowy w pełni zaspokaja 
potrzeby rynku wewnętrznego i ma nadwyżki mocy produk-
cyjnych na poziomie 20–25 proc.

– Zagospodarowanie nadwyżek jest uwarunkowane między-
narodową sytuacją ekonomiczną (Zachód) oraz polityczną 
(Wschód), a także skalą wsparcia polskich firm na rynkach ta-
kich, jak Bliski Wschód, Afryka Północna czy Ameryka Łaciń-
ska – mówi Nagler. – To bardzo obiecujące kierunki dla całego 
eksportu, a więc także dla polskich opakowań.

Wyroby z tworzyw sztucznych (1/3 tych wyrobów to opa-
kowania) znalazły się na bardzo wysokim 10. miejscu rankin-
gu Eksportowe TOP50 2016, który uwzględnia 50 branż z naj-
większą szansą na sukces sprzedaży zagranicznej w najbliższych 
latach.

Jedyna słuszna strategia: innowacje
Opakowania wpływają na usprawnienie procesów produkcyj-

nych i organizacyjnych, poziom rentowności, kwestie ochrony 
środowiska czy też wyróżnienie danego produktu spośród in-
nych, a to otwiera ogromną przestrzeń dla udoskonaleń i inno-
wacji. Analitycy światowego rynku opakowań twierdzą wręcz, 
że branża ma poziom innowacyjności porównywalny z Doli-
ną Krzemową. Również Wacław Wasiak podkreśla, że ciągłe 
przeobrażenia na rynku dóbr konsumpcyjnych, nowe trendy 
w sprzedaży i promocji oraz oczekiwania producentów różnego 
typu towarów powodują, że branża błyskawicznie się zmienia. 
To stymuluje niewyobrażalną wręcz innowacyjność, zarówno 
w kontekście materiałów opakowaniowych, jak i typów samych 
opakowań. Przykładowo, we wszystkich krajach zachodnich ze 
względu na zmniejszenie liczebności rodzin i wzrost odsetka 

Dobre prognozy dla polskiego sektora opakowań

Bank Zachodni WBK szacuje wzrost krajowego 
sektora opakowań o 20 proc. do 2018 r.
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singli rośnie popyt na mniejsze opakowania. Z kolei rosnąca 
świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska czy 
coraz ostrzejsze wymagania regulacyjne wzmacniają popyt na 
opakowania z materiałów biodegradowalnych oraz łatwo pod-
dających się procesom recyklingu o niskim współczynniku emi-
sji CO2. Branżę cały czas zmienia też m.in. dynamiczny rozwój 
handlu internetowego, który zapoczątkował ogromną falę in-
nowacji na rynku opakowań z tektury falistej. Zmiany są inspi-
rowane również przez nowe dobra i produkty, dla których po-
trzebne są nowe typy opakowań. Znane są już np. opakowania, 
które komunikują się z konsumentem, świecą, ruszają się czy 
uruchamiają aplikacje mobilne na smartfonach.

W obszarze innowacji ogromne możliwości dla firm z bran-
ży opakowań stwarza nowa perspektywa unijna 2014–2020, 
przede wszystkim za sprawą programu Inteligentny Rozwój. 
Unia oferuje dofinansowanie zarówno firmom, które chcą roz-
począć projekty badawczo-rozwojowe i inwestować w innowa-
cje, jak i przedsiębiorstwom już prowadzącym takie działania. 
Firmy mogą także liczyć na wsparcie w dążeniach do internacjo-
nalizacji ich działalności oraz (w zależności od regionu) z pro-
gramów regionalnych lub w ramach programu Polska Wschod-
nia. Bardzo gorące dla firm, nie tylko w branży opakowań, jest 
tegoroczne lato. Z końcem lipca zakończy się nabór wniosków 
w ramach działania „Szybka ścieżka”, gdzie firmy mogą dostać 
wsparcie na realizację prac B+R. W okresie lipiec – sierpień 

przewidywany jest nabór dla dużych firm w ramach Działa-
nia 1.1.2 wspierającego wdrożenia instalacji demonstracyjnych 
i pilotażowych. Od 1 czerwca do 31 sierpnia będą przyjmowa-
ne wnioski w ramach Działania 3.2.1 wspierającego wdrożenie 
własnych prac rozwojowych. Bank Gospodarstwa Krajowego 
ogłosił rozpoczęcie w lipcu trwającego do końca września na-
boru wniosków o premie w wysokości do 6 mln zł na wsparcie 
inwestycji związanych z wdrożeniem zakupionych lub własnych 
nowych technologii.

Przyszłość polskiej branży opakowań oraz najważniejsze za-
gadnienia związane z jej rozwojem będą tematem III Kongresu 
Przemysłu Opakowań „Opakowania w łańcuchu dostaw”, który 
odbędzie się 27 września 2016 r. w Poznaniu. Bank Zachodni 
WBK jest Partnerem wydarzenia.X n
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Branża spożywcza  
musi być szybka i elastyczna

Dysponowanie tymi czynnikami oznacza możliwość mini-
malizowania oddziaływań w czasach recesji, a maksyma-

lizowanie w okresie wzrostu. Ogromne znaczenie mają tu sto-
sowane metody produkcji, które gwarantują odpowiedni okres 
przydatności produktu, a także minimalizują straty surowców. 
Rozwiązanie problemów wymaga przetwarzania danych, jest 
w stanie wypracować odchudzoną strategię produkcji i zapew-
nia przejrzystość, analizę oraz kontrolę całego procesu. W efek-
cie wzrasta wydajność, jakość i dochodowość przedsiębiorstwa. 

Automatyka w przemyśle spożywczym  
to klucz do sukcesu

Sektory rynku spożywczego, napojów i opakowań (CPG) 
obejmują szeroki zakres podsektorów, przy czym każdy z nich 
ma własną specyfikę i potrzeby. Klasyfikacja NACE (obowią-
zująca w Unii Europejskiej) definiuje 9 odrębnych podsektorów 
dla przemysłu spożywczego i napojów. Są to podsektory: mięso, 
oleje i tłuszcze, pasze dla zwierząt, produkty rybne, produkty 
mleczarskie, produkty spożywcze, przetworzone owoce i wa-
rzywa, mąka i produkty zbożowe oraz napoje. 

Mimo że każdy podsektor będzie miał własne specyficzne 
wymagania, wszystkie mają wspólne czynniki decydujące o ich 
rozwoju: 

 l zdolność do odpowiadania na wymagania rynku dzięki po-
siadaniu metodologii zarządzania cyklem życia produktu 
(PLM); 

 l zapewnienie zgodności z przepisami;
 l redukcja odpadów, redukcja przestojów; 
 l zapewnienie świeżości i okresu trwałości produktów; 
 l tolerancja produktów; 
 l obniżenie zapasów i kosztów towarów, genealogia; 
 l zapewnienie identyfikalności partii w całym łańcuchu dostaw 
oraz bezpieczeństwo. 
Mitsubishi Electric rozumie te potrzeby, co pozwoliło, aby 

stało się czołowym dostawcą urządzeń automatyki dla prze-
mysłu spożywczego, napojów i opakowań. Oferta, która stawia 
na jakość, niezawodność i innowacyjność, stanowi wsparcie 
dla klientów w jednym z najsilniej konkurencyjnych regionów 
światowego rynku. Co nas wyróżnia spośród wielu dostawców 
automatyki na rynku spożywczym i nie tylko? 

 l Wszechstronność produktów – posiadamy dedykowane dla 
każdego rozwiązania: od sterowania procesem produkcji do 
bezpiecznych dla żywności robotów przemysłowych, od za-
rządzania zużyciem energii do bezpośredniego raportowania 
do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), 
takich jak SAP, Oracle lub DB2. 

 l Kompatybilność oraz uniwersalność sterowania – architektu-
ra i otwartość systemów sterowania oferuje firmom z branży 
przemysłu spożywczego i napojów unikalną możliwość nie 
tylko zapewnienia tradycyjnych funkcji sterowania i wizuali-
zacji procesów, ale także integracji wszystkich aspektów pro-
wadzonych przez nie działań. 

 l Co rośnie i maleje jednocześnie? Oszczędność i wydajność! 
Przyjmując bardziej całościowe podejście do zarządzania ope-
racyjnego, można uzyskać znaczące oszczędności i wzrost 
wydajności eksploatacyjnej. W branży, która zajmuje się pro-
dukcją tak cennych dóbr, nasza firma ma wyjątkową pozycję, 
mogąc wymagającym zakładom zapewnić doskonałą jakość 
dostaw, obejmujących wszystkie aspekty sterowania i zarzą-
dzania. 

Przemysł spożywczy oraz opakowań to branże, 
które muszą sprostać wysokim wymaganiom 
klientów, ostrym przepisom i niezwykle silnej 
konkurencji. Czynniki, które pozwalają na rozwój, 
to szybkość działania i elastyczność.

Systemy eRP i MeS

Bezpośrednie podłączenie danych z poziomu produkcji do syste-

mów zarządzania przedsiębiorstwem.

Sterowanie procesem produkcyjnym

Sterowanie procesem produkcyjnym może odbywać się bezpo-

średnio z systemów wyższego rzędu (ERP), co pozwala na ominię-

cie serwerów opartych na zawodnych komputerach PC.

Szybkie i dokładne pakowanie i paletyzowanie

Rozwiązania oparte o systemy robotowe pozwalają na elastyczne 

zarządzanie procesem pakowania.

Maszyna do dekorowania ciastek
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Poprawiamy także wydajność pro-
dukcji, wykorzystując systemy groma-
dzenia i rejestracji danych. Oznacza to, 
że Mitsubishi Electric jest w stanie do-
starczyć oszczędny system do śledzenia 
i przygotowania raportów na podsta-
wie danych z poziomu produkcji, wy-
znaczający takie wskaźniki, jak Wskaź-
nik Efektywności Pracy Maszyn/Urzą-
dzeń (OEE) czy Kluczowe Wskaźniki 
Efektywności (KPIs). System dostarcza 
zwięzłych i prostych w użyciu raportów 
bazujących na danych bieżących i histo-
rycznych, przeznaczonych dla persone-
lu wszystkich szczebli, od poziomu za-
kładu produkcyjnego po zarząd przed-
siębiorstwa. To podejście ma zasadnicze 
znaczenie dla wdrożenia projektów, pro-
cesów TPM/TQM i technik Odchudzo-
nej Produkcji, umożliwi też natychmia-
stową poprawę wydajności z typowym 
okresem zwrotu nakładów wynoszącym  
6–9 miesięcy. 

Zrównoważony rozwój 
Produkcja w systemie zrównoważo-

nego rozwoju to temat skupiający wiele 
uwagi, zwłaszcza w sektorach przemy-
słu spożywczego i napojów. Tematyka ta 
koncentruje się zazwyczaj na zasobach 
materiałów i towarów, takich jak ziarno 
kawy, zboża itp. 

Istnieje jednak inny, bardzo ważny za-
sób, który powoduje cichą erozję wy-
ników osiąganych przez producentów: 
energia. 

Niestety wielu producentów ponosi 
karne opłaty za dodatkowe zużycie ener-
gii, gdyż po prostu nie wiedzą, co można 
zrobić, aby zarządzać jej bieżącym zuży-
ciem i jak je ograniczyć. 

Sposobem na to jest szeroki asorty-
ment rozwiązań zwiększających spraw-
ność energetyczną, od układów klima-
tyzacji, pomp ciepła i nowoczesnych su-
szarek do rąk, po rozwiązania z zakresu 
automatyki przemysłowej i robotyzacji. 

Dodatkowo innowacyjny „sys-
tem całkowitego zarządzania energią 
elektryczną” Mitsubishi Electric może 
połączyć ze sobą wszystkie wymagane 
elementy, tworząc modułowe rozwiąza-
nie z zakresu zarządzania zużyciem ener-
gii. Na wszystkich etapach, od studium 
wykonalności po ostateczną propozycję, 
dostępne są rozwiązania predefiniowane, 

pozwalające przyspieszyć wdrożenie sys-
temu oraz – oczywiście – obniżyć koszty. 

Aby można było zoptymalizować zu-
życie energii, działanie zakładu musi być 
przejrzyste – od poziomu produkcji aż 
do szczebla zarządzania. Mitsubishi Elec-
tric oferuje tę możliwość dzięki swojemu 
Pakietowi Kontroli Energii (Energy Con-
trol Pack – ECP), który gromadzi istot-
ne dane ze wszystkich punktów poboru 
energii i umożliwia ich analizę na wielu 
poziomach systemu zarządzania. Dzięki 
temu można odpowiednio obniżyć pręd-
kości, dostosować obciążenie do sytuacji 
i sterować w czasie rzeczywistym warto-
ściami temperatury, uzyskując w ten spo-
sób znaczne oszczędności energii. 

Roboty to precyzja, szybkość 
i elastyczność 

Firmy, które zdecydowały się na sto-
sowanie robotów w swoich przedsię-
biorstwach, mówią tylko o korzyściach. 
Dlaczego? Oto kilka faktów. Średni zwrot 
z inwestycji w Polsce szacuje się od 1,5–
3 lat. Po skorzystaniu z robotów Mit-
subishi Electric najkrótszy czas zwrotu 
u klienta to 3 miesiące. Statystycznie ro-
bot cieszy się zadowoleniem użytkowni-
ków przez 8–12 lat. Najstarszy pracujący 
robot w Polsce ma 19 lat. I jeszcze jeden 
ważny element, w wielu firmach kluczo-
wy: jeden dzień pracy robota kosztu-
je w granicach 10 zł/3 zmiany. Godzina 
pracy średniego robota kosztuje 0,42 zł. 
To nie science fiction, a współczesna au-
tomatyka. Rozwiązanie, które prowadzi 
do poprawy wydajności, jakości i dostaw, 

to system realizacji produkcji (ang. MES – 
Manufacturing Execution System). Za-
pewnia ono przejrzystość poziomu pro-
dukcji, pomagając wprowadzić uspraw-
nienia w działaniu zakładu, gospodarce 
materiałowej, w zarządzaniu siłą roboczą 
i procedurami eksploatacyjnymi, umoż-
liwiając poprawę funkcjonowania przed-
siębiorstwa i zapewniając konkretne ko-
rzyści. Będą to: 

 l usprawnienie procesu i jego wizuali-
zacja; 

 l zarządzanie jakością; 
 l integracja z aplikacjami biznesowymi;
 l raportowanie i analiza, śledzenie 
i identyfikalność;

 l zgodność z przepisami;
 l oszczędność energii i optymalizacja; 
 l inteligentne wytwarzanie.X n

„odchudzanie” produkcji 

Przemysł spożywczy generuje 10–20 

proc. odpadów (wagowo), co odpowiada 

3–8 proc. obrotów branży – wynika 

z danych brytyjskiej agencji rzą-

dowej DEFRA (The Department for 

Environment, Food and Rural Affairs). 

Dlatego zaleca się przyjęcie metod 

ciągłego usprawniania i „Odchudzonej” 

produkcji jako metody redukcji ilości 

odpadów i usprawnienia procesu.

Ewolucja robotów przemysłowych na przestrzeni ostatnich 30 lat

Fragment pochodzi z książki:  

Automatyzacja przemysłu spożywczego. Casebook. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
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1. wprowadzenie
Opakowania metalowe są opakowa-

niami najbardziej niezawodnymi, a ich 
historia liczy sobie już ponad 200 lat. 
Pozostają nadal formami opakowań cie-
szącymi się popularnością, ponieważ no-
we technologie zapewniają konsumen-
tom wygodę i inne dodatkowe funkcje, 
a producentom dają możliwość wyróż-
nienia produktów na półkach sklepo-
wych. W niniejszym rozdziale przedsta-
wiono w ogólnym zarysie przemysł opa-
kowań metalowych, w tym technologie 
wykorzystywane do produkcji korpusów 
i wieczek (zamknięć), materiały używane 
do powlekania, ochrony i dekorowania, 
nowe rodzaje opakowań i nowe procesy 
produkcyjne. Przy omawianiu nowych 
koncepcji opakowań zwrócono uwagę 
na rosnące znaczenie opłacalnego pro-
jektowania (designu), który zaspokaja 
wiele wymagań klientów. Przedstawio-
no też mocne argumenty środowiskowe, 
przemawiające za stosowaniem opako-
wań metalowych, ponieważ elementy 
opakowań metalowych nie uszczupla-
ją zasobów Ziemi. Dobra opinia ekolo-
giczna i napływ rozwiązań innowacyj-
nych sprawiają, że opakowania metalo-
we stanowią podstawę długoterminowej 
ochrony żywności i napojów.

W podrozdziale 2 zostało opisanych 
kilka stosowanych dzisiaj procesów pro-
dukcyjnych oraz podstawowe trendy, po-
nieważ z różnych względów rynkowych 
i ekonomicznych niektóre formy opako-
wań i materiały stały się bardziej domi-
nujące. Omówiono również pojawianie 
się nowych kształtów opakowań metalo-
wych i różnych technologii kształtowania 
puszek, skutecznie ułatwiających wyróż-
nienie produktu na półce.

Innowacje i trendy w przemyśle  
metalowych opakowań żywności, napojów  
i innych produktów konsumpcyjnych 
przeznaczonych do szybkiego obrotu
D.A. Abramowicz, L. Jenkins, K. Ambrose, I. Bucklow, T. Benge, B. Fields, G. Hughes, A. Noke, J. Bilko, A. Ioannides, C. Ramsey

Streszczenie: Opakowania metalowe 
mają długą historię, od dziesięcioleci 
zapewniają łatwy dostęp do wartościo-
wego pożywienia i napojów przecho-
wywanych w temperaturze pokojowej. 
Ta sytuacja wynika z wprowadzania 
w tej branży wielu innowacji, które kon-
sumentom zapewniły wygodę i zwięk-
szoną funkcjonalność, a właścicielom 
marek oryginalny sposób prezento-
wania i sprzedawania produktów na 
poziomie handlu detalicznego. W ni-
niejszym rozdziale zostały omówione 
innowacje i podstawowe trendy zwią-
zane z procesami produkcji opakowań 
metalowych oraz projektowaniem kor-
pusów puszek i zamknięć/wieczek. 
Przedstawiono również informacje do-
tyczące nowych technologii w zakresie 
opakowań metalowych, technik druko-
wania, powłok i materiałów, a także no-
we koncepcje opakowań metalowych 
i nowe trendy. Dobra opinia ekologicz-
na i ciągły postęp innowacyjny sprawią, 
że opakowania metalowe jeszcze dłu-
go będą miały ustaloną pozycję w za-
kresie ochrony żywności i napojów.

Kluczowe słowa: opakowania meta-
lowe, formowanie i kształtowanie me-
talu, drukowanie i dekorowanie, powło-
ki i warstwy uszczelniające, wyróżnia-
nie/prezentacja produktu na półce, 
budowanie świadomości marki (bran-
ding), łatwe otwieranie, zrównoważo-
ny rozwój

W podrozdziale 3 omówiono wiele 
różnych ról powłok ochronnych w opa-
kowaniach metalowych, budowanie 
świadomości marki, dostarczanie klien-
tom informacji, wyróżnianie się produk-
tu i zapewnianie mu długiego terminu 
przydatności. Tradycyjne i nowe metody 
druku omówiono w kontekście wyma-
gań klientów i właścicieli marek. Przed-
stawiając temat powłok wewnętrznych 
i warstw uszczelniających, uwzględniono 
kwestie wpływu rozwoju rynkowego na 
wybór materiałów oraz opisano nietra-
dycyjne materiały, takie jak puszki po-
wlekane polimerami.

2. Rozwój technologii 
produkcyjnych

Historia wytwarzania puszek sięga 
dziewiętnastego wieku, kiedy to po raz 
pierwszy do zabezpieczenia żywności 
użyto ręcznie wytwarzanych pojemni-
ków z białej blachy. Żywność gotowa-
no w dosłownym tego słowa znaczeniu 
w puszce, a wysoka temperatura zabi-
jała bakterie. Taka sterylizacja, dzięki 
hermetycznemu zamknięciu puszki po-
przez zgrzewanie, chroniła zawartość 
przed kolejnymi atakami mikroorgani-
zmów. Zasady produkowania puszko-
wanej żywności wyglądają dziś bardzo 
podobnie, jednak dzięki wprowadzeniu 
technik masowej produkcji przez przed-
siębiorstwa z USA, takie jak American 
Can i Continental Can, jakość i szybkość 
produkcji znacznie wzrosły.

2.1. Ogólne trendy produkcyjne
Trendy dotyczące materiałów

Producenci opakowań metalowych 
sukcesywnie od wielu lat redukują ma-
sę puszek. Jest to uzasadnione bizneso-

wo, ponieważ metal stanowi największą 
część całkowitych kosztów opakowania. 
W ostatnich latach zjawisko to nasila się, 
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Rys. 1. Konstrukcja puszki trzyczęściowej

Rys. 2. Konstrukcja puszki dwuczęściowej DRD

ponieważ wzrosło zainteresowanie wy-
twórców produktów, sprzedawców i kon-
sumentów zrównoważonym rozwojem 
oraz obniżeniem masy opakowań. Do 
zmniejszenia masy opakowań przyczyni-
li się przede wszystkim producenci stali 
i aluminium, którzy wprowadzili techno-
logie pozwalające na zmniejszenie gru-
bości wyrobów metalowych, przy jedno-
czesnym zwiększeniu ich wytrzymałości 
i podatności na formowanie. W zakresie 
blachy białej do redukcji masy przyczy-
niły się zmiany w składzie stopów stali, 
dodatkowe operacje walcowania na zim-
no (podwójna redukcja) i ciągłe wyża-
rzanie. W podobny sposób producenci 
aluminium zwiększyli opłacalność pu-
szek aluminiowych, opracowując bar-
dziej wytrzymały materiał i technologię 
walcowania cieńszych asortymentów. 
W obu przypadkach zredukowano gru-
bość, umożliwiając producentom opako-
wań metalowych ograniczenia materia-
łowe bez obniżania wydajności.

Wybór metalu (aluminium czy stal)
Tradycyjnie do masowej produkcji me-

talowych opakowań używano białej bla-
chy, a powodem była jej duża wytrzyma-
łość, podatność na formowanie i możli-
wość szybkiego wykonywania dobrych 
połączeń, czyli „szwów” (ang. seam) przy 
użyciu lutowania. Jednak od czasu wpro-
wadzenia w latach 50. XX wieku puszek 
na napoje z wytłaczanego aluminium 
ten właśnie materiał zaczął być coraz 
częściej preferowany do napojów. Czy-
sty, nowoczesny wygląd, formowalność 
i lepsza odporność na korozję to głów-
ne przyczyny tego trendu. Opakowania 
aluminiowe mają również dzisiaj coraz 
większy udział na rynku pojemników ae-
rozolowych. Jednak to stal pozostaje do-
minującym materiałem w opakowaniach 
metalowych do żywności, ponieważ cha-
rakteryzuje się wyższą wytrzymałością 
w czasie obróbki termicznej i w trakcie 
dystrybucji puszek poprzez sprzedaż de-
taliczną do konsumenta.

Konstrukcja pojemników
Stosowane są dwie podstawowe me-

tody konstrukcyjne do wytwarzania pu-
szek: procesy wytwarzania puszek dwu-
częściowych i trzyczęściowych. Określe-
nia te odnoszą się do liczby odrębnych 

elementów (części), z których formowa-
ne są opakowania. Konstrukcja puszki 
trzyczęściowej została opracowana na 
początku XX wieku. Korpus, utworzo-
ny z prostokąta blachy białej, walcuje się 
do formy cylindra, a krawędzie łączy ze 
sobą (patrz rysunek 1).

Wiele lat temu technika wykonywa-
nia szwu łączącego krawędzie boczne 
za pomocą lutowania została zastąpio-
na zgrzewaniem, ponieważ jest to bar-
dziej niezawodny i czysty proces (Tur-
ner, 2001). Niektóre puszki trzyczęścio-
we, głównie produkowane w Japonii, 
miały krawędzie łączone spoiwem kle-
jowym. Wieczko łączone jest z cylin-
drycznym korpusem w procesie zagi-
nania/wykonania zakładki znanym ja-
ko „podwójna zakładka”, dzięki czemu 
powstaje hermetyczne połączenie mię-
dzy korpusem a wieczkiem przy użyciu 
elastomerowej masy uszczelniającej wy-
pełniającej zgrzew (podwójna zakładka 
została omówiona bardziej szczegółowo 
w dalszej części tego rozdziału). W kon-
strukcji puszek dwuczęściowych pobocz-

nica i denko puszki są wytłaczane z jed-
nego kawałka metalu, a wieczko stanowi 
drugą część dwuelementowej konstruk-
cji. Puszki trzyczęściowe są prawie wy-
łącznie wykonywane z blachy białej, na-
tomiast puszki dwuczęściowe wytwarza 
się zarówno ze stali, jak i aluminium.

Puszki dwuczęściowe wytwarza się 
dwiema metodami. Obie zaczynają się 
od etapu tłoczenia wykroju z blachy, 
w którym powstaje kształtka, a następ-
nie odbywa się jedna lub więcej ope-
racji przetłaczania, w których średnica 
kształtki ulega stopniowej redukcji, a jej 
wysokość rośnie bez zmiany grubości 
ścianki. W ten sposób powstaje puszka 
w systemie wytłaczanie/przetłaczanie 
DRD (ang. drawn/redrawn) (patrz rysu-
nek 2). Później może odbywać się pocie-
nianie ścian korpusu przez wyciąganie, 
tzw. prasowanie ścianek, aby zredukować 
ich grubość. 

W drugiej metodzie wytwarzania uzy-
skuje się korpus puszki przez wytłacza-
nie z prasowaniem ścianek DWI lub 
D&I (ang. drawn & wall ironed) (patrz 
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rysunek 3). Operację prasowania ścianek 
przeprowadza się zwykle w kilku etapach, 
ponieważ wielkość zwężenia w jednym 
przebiegu jest ograniczona wytrzyma-
łością materiału. Liczba etapów zale-
ży od ogólnej wymaganej redukcji gru-
bości. Z reguły metalową ściankę moż-
na zmniejszyć o 50–75%. Puszki DWI 
formuje się z czystego metalu na zim-
no z wykorzystaniem stałego strumie-
nia smarów. Po uformowaniu korpus 
puszki zostaje umyty, aby usunąć smary, 
a następnie pokrywa się blachę powło-
kami ochronnymi i drukuje po stronie 
zewnętrznej, nanosząc dekoracje graficz-
ne. Większość metalowych opakowań do 
żywności i napojów jest obecnie produ-
kowana właśnie w ten sposób. W przeci-
wieństwie do DWI powłoki i nadruki na 
dwuczęściowych puszkach DRD i pusz-
kach trzyczęściowych są wykonywane na 
wytłoczonej kształtce lub płaskim arku-
szu blachy przed formowaniem.

Trendy produkcyjne
Ciągłe monitorowanie krytycznych 

procesów, 100% kontroli na każdym 
etapie produkcji i zwracanie uwagi na 
szczegóły sprawiają, że wskaźnik braków 
w metalowych puszkach jest bardzo ni-
ski. Urządzenia do wytwarzania puszek 
dwuczęściowych są drogie, a z linii pro-
dukującej puszki do napojów może scho-
dzić ponad 1500 puszek na minutę. Do 
produkcji wymagany jest odpowiednio 
duży budynek fabryczny, aby pomie-
ścić całą linię, jak również rozbudowa-
na infrastruktura do procesów pomoc-
niczych: uzdatniania wody i oczyszcza-
nia ścieków, wytwarzania sprężonego 
powietrza i podciśnienia oraz przeno-
szenia, kontroli i pakowania puszek. Po-
za tym urządzenia do produkcji puszek 
dwuczęściowych są też stosunkowo ma-
ło elastyczne w zakresie zmiany wymia-
rów. Dlatego też technologia ta najlepiej 
sprawdza się tam, gdzie w jednym miej-
scu trzeba wyprodukować bardzo duże 
ilości puszek (tzn. ponad 500 milionów 
sztuk). Natomiast maszyny do produk-
cji puszek trzyczęściowych są mniejsze, 
tańsze i znacznie łatwiej zmienić rozmiar 
puszki. Masa materiału w puszce trzyczę-
ściowej jest większa niż w puszce dwu-
częściowej o tej samej pojemności, ale 
ten dodatkowy koszt metalu jest równo-

ważony przez koszt maszyn do produk-
cji puszek i łatwiejszą zmianę rozmiarów. 
W ostatnich latach tam, gdzie rozmiar 
rynku uzasadnia dodatkową inwestycję 
w maszyny potrzebne do wytwarzania 
puszek dwuczęściowych, panuje trend 
polegający na wycofywaniu się z produk-
cji pojemników trzyczęściowych. Trend 
ten jest zauważalny przede wszystkim na 
rynkach puszek do żywności i pojemni-
ków aerozolowych, a jego przyczynami 
są wizerunek opakowania i zmniejszenie 
kosztów. W nowych fabrykach, budowa-
nych w odpowiedzi na rosnące globalne 
zapotrzebowanie na puszki do napojów, 
prawie wyłącznie stosowane są metody 
produkcji DWI z aluminium.

Kształty nowych puszek
Rynek puszek do napojów takich, 

jak piwo i napoje bezalkoholowe, jest 
w ogromnym stopniu podporządkowa-
ny standardom; harmonizując krytyczne 
wymiary, uzyskano wymienność puszek 
i zamknięć od różnych producentów. Po-
mimo tego oraz faktu, że linie produk-
cyjne DWI nie sprzyjają zmianom roz-
miarów puszek, producenci markowych 
napojów zgłaszają coraz większe zapo-
trzebowanie na nowe rozmiary. Dlatego 
też obok wszechobecnej puszki o pojem-
ności 12 uncji pojawia się coraz więcej 
nowych rozmiarów puszek (5–32 uncji). 
Producenci opracowali wydajniejsze 

metody zmiany rozmiarów puszek, przy 
jednoczesnym zachowaniu bardzo wy-
sokiej wydajności, niezbędnej do opła-
calnego wytwarzania opakowań metalo-
wych. Potrzeba ta stała się matką takich 
technik, jak elastyczny system produkcji 
FMS (ang. flexible manufacturing system) 
i jednocyfrowy czas przezbrojenia ma-
szyny SMED (ang. single minute exchan-
ge of dies).

Proces Monobloc do wytłaczania alu-
minium istnieje już wiele lat i jest po-
wszechnie stosowany do wytwarzania 
tub na pastę do zębów i pojemników ae-
rozolowych z krążków, tzw. monobloków 
bardzo miękkiego metalu. Technologia 
ta rozpowszechniła się z powodu rosną-
cego zapotrzebowania na aluminiowe 
pojemniki na rynku aerozoli. Wykorzy-
stywanie tak podatnego do formowania 
materiału oznacza, że można wytwarzać 
skomplikowane kształty, jednak potrzeb-
ne są do tego złożone procesy produk-
cyjne. Technologię Monobloc zaczęto 
stosować także do wytwarzania metalo-
wych butelek na piwo, napoje energety-
zujące i bezalkoholowe. Metalowa butel-
ka pozwala zastosować typowe systemy 
zamknięć, np. kapsle koronowe i zakręt-
ki, co pozwala na wielokrotne zamykanie, 
a jest to funkcja bardzo pożądana przez 
właścicieli niektórych marek. Wiele róż-
nych form butelek metalowych pojawi-
ło się również na rynku japońskim, a ich 

Rys. 3. Konstrukcja puszki dwuczęściowej DWI
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Rys. 4. Przykłady kształtowanych metalowych puszek wytworzonych metodą rozdmuchiwania

zamknięciem jest najczęściej aluminio-
wa zakrętka typu roll-on. Te nowe butelki 
są oparte na technologii DWI i wymaga-
ją stosunkowo skomplikowanego i dro-
giego wyposażenia produkcyjnego. Jak 
dotąd stosowanie butelek metalowych 
ogranicza się do sektorów z produkta-
mi niszowymi i delikatesowymi na rynku 
napojów, ale rynek ten rośnie.

2.2. Kształtowanie puszek
Kształtowanie puszek (ang. can sha-

ping) to określenie procesu stosowane-
go w przemyśle wytwarzającym puszki, 
w którym z płaskiej pobocznicy wytwa-
rza się „ukształtowaną puszkę”. Proces 
ten jest powszechnie stosowany, aby 
nadać puszce bardziej atrakcyjny i/lub 
ergonomiczny kształt. Właściciele ma-
rek używają puszek o atrakcyjniejszych 
kształtach, aby jeszcze bardziej wyróżnić 
się i lepiej zaprezentować na sklepowej 
półce, czyli tam, gdzie klient decyduje 
się na zakup. Kilka przykładów pokaza-
no na rysunku 4. Przykładem uzyskania 
ergonomicznych i ekonomicznych zalet 
są prostokątne puszki na produkty dla 
przemysłu oraz majsterkowiczów; są one 
poręczne i mają lepszy współczynnik ob-
jętości wewnętrznej do zajmowanej prze-
strzeni.

W przemyśle wytwarzającym puszki 
stosuje się wiele technologii kształtowa-
nia puszek o różnym stopniu złożoności 
procesów. Decyzja podejmowana przez 
producenta w zakresie wyboru sposo-
bu kształtowania zależy od typu pusz-
ki, wielkości produkcji, zapotrzebowa-
nia rynku i wymaganego poziomu au-
tomatyzacji. W tabeli 1 przedstawiono 
szczegółowe porównanie kilku różnych 
procesów kształtowania metali. Niektóre 
technologie kształtowania puszek, jak np. 
rozciąganie, są dostępne przemysłowo od 
wielu lat. Jednakże dążenie właścicieli 
marek do bardziej nowatorskich i atrak-
cyjnych kształtów sprawia, że w ostat-
nich latach opracowano nowe procesy 
kształtowania puszek. Poniżej zostały 
opisane niektóre z najczęściej stosowa-
nych w przemyśle procesów kształtowa-
nia puszek i ich główne zastosowania.

Rozdmuchiwanie
Rozdmuchiwanie (ang. blowforming) 

to stosunkowo nowy proces, opracowa-

ny i skomercjalizowany w ostatniej de-
kadzie ubiegłego wieku. Jest to najbar-
dziej elastyczny ze wszystkich procesów 
kształtowania; można go stosować do 
szybkobieżnego kształtowania większo-
ści form puszek zarówno z białej blachy, 
jak i aluminium. W procesie tym wpro-
wadza się sprężone powietrze do nieu-
kształtowanej puszki, aby rozszerzyć jej 
ściany do formy o odpowiednim kształ-
cie. Maksymalny wskaźnik rozszerzenia 
jest różny i zależy od materiału, z jakie-
go wykonana jest ścianka puszki. Typo-
we maksymalne rozszerzenia to do 8% 
w dwuczęściowych puszkach alumi-
niowych na napoje i do 28% w trzyczę-
ściowych puszkach z białej blachy. Pro-
ces rozdmuchiwania ma taką zaletę, że 
jest szybki i czysty, gdyż żaden element 
nie ma fizycznego kontaktu z wnętrzem 
puszki. Ponieważ można w ten sposób 
zagwarantować nienaruszalność we-
wnętrznej powłoki, jest to preferowa-
na metoda kształtowania puszek, które 
wymagają skutecznego zabezpieczenia 
od wewnątrz, jak np. puszki z napojami 
i pojemniki aerozolowe. W produkcji ko-
mercyjnej są używane maszyny o wydaj-
ności do 1200 puszek na minutę.

Rozciąganie
W procesie rozciągania (ang. stretch 

forming) rozszerza się wewnątrz puszki 
pewną liczbę segmentów o określonym 

kształcie, aby rozciągnąć ścianki do bar-
dziej atrakcyjnego lub ergonomiczne-
go kształtu. Rozszerzanie segmentów 
wewnątrz puszki powoduje, że ścianka 
puszki osiąga limit sprężystości i przyj-
muje ich kształt. Po procesie formowa-
nia puszka wygląda, jakby była złożona 
z segmentów, ponieważ jej ścianka łączy 
odstępy między segmentami. Im więk-
sze rozszerzenie, tym szersze wydają się 
powierzchnie segmentów. W niektórych 
przypadkach właściciele marek wykorzy-
stują uzyskany w ten sposób efekt nie-
ciągłości jako element ogólnego designu 
puszki. Proces ten nadaje się jedynie do 
trójelementowych puszek spawanych, 
w których nienaruszalność wewnętrznej 
powłoki nie ma krytycznego znaczenia. 
Do typowych zastosowań mechanicznie 
rozszerzanych puszek należą prostokąt-
ne albo nieokrągłe puszki do produktów 
przemysłowych oraz opakowania do nie-
przetwarzanej żywności i napojów niega-
zowanych. W handlu dostępne są zauto-
matyzowane urządzenia do formowania 
przez rozciąganie o zdolnościach wyno-
szących 600 puszek na minutę.

Reoformowanie
W procesie reoformowania (ang. 

rheoforming) do kształtowania puszki 
używa się strumienia wody natryski-
wanego pod wysokim ciśnieniem z ob-
rotowej dyszy. Puszka jest zamknięta 
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w formie, a dysza umieszczona w puszce. 
Dysza, obracając się, przechodzi przez 
całą puszkę, a strumienie wody wycelo-
wane prosto w ściankę stopniowo roz-
ciągają materiał do kształtu formy. Sto-
sując ten proces, można osiągnąć do 10% 
rozszerzenia w dwuczęściowych pusz-
kach na napoje. Głównymi wadami te-
go procesu są długie czasy przetwarzania 
i uszkodzenia wewnętrznej powłoki, spo-
wodowane strumieniem wody pod wy-
sokim ciśnieniem. Opracowano maszyny 
produkcyjne o zdolnościach przetwór-
czych do 20 puszek na minutę, jednak jak 
dotąd procesu reoformowania nie udało 
się z powodzeniem zastosować na skalę 
przemysłową.

Hydroformowanie
W procesie hydroformowania (ang. 

hydroforming) do kształtowania puszki 
jest używana woda. Proces jest podob-
ny do rozdmuchiwania pod tym wzglę-
dem, że puszka jest zamknięta w formie 
o okreś lonym kształcie. Następnie do 
puszki wprowadza się wodę pod wyso-

kim ciśnieniem, powodując rozszerzenie 
się puszki i przyjmowanie kształtu formy. 
Proces został opracowany na początku lat 
90. XX wieku z myślą o trzyczęściowych 
pojemnikach aerozolowych z blachy bia-
łej. W tym celu zbudowano zautomaty-
zowane urządzenie produkcyjne i roz-
poczęto produkcję komercyjną. Wada-
mi procesu są długie czasy przetwarzania, 
wysokie wymagania energii i ryzyko za-
nieczyszczenia przez formującą ciecz. 
Aby rozwiązać ten problem, w jednej 
z odmian tego procesu ciecz formują-
ca znajduje się w elastomerowej torbie. 
Pomimo że w tym wariancie rozwiąza-
no problem z energochłonnością i zanie-
czyszczeniami, problemem jest ograni-
czona trwałość elastomerowej torby.

Wytłaczanie
W procesie wytłaczania (ang. embos-

sing) wykorzystuje się plastyczne właści-
wości ścianek puszki, dzięki którym nie-
które powierzchnie mogą stać się wklęsłe 
lub wypukłe. Wytłaczanie jest stosowane 
w przemyśle wytwarzania puszek od wie-

lu dekad, jednak jeszcze niedawno, przed 
udoskonaleniem maszyn produkcyjnych, 
proces ten trzeba było przeprowadzać 
przed uformowaniem korpusu puszki, 
więc można go było stosować jedynie 
do puszek trzyczęściowych. Dzięki wpro-
wadzeniu w ostatnich latach szybkobież-
nych maszyn rotacyjnych do wytłaczania 
gotowych puszek proces ten można sto-
sować również do dwuczęściowych alu-
miniowych puszek na napoje. W proce-
sie wytłaczania puszek dwuelemento-
wych dopasowane, zsynchronizowane 
matryce obracające się wewnątrz i na 
zewnątrz puszki formują metal. Wgnia-
tają się w ściankę obracającej się pusz-
ki, tworząc wyciśnięty wzór, który moż-
na dopasować do wzoru dekoracyjnego 
puszki. W handlu dostępne są urządze-
nia o zdolnościach produkcyjnych do 
1500 puszek na minutę. Ale ponieważ 
głębokość wytłoczenia jest ograniczona 
do zaledwie 0,012" (0,3 mm), uzyskana 
wypukłość ma niewielki wpływ na wy-
gląd produktu i w rzeczywistości efekt 
jest jedynie dotykowy.

Tabela 6.1. Porównanietechnikkształtowaniametalowychpuszek

Proces 
kształtowania

Środek 
nadający 
kształt

Materiał

Typy puszek
Zalety, wady 

i ograniczeniaDwuczęściowe 
puszki na napoje

Trzyczęściowe 
puszki do 
żywności

Pojemniki 
aerozolowe

Specjalne/inne 
puszki

Rozdmuchiwanie Powietrze lub 
obojętny gaz 
pod wysokim 
ciśnieniem

Aluminium Maksymalne 
rozszerzenie 8%

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Najbardziej wszech-
stronna, szybka, 
elastyczna, z zamknię-
ciami lub bez i wielo-
materiałowa

Blacha 
biała

Nie dotyczy Maksymalne 
rozszerzenie

Maksymalne 
rozszerzenie

Maksymalne 
rozszerzenie

Blacha sr 25% Blacha sr 25% Blacha sr 25%
Blacha dr 15% Blacha dr 15% Blacha dr 15%

Hydroformowanie Woda pod 
wysokim 
ciśnieniem

Biała 
blacha

Nie dotyczy Nie dotyczy Maksymalne 
rozszerzenie

Maksymalne 
rozszerzenie

Długie cykle, wysoki 
pobór energii i we-
wnętrzne zanieczysz-
czenia

Blacha sr 25% Blacha dr 15%
Blacha sr 25% Blacha dr 15%

Reoformowanie Natrysk wody 
pod wysokim 
ciśnieniem

Biała 
blacha albo 
aluminium

Maksymalne 
rozszerzenie 8%

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Wysoki pobór energii, 
długie cykle i uszkodze-
nia wewnętrznej powłoki

Rozciąganie Wewnętrzne 
segmenty  
rozszerzające

Biała 
blacha

Nie dotyczy Maksymalne 
rozszerzenie 
blacha sr 15%

Nie dotyczy Maksymalne 
rozszerzenie 
blacha sr 15%

Ogranicza się do blasza-
nych puszek bez stałego 
denka i wieczka

Wytłaczanie Dopasowane 
wklęsłe 
i wypukłe 
matryce

Biała 
blacha

Nie dotyczy Nie dotyczy Głębokość 
0,012’’  
(0,3 mm )

Do 0,060’’  
(1,5 mm)

Ograniczona głębokość 
wyciskania, więc nie-
wielki lub żaden efekt 
wizualnyAluminium Głębokość 

0,012’’ (0,3 mm )
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wielostopniowe 
przewężanie

Metalowe 
matryce

Aluminium Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Redukcja średni-
cy do 20%

Duży koszt jednost-
kowy

Uwaga: SR = blacha konwencjonalna (ang. single reduced); DR = blacha podwójnie zredukowana (ang. double reduced).

O
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Rys. 5. Drukowanie puszek dwuczęściowych (po kształtowaniu)

Wielostopniowe przewężanie
Proces przewężania wielostopniowego 

(ang. multi-die necking with die expan-
sion) został opracowany przez dostaw-
ców maszyn do kształtowania pojemni-
ków aerozolowych Monobloc. Proces ten 
różni się od większości pozostałych tech-
nologii kształtowania tym, że początko-
wa średnica nie ulega zmianie. Pomi-
mo tego ograniczenia można wytwarzać 
pewne bardzo atrakcyjne kształty. Pro-
ces polega na stopniowym zmniejszaniu 
średnicy kubka przy użyciu kilku matryc. 
Modyfikując wysokość i głębokość kolej-
nych przewężeń, a następnie pogłębia-
jąc je za pomocą matryc do poszerzania, 
można tworzyć efektowne, symetryczne 
kształty, dobrze prezentujące się na pół-
kach, jak również mające zalety ergono-
miczne. Dostępne są komercyjne urzą-
dzenia o zdolnościach produkcyjnych do 
200 sztuk na minutę.

3. osiągnięcia w zabezpieczeniach 
i dekoracji

W tym podrozdziale przedstawiono 
role, jakie odgrywają powłoki naniesio-
ne na opakowania metalowe, do których 
należy zaliczyć budowanie świadomości 
marki (branding), dostarczanie klientom 
informacji, wyróżnianie produktu oraz 
zabezpieczenie opakowania. Tradycyjne 
i nowe metody druku zostały omówio-
ne w kontekście wymagań stawianych 
przez konsumentów i właścicieli marek. 
W omówieniu wewnętrznych powłok 
i mas uszczelniających uwzględniono 
wpływ rynku na coraz większy wybór 
materiałów i nowatorskie rozwiązania, 
takie jak puszki powlekane polimerami.

3.1. Nadruki i dekoracje
Historia druku bezpośrednio na opa-

kowaniach z blachy białej sięga roku 
1870, ale komercjalizacja markowych 
produktów jest znacznie starsza. Przed 
tym wynalazkiem dekoracje ozdobnych 
pudełek wykonywano, przenosząc od-
bitki litograficzne na pergaminie. Był to 
powolny proces, nienadający się do pro-
dukcji masowej. Proces drukowania li-
tograficznego używany do przenoszenia 
druku został opracowany przede wszyst-
kim z myślą o miękkim, chłonnym pa-
pierze, natomiast drukowanie bezpo-
średnio na blasze wymagało zmodyfiko-

wania tego procesu. W roku 1875 Robert 
Barclay i John Fry (później współzałoży-
ciele Metal Box) opatentowali litografię 

„offsetową”, w której wydrukowany obra-
zek był przenoszony na satynowanej tek-
turze z formy drukowej bezpośrednio na 
podłoże (Dolphin, 2004). W tym samym 
roku, w kolejnym opatentowanym wy-
nalazku, satynowaną tekturę zastąpiono 
wałkiem pokrytym gumą. W czasie, gdy 
pani Beeton opublikowała swój sławny 
poradnik Mrs Beeton’s Book of Household 
Management (Beeton, 1895), wymienia-
no około 60 przykładów markowej, prze-
tworzonej żywności w puszkach z wyso-
kiej jakości nadrukami (Reader 1976). 
Tak wyglądały same początki identyfi-
kacji i wyróżniania marki, które do na-
szych czasów pozostały jedną z podsta-
wowych funkcji nadruków na opako-
waniach z blachy białej i aluminiowych 
(metalowych).

Obecnie nadruki na metalowych po-
jemnikach wykonuje się z wykorzysta-
niem dwóch podstawowych procesów: 

„suchego offsetu” do puszek na napoje 
i „arkuszowej litografii offsetowej” do 
puszek na przetworzoną żywność, po-
jemników aerozolowych oraz opakowań 
promocyjnych i metalowych zamknięć.

W płaskim drukowaniu arkuszowym 
techniką litografii używane są płaskie 
(„planograficzne”) formy drukowe, z za-
stosowaniem farby i wody do oddziele-
nia obszaru z obrazem od obszarów bez 

obrazu. Kolejne kolory są nanoszone na 
metalowy arkusz za pomocą bocznego 
(„off-set”) cylindra z obciągiem, po jed-
nym kolorze na raz. Sztuka nakładania 
po jednym kolorze bez zanieczyszczania 
odbitki wymagała ogromnych umiejęt-
ności drukarza. Po wynalezieniu i do-
pracowaniu „natychmiastowo schnących” 
farb (przed nałożeniem następnego ko-
loru farba jest utwardzana za pomocą 
intensywnego światła ultrafioletowego) 
wytwarza się odbitki o bardzo wysokiej 
jakości. Używając arkuszy, można dru-
kować jednocześnie wiele odbitek, co 
pozwala osiągnąć dużą przepustowość 
(w przeliczeniu na puszki) ze stosunko-
wo umiarkowaną szybkością, do 120 m 
na min. Większość współczesnych pras 
drukarskich drukuje co najmniej 4 ko-
lory w jednym przebiegu, ale spotyka się 
też 6-, a nawet 8-kolorowe. Proces ten 
służy do drukowania całej gamy obrazów, 
od jednobarwnych instrukcji po obrazy 

„artystyczne”, jakie można znaleźć na pro-
mocyjnych opakowaniach metalowych 
wyższej klasy.

Początkowo w technice tej wytwarzano 
nadruki na trzyczęściowych puszkach na 
piwo i napoje gazowane, jednak obecnie 
wytwarza się dwuczęściowe opakowa-
nia z tłoczonej stali lub aluminium, któ-
re muszą być zadrukowane po formo-
waniu, ponieważ zadrukowanie metalu 
przed głębokim tłoczeniem spowodowa-
łoby bardzo duże zniekształcenia. Proces 
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litografii offsetowej trzeba było zmodyfi-
kować, aby każda puszka mogła być de-
korowana pojedynczo, kiedy znajduje się 
na gumowym nośniku. Wówczas staje się 
możliwe drukowanie z dużą prędkością, 
ale z mniejszą rozdzielczością niż w przy-
padku litografii arkuszowej. Każdy kolor 
jest drukowany indywidualnie na wielo-
częściowym wałku z obciągiem, działa-
jącym analogicznie do cylindra obciągo-
wego w technice arkuszowej. Farba zo-
staje naniesiona na obciąg transferowy 
bez utwardzania, a następnie przeniesio-
na, jeszcze wilgotna, na puszkę jako je-
den obraz (rysunek 5). Na końcu farba 
na puszkach jest suszona w tunelu ter-
micznym. Form drukowych używa się 
w druku wypukłym: elementy obrazu 
są wyżej niż elementy pomijane w cza-
sie drukowania. W ten sposób elementy 
obrazu oddziela się od pozostałych bez 
użycia – inaczej niż w litografii – wo-
dy (stąd nazwa ’suchy offset’). Ponieważ 
w procesie tym jednorazowo jest druko-
wany tylko jeden pojemnik, opłacalność 
wymaga znacznie większych prędkości 
linii (do 1000 m/min). Nakładanie far-
by musi odbywać się pod większym ci-
śnieniem, a to powoduje spadek jakości 
odbitek w porównaniu z drukowaniem 
arkuszowym.

Proces drukowania to tylko jeden z eta-
pów nadawania ostatecznego wyglądu 
czy też „dekorowania” puszki. W odpo-
wiedzi na rosnącą potrzebę wypromo-
wania i wyróżnienia produktu twórcy 
puszek i ich dostawcy opracowali rów-
nież wiele specjalnych powłok i farb za-
pewniających nowe efekty wizualne i po-
wierzchniowe. Efekty dotykowe, takie jak 
wypukłości, zawsze są popularną wersją, 
a wytłaczanie jest procesem wolnym 
i stosunkowo drogim. Dlatego zostały 
opracowane farby grubowarstwowe, któ-
re po naniesieniu na wybrane obszary de-
koracji dają efekt odczuwalny dotykiem.

Inne efekty dotykowe, jak soft touch 
(aksamitny dotyk), można uzyskać, na-
kładając na nadruk specjalne lakiery. 
Opracowywanie w celach promocyjnych 
wyszukanych wykończeń opakowań do 
piwa i napojów to bardzo aktywna dzie-
dzina, a zapotrzebowanie wciąż wzrasta. 
Na przykład farby „termochromatyczne”, 
które zmieniają kolor pod wpływem tem-
peratury, służą do informowania klien-

ta o tym, że napój został odpowiednio 
schłodzony. Ten trend, polegający na 
tym, że opakowanie dostarcza konsu-
mentom informacji, prawdopodobnie 
będzie coraz popularniejszy, ponieważ 
elektronika staje się tańsza, a zapotrze-
bowanie klientów na informacje rośnie.

Wysoka jakość i jej utrzymanie to za-
sadnicze wymagania dotyczące nowo-
czesnych zdobień opakowań. Potrze-
by globalnych marek przyczyniły się do 
powstania systemów cyfrowego zarzą-
dzania kolorami i automatyzacji stero-
wania kolorami, czyli wykorzystywania 
komputerów do zmniejszenia zależności 
od mechanicznych poprawek i „zręczno-
ści drukarza”. Systemy „z komputera na 
formę drukową” (ang. computer-to-pla-
te, CTP) obecnie powszechnie zastępują 
kliszę fotograficzną w przygotowywaniu 
form drukowych, co również ułatwia wy-
soką jakość wszelkiego rodzaju dekoracji.

Głęboko tłoczonych puszek do piwa 
i napojów niegazowanych obecnie uży-
wa się również do żywności i pojemni-
ków aerozolowych. Prędkość i wydaj-
ność produkcji znacznie wzrosła od cza-
su ich wprowadzenia w latach 70. ub.w., 
a współczesne maszyny do dekorowa-
nia są w stanie drukować w 8 kolorach, 
zwykle z szybkością 2000 puszek na mi-
nutę. Nowoczesne formy drukowe mają 
znacznie większe możliwości od wcześ-
niejszych; pozwalają uzyskać wyższą ja-
kość i szczegółowość obrazu nawet na 
najszybszych liniach, bez zniekształceń 
czy utraty jakości.

Współczesne, wymagające środowi-
sko komercyjne jest przyczyną prze-
wartościowań w produkcji i planowa-
niu druku oraz reagowaniu na potrzeby 
klientów. Mniejsze partie produkcyjne, 
częstsze zamówienia, zminimalizowane 
zapasy i krótsze cykle drukowania stają 
się normą. Na przykład w ciągu ostat-
nich 20 lat długości cykli płaskiego dru-
ku arkuszowego spadły dziesięciokrotnie, 
szybkość produkcji się potroiła, a typo-
we czasy przezbrojenia spadły z 2 godzin 
do 35 minut. Jest to po części wynikiem 
udoskonalania procesów, a po części sku-
teczniejszych procedur, ale powoli docie-
ra się do granic możliwości tradycyjnych 
urządzeń. Ponieważ do zadrukowywa-
nia metalu zaczęto wykorzystywać rewo-
lucyjne technologie, takie jak druk cy-

frowy, polepszy się wydajność na skutek 
niemal natychmiastowych zmian projek-
tów. W połączeniu ze zmianą stylu życia, 
przejawiającą się np. używaniem kodów 
QR (ang. quick response) i smartfonów, 
możliwe będzie zrealizowanie pełnego 
udziału konsumentów w drukowaniu 
i dekorowaniu.

3.2. Powłoki polimerowe
Metody produkcji

Polimerowe powłoki do opakowań 
stalowych i aluminiowych opracowano 
w odpowiedzi na potrzebę zwiększania 
integralności powłok. Najczęściej fo-
lia polimerowa jest wiązana z metalem, 
będącym jeszcze w postaci taśmy. Fo-
lie polimerowe są wytwarzane w osob-
nym procesie formowania rozdmucho-
wego, w którym powstaje dwuosiowo 
rozciągnięty materiał. Po rozgrzaniu 
zwoju metalu nakłada się na niego po-
limerową folię i pod wpływem ciśnie-
nia powstaje mocny i równo związany 
laminat. Proces ten jest nazywany „la-
minowaniem” i w jednej operacji moż-
na powlec jedną lub obie strony taśmy. 
Polimery najczęściej stosowane w ten 
sposób z metalami to politereftalan ety-
lenu (PET), polipropylen (PP) i nylon. 
Skład chemiczny zastosowanej powłoki 
jest stosunkowo prosty, a laminat może 
wytrzymać intensywne i złożone ope-
racje obróbki metali. Stosowane w ten 
sposób powłoki polimerowe są stosun-
kowo grube w porównaniu z powłoka-
mi lakierowymi (ponad 3 razy grubsze 
od tradycyjnych powłok), więc technika 
ta jest stosunkowo kosztowna. Aby przy-
najmniej częściowo rozwiązać problem 
wyższych kosztów, opracowano bezpo-
średnie wytłaczanie powłoki. W tym pro-
cesie stopiona powłoka polimerowa jest 
wytłaczana bardzo blisko rozgrzanej ta-
śmy metalu, a następnie natychmiastowo 
nakładana na nią tak jak poprzednie pod 
wysokim ciśnieniem. Wytłaczanie bez-
pośrednie eliminuje konieczność osob-
nego wytwarzania folii i koszty obsługi 
związane z laminowaniem. Wytłaczanie 
bezpośrednie jest najbardziej korzystne 
cenowo w sytuacji, gdy duże partie są po-
wlekane tym samym albo bardzo podob-
nym tworzywem polimerowym, proces 
nie sprawdza się jednak do małych par-
tii oraz przy zmianach typów i kolorów 
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tworzyw. Pomimo oszczędności wynika-
jących z niestosowania folii powlekanie 
przez bezpośrednie wytłaczanie w dal-
szym ciągu jest ogólnie znacznie droż-
sze niż równoważny proces lakierowania.

Typowe zastosowania
Polimerowe powlekanie materiałów do 

wytwarzania puszek na największą skalę 
przyjęło się w Japonii, gdzie w technolo-
gii tej produkuje się wiele stalowych i alu-
miniowych puszek do napojów, a tak-
że metalowe butelki. Wśród argumen-
tów mających uzasadniać wyższy koszt 
tych powłok wymienia się mniejsze wy-
magania dotyczące infrastruktury, brak 
lotnych rozpuszczalników w powłoce 
i prostszy skład samych powłok. Powło-
ki polimerowe są już stosowane na całym 
świecie w sytuacjach, gdy potrzebna jest 
większa odporność na korozję albo bar-
dziej matowa, biała powłoka, jakiej nie 
można uzyskać, używając tradycyjnych 
lakierów. Do przykładów takich zasto-
sowań należą górne i dolne stalowe ele-
menty pojemników aerozolowych DRD 
i puszek do żywności o wysokiej wartości, 
jak np. łosoś. Wielu dostawców w Japo-
nii i Europie ma w ofercie stal powleka-
ną polimerami.

3.3. Powłoki wewnętrzne i warstwy 
uszczelniające
Rola powłok wewnętrznych

Właściwości metali mają fundamen-
talne znaczenie dla funkcjonalności 
i postrzegania opakowania metalowe-
go przez konsumentów. Sam metal two-
rzy nieprzepuszczalną barierę, która za-
pobiega obniżeniu jakości żywności lub 
napojów na skutek działania światła lub 
tlenu, a pozwala bezpiecznie poddać pro-
dukt wysokiej temperaturze i zapewnia 
długi termin przydatności bez koniecz-
ności zamrażania. Jednocześnie jednak 
metale są bardzo podatne na korozję 
i z tego powodu niemal każde współ-
czesne opakowanie metalowe ma jakie-
goś rodzaju powłokę ochronną, oddzie-
lającą pakowany produkt od metalowej 
powierzchni.

Generalnie powłoki wewnętrzne są na-
kładane na powierzchnię metalu w sta-
nie płynnym, pod postacią dyspersji lub 
roztworów będących mieszaniną polime-
ru z rozpuszczalnikiem organicznym lub 

wodą. Powłoki te są nanoszone za pomo-
cą tradycyjnego powlekania wałkami al-
bo natryskiem, przed wyprodukowa-
niem albo po wyprodukowaniu elemen-
tu. Wilgotne powłoki są „utwardzane” 
(ang. curing): pod wpływem wysokiej 
temperatury rozpuszczalnik wyparowu-
je, a powłoka pęcznieje, ponieważ skład-
niki polimerów sieciują na powierzchni 
metalu. W procesie tym uzyskuje się su-
che powłoki w postaci cienkiej warstwy, 
doskonale przylegającej do powierzchni 
metalu, zabezpieczając go przed czynni-
kami chemicznymi i korozją.

Obecnie do wytwarzania powłok uży-
wa się kilku alternatywnych materia-
łów, np. termoutwardzanych lub termo-
plastycznych polimerów pod postacią 
proszku lub folii, które pod wpływem 
ciepła są wiązane z powierzchnią meta-
lu. Materiały te są w 100% stałe, przez co 
w czasie utwardzania nie trzeba stosować 
ani rozpuszczalników, ani polimeryzacji, 
ale ich konstrukcja sprawia, że wytwarza-
ne folie są ostatecznie znacznie cieńsze, 
mają doskonałą wydajność, ale są o wie-
le droższe.

Po uformowaniu powłoka musi speł-
niać kilka wysokich wymagań technicz-
nych:

 l Powłoka musi wytrzymać proces ob-
róbki plastycznej metalowego elemen-
tu. Z reguły pozostaje ona w kontakcie 
z narzędziami służącymi do obróbki 
metalu i musi pozostać nienaruszona 
w czasie takich procesów, jak tłocze-
nie, przewężanie, zawijanie i wygina-
nie, stosowanych do produkcji opako-
wań metalowych (patrz podrozdział 2).

 l Powłoka musi wytrzymać procesy sto-
sowane w czasie napełniania i zamy-
kania metalowego opakowania. Prze-
twarzanie żywności i napojów zwykle 
obejmuje napełnianie z dużą prędko-
ścią, dołączenie elementu zamykające-
go, np. wieczka poprzez podwójną za-
kładkę albo zakrętki, a następnie ste-
rylizację lub pasteryzację zamkniętego 
opakowania w wysokiej temperaturze, 
zwykle z cyklami obróbki parą wodną 
i wysokim ciśnieniem.

 l W zastosowaniach do kontaktu z żyw-
nością powłoka musi odpowiadać wy-
maganiom w zakresie bezpieczeństwa, 
aby chronić żywność przed choroba-
mi przenoszonymi drogą pokarmową.

 l Powłoka musi spełniać wymagania 
klienta w zakresie terminu przydat-
ności, wyglądu i smaku zapakowanego 
produktu. Jest to bardzo złożone spek-
trum wymagań, zależne od państwa, 
klientów, rynków i typów produktów.

Rola warstw uszczelniających
Przy łączeniu metalowych wieczek 

z korpusami lub metalowych zakrywek 
ze szklanymi słoikami ważne jest utwo-
rzenie pomiędzy tymi elementami her-
metycznej uszczelki, aby zachować bez-
pieczeństwo żywności przez cały okres 
przydatności produktu do spożycia. 
Warstwy uszczelniające mogą zapewnić 
hermetyczne zamknięcie w obu tych sy-
tuacjach.

Uszczelnianie zamknięć puszek. Do 
łączenia wieczek z korpusami puszek 
stosuje się podwójną zakładkę, która 
jest wykonywana na linii produkcyjnej 
lub napełniającej puszki i polega na szyb-
kim zagięciu krawędzi wieczka i korpu-
su. Powstające naturalnie w tej struk-
turze puste przestrzenie wypełnia się 
warstwą uszczelniającą. Struktura ta sta-
nowi hermetyczne zamknięcie, odporne 
na temperatury napełniania i przetwa-
rzania oraz stabilne w czasie transpor-
tu, a także przy składowaniu i wystawia-
niu na sprzedaż. Warstwa uszczelniają-
ca to głównie elastomer z dodatkowymi 
składnikami, pozwalającymi osiągnąć 
wydajność wymaganą w czasie pro-
dukcji i późniejszego użytkowania. Ja-
ko warstwy uszczelniające wykorzystuje 
się wiele różnych materiałów stosowa-
nych w opakowaniach zarówno substan-
cji przemysłowych, jak i produktów żyw-
nościowych oraz napojów.

Materiały uszczelniające to zwykle 
dyspersje, które można modyfikować 
w rozcieńczalnikach na bazie wody lub 
rozpuszczalników, aby uzyskać wymaga-
ne parametry i wydajność. Zwykle stosu-
je się je na gorąco na zagiętym obrzeżu 
zamknięcia w systemie z kontrolą lep-
kości, a następnie suszy powietrzem al-
bo w specjalnej komorze. Podobnie jak 
w przypadku powłok, szczególną uwagę 
należy zwrócić na migrację materiału do 
produktu, aby zapewnić bezpieczeństwo 
konsumentom i oczekiwaną od opako-
wań metalowych bardzo długą trwałość 
produktu.
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Szczelność zakrywek. Połączenie me-
talowej zakrywki ze szklanym słoikiem 
wymaga zastosowania elastycznego ma-
teriału, aby zagwarantować hermetyczną 
szczelność, ponieważ w tego typu opako-
waniach przechowuje się produkty, które 
mogą mieć wieloletni termin przydatno-
ści. Taka uszczelka nie tylko zabezpiecza 
szczelność, ale musi również zapewnić 
łatwe otwieranie słoika, być odporna na 
wysokie temperatury w czasie napełnia-
nia i przetwarzania oraz chronić opa-
kowanie w czasie transportu, sprzedaży 
i przechowywania. Obecnie jako szczel-
ną uszczelkę stosuje się głównie plasty-
fikowany PVC, termoplastyczny poli-
mer modyfikowany woskami, środka-
mi porotwórczymi i innymi dodatkami. 
Uszczelka jest natryskiwana na metalową 
zakrywkę, formowana w celu uzyskania 
jednorodnej powierzchni uszczelniają-
cej i utwardzana, aby połączyć składniki, 
tworząc elastyczną masę.

Bezpieczeństwo żywności to zasadni-
czy problem w przypadku mas uszczel-
niających do zamknięć, biorąc pod uwa-
gę, że słoiki często zawierają produkty 
dla niemowląt. Wybór surowców oraz 
ich migracja do żywności są ściśle okreś-
lone wymaganiami prawnymi, a zmian 
w tym zakresie nie można podejmować 
pochopnie.

Uwarunkowania wyboru materiałów
Przy wielu wymaganiach wynikają-

cych z różnorodności produktów ist-
nieją obecnie setki specyfikacji powłok 
i wiele specyfikacji mas uszczelniają-
cych, a każda z nich odnosi się do kon-
kretnego zastosowania. W przemyśle 
opakowań metalowych zawsze starano 
się dobierać najodpowiedniejsze w da-
nej sytuacji systemy poprzez wprowadza-
nie regulacji dotyczących dozwolonych 
materiałów lub emisji lotnych związków 
organicznych (VOC) w trakcie użytko-
wania, a także uwzględnianie preferen-
cji klientów odnośnie do kolorów czy ty-
pów powłok.

Gdy jakieś materiały znajdują się 
w kontakcie z żywnością, nie da się unik-
nąć migracji niewielkich ilości tych ma-
teriałów do produktu. Aby uzyskać wy-
magany poziom bezpieczeństwa, prze-
mysł opakowań metalowych na całym 
świecie po wytyczne dotyczące materia-
łów akceptowanych do kontaktu z żyw-

nością zwraca się do ekspertów z agencji 
rządowych (FDA – Agencja ds. Żywno-
ści i Leków w USA, EFSA – Europej-
ski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 
Health Canada – kanadyjskie Minister-
stwo Zdrowia itd.).

Cały czas rośnie presja, aby zreduko-
wać lub wycofać z użycia pewne typy 
powłok i mas uszczelniających (lub ich 
składników) w produktach żywnościo-
wych. Przyczyną są działania na pozio-
mie prawnym (np. rozporządzenie RE-
ACH w Europie), politycznym (np. zakaz 
stosowania materiałów poliwęglanowych 
w butelkach do karmienia dzieci w Kana-
dzie) lub konsumenckim (np. dążenie do 
wyeliminowania materiałów PVC z łań-
cucha opakowań). W każdym przypad-
ku wprowadzanie bezpiecznych zmian, 
aby znaleźć alternatywy, jest skompliko-
wane i czasochłonne, ale zawsze zaczyna 
się od konieczności zapewnienia bezpie-
czeństwa klientom.

Przyszłe trendy w rozwoju powłok 
i mas uszczelniających

Większość stosowanych dziś powłok to 
materiały na bazie żywic epoksydowych, 
utwardzane w komorach z gorącym po-
wietrzem. Większość mas uszczelniają-
cych do zakrywek to plastyfikowane ma-
teriały na bazie PVC, również utwardza-
ne w komorach z gorącym powietrzem. 
W przyszłości na wybór materiałów jesz-
cze większy wpływ będą miały regula-
cje (tworzone na podstawie rzetelnych 
badań naukowych) i system prawny (za-
leżny od potrzeb politycznych). Na pod-
stawie historii trudno przewidzieć, jakie 
gatunki polimerów będą faworyzowane 
w przyszłości. Można mieć jedynie pew-
ność, że wybór będzie ograniczony, po-
nieważ materiały te muszą spełniać bar-
dzo wysokie wymagania. Troska o środo-
wisko wymaga ściślejszej kontroli emisji 
związków lotnych w fazie utwardzania 
materiałów i chociaż można ją uzyskać 
poprzez spalanie, jest to kosztowne roz-
wiązanie. W przyszłości można spodzie-
wać się szerszego stosowania materiałów 
o wyższej zawartości części stałych, wy-
magających innych metod nakładania 
i utwardzania.

Z obserwacji trendów w technologiach 
powlekania zwojów blachy w innych 
przemysłach jednoznacznie wynika, że 
w opakowaniach metalowych termiczne 

systemy utwardzania powłok o wyższej 
zawartości części stałych będą ustępo-
wać miejsca utwardzaniu radiacyjnemu 
(np. wiązka elektronów, UV i podczer-
wień). Będzie to zależało od odpowied-
nich strategii inwestycyjnych. Linie do 
powlekania u producentów opakowań 
metalowych jako tunele do chemiczne-
go polimeryzowania powłok również 
wydają się dalekie od ideału, jeśli celem 
ma być wytworzenie doskonałej powłoki. 
W przyszłości prawdopodobnym kierun-
kiem będą takie rozwiązania, jak powłoki 
sproszkowane i folie polimerowe wtapia-
ne na powierzchnię, które mogą złago-
dzić lub całkowicie rozwiązać problemy 
z rozpuszczalnikami, skomplikowanym 
utwardzaniem i migracją materiałów do 
produktu.X n
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W 2016 roku po raz ósmy zorgani-
zowano Ogólnopolski Konkurs 

Opakowań PakStar i po raz piąty Krajo-
wy Konkurs Projektów Opakowań Stu-
dent PakStar. 

Konkurs „PakStar” otwiera laureatom 
drogę do udziału w Światowym Konkur-
sie Opakowań WorldStar, a konkurs Stu-
dent PakStar – w Światowym Konkursie 
Projektów Opakowań WorldStar Student 
Award. Wymienione konkursy organi-
zowane są przez Światową Organizację 
Opakowań (World Packaging Organiza-
tion – WPO). 

Jury konkursów PakStar 2016 i Stu-
dent PakStar 2016, obradujące w dniu 
29 czerwca br., wyłoniło laureatów, kie-
rując się następującymi kryteriami przy 
ocenie zgłoszonych projektów oraz wzo-
rów opakowań: 

 l nowoczesność (w tym zastosowanie 
nowych materiałów, oryginalność roz-
wiązań konstrukcyjnych, wykorzysta-
nie nowych technik itd.);

 l właściwości i cechy decydujące o sku-
tecznej ochronie pakowanego wyrobu;

 l walory ekologiczne;
 l wzornictwo;
 l walory estetyczne i reklamowe;
 l walory informacyjne opisu na opako-
waniu;

 l przydatność do mechanizacji i auto-
matyzacji procesów pakowania.

Laureaci PakStar 2016

nAGRoDY

Opakowania jednostkowe
ICeBoX opakowanie tekturowe  
na sok w folii bag in box (fot. 1)

Producent: Smurfit Kappa Polska 
Oddział w Koninie

IceBox odpowiada na potrzeby i ocze-
kiwania konsumentów dotyczące zago-
spodarowania pudełka na sok w prze-
strzeni kuchennej, włączając w to je-
go funkcje dekoracyjne. Wymiary oraz 
umiejscowienie kranika zostały tak za-
projektowane, aby po włożeniu kartonu 
do lodówki nie było potrzebne jego po-
nowne wyjmowanie. Opakowanie ideal-
nie pasuje do większości półek w lodów-
ce pod częścią z zamrażalnikiem.

Opakowania zbiorcze i transportowe 
System opakowań SoFru Box® 
– zestaw opakowań do owoców 
miękkich (fot. 2)

Producent: Smurfit Kappa Polska 
Oddział w Koninie

System obejmuje komplet tekturowych 
opakowań jednostkowych: SoFruMini-
Pak® (500 g) bądź SoFruPak® (1 kg) wraz 
ze specjalnie dopasowaną do tych opa-
kowań skrzynką zbiorczą: SoFruBox®, 

występującą w dwóch opcjach. Skrzyn-
ka SoFruBox® charakteryzuje się bra-
kiem dna i opcjonalnie wymiennym pa-
łąkiem/rozpórką montowanym w przy-
padku zatowarowania jej opakowaniami 
SoFruMiniPak®. Opakowania wypełnio-
ne owocami wraz ze skrzynkami zbior-
czymi tworzą przemyślany, funkcjo-
nalny i kompletny System SoFruBox®. 
Można je wygodnie przenosić i palety-
zować przy znacznym usprawnieniu cyr-
kulacji chłodnego powietrza wewnątrz 
opakowań jednostkowych ze świeżymi 
owocami.

Inne wyroby związane  
z rynkiem opakowaniowym
Kosze tekturowe do segregacji 
odpadów (fot. 3)

Producent: Mondi Corrugated  
Świecie Sp. z o.o.

Pojemniki na odpady – plastik, papier, 
szkło. Kontenery występują w 2 rozmia-
rach – małym, 35-litrowym, idealnym do 
domu lub biura, lub większym 100-litro-
wym. Kosze są łączone w potrójne zesta-
wy spinane przy pomocy wieka. 

Zmieniając wieko, możemy dostoso-
wać ilość pojemników do własnych po-
trzeb, ustawiać pojedynczo lub łączyć 
w segmenty. Pojemniki przystosowane 
są do worków na odpady. Proste składa-
nie umożliwia uformowanie kontenera 

Laureaci VIII ogólnopolskiego Konkursu 
opakowań PakStar 2016 i V Krajowego Konkursu 
Projektów opakowań Student PakStar 2016

Organizatorzy:

Patroni medialni:
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bez użycia taśmy lub kleju. Istnieje moż-
liwość produkcji podwójnych oraz poje-
dynczych kompletów pojemników, a tak-
że personalizacja nadruku na froncie.

Opakowania ekspozycyjne 
Grawitacyjny Dyspenser  
LeCH FRee (fot. 4)  
Producent: Werner Kenkel z Krzycka 
Wielkiego

Dyspenser grawitacyjny powstał w ce-
lu wyeksponowania produktu w dodat-
kowych (niezagospodarowanych) prze-
strzeniach obiektów handlowych.

Jest to pierwsze tego typu rozwiąza-
nie dla puszek z napojami, dodatkowo 
stuprocentowo ekologiczne dzięki za-
stosowaniu wyłącznie materiałów bio-
degradowalnych. Opakowanie składa się 
z korpusu oraz zestawu półek/pochylni. 
Innowacyjność w tym przypadku polega 
na samoczynnym uzupełnianiu się eks-
pozycji z zasobnika poprzez grawitacyj-
ne opadanie produktów. Opakowanie 
transportowane jest na płasko i składa-
ne ręcznie w bardzo prosty i intuicyjny 
sposób dzięki systemowi zaczepów z bio-
masy (100% biodegradowalne).

wYRÓŻnIenIA

Wyróżnienie za ciekawe rozwiązanie 
inżynierskie
Grill Box (fot. 5)

Producent: Mondi Szczecin Sp. z o.o. 
z Klinisk Wielkich

Opakowanie jest rozwiązaniem inży-
nierskim, mającym na celu usprawnienie 
czynności związanych z przygotowaniem 
grilla, uczynienie ich bezpieczniejszymi 
oraz czystszymi. Składa się z trzech ele-
mentów: opakowanych brykietów wę-
gla drzewnego (ok. 1 kg), podpałki x-fire 
i opakowania zewnętrznego. Idealnie 
upakowany wkład 4 paczek z brykietem 
węgla tworzy komin wewnętrzny, w któ-
rym jest umieszczona specjalna podpał-
ka. Opakowanie zewnętrzne, dzięki spe-
cjalnej konstrukcji, zapewnia tzw. „efekt 
kominowy” poprawiający efektywność 
spalania. 

Wyróżnienie za nowatorską formę 
wizualną i walory użytkowe
Transporter dla kota „Filemon” (fot. 6)

Producent : Smurfit Kappa Polska 
Oddział w Koninie

Innowacyjny transporter wykonany 
z  tektury falistej. Tworzy on dla pupi-
la naturalne i przytulne schronienie na 

czas podróży. Wartością dodaną Filemo-
na jest wymienność elementów. Każdy 
zestaw zawiera dwa dodatkowe fronty 
posiadające inne, większe otwory-wyj-
ścia. Dają one możliwość przekształce-
nia transportera w wygodne legowisko 
do użytku w domu. Konstrukcja trans-
portera pozwala dowolnie wymieniać 
zużyte ścianki niezależnie od siebie.

Wyróżnienie za walory  
konstrukcyjne i użytkowe
opakowanie na puszki  
typu pick & go (fot. 7)

Producent: Mondi  
Warszawa Sp. z o.o.

Opakowanie energetyczne na puszki 
typu pick & go posiada wyjątkowy i in-
nowacyjny system zatrzaskiwania puszki 
o metalowy dekielek, pozwala ustawiać 
puszki w różnych konfiguracjach w rzę-
dzie, przy pełnej ekspozycji produktu 
jednostkowego. Pewne zamknięcie nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się 
puszek czy kradzież bez konieczności 
uszkodzenia opakowania. Opakowanie 
wykonano z tektury falistej, która pod-
lega w 100% procesowi recyklingu. Ażu-
rowa konstrukcja minimalizuje zużycie 
materiału o 60% w porównaniu do kla-
sycznych wielopaków na puszki.

Fot. 1.

Fot. 4. Fot. 6.

Fot. 7.Fot. 5.

Fot. 2.

Fot. 3.
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nAGRoDY

„Kręte Miodowe” opakowania  
na miód pitny (fot. 8)

Autor: Mikołaj Chrostowski.
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi

„Kręte Miodowe” to projekt eleganc-
kich opakowań na miód pitny. Zestaw 
ten, składający się z 3 różnorodnych 
pod względem wyglądu buteleczek pre-
zentuje się gustownie zarówno jako ca-
łość, jak i pojedynczy egzemplarz. Skręt 
formy nawiązuje do rodzaju miodu, jaki 
ma być przechowywany w każdej z nich – 
najmniejszy skręt odpowiada trójniako-
wi natomiast największy przeznaczony 
jest dla półtoraka, czyli tzw. miodu kró-
lewskiego.

Wykorzystanie technologii druku 3d 
z gliny to próba nawiązania do trady-
cyjnego spożywania trunków z kamio-
nek przy jednoczesnym wykorzystaniu 
współczesnych technologii.

„GreenTuBe by RoBoT” – 
opakowanie na wodę (fot. 9)

Autor: Maciej Jander.
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi

„Zielona tuba” to wyjątkowo proste, 
intuicyjne i zaskakujące opakowanie na 
naturalną wodę w specjalnie zaprojekto-
wanej, eleganckiej butelce. Każdy, nawet 
najmniejszy element opakowania i samej 
butelki zaprojektowany został z myślą 
wykorzystania wyłącznie ekologicznych, 
pozyskiwanych z recyklingu i absolutnie 
biodegradowalnych materiałów.

„Fish-Lace” – opakowanie na 
sznurowadła (fot. 10)

Autor: Lena Marczyńska. 
Wydział Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi

Produkt jest spójnie zintegrowany 
z opakowaniem. Korzystając z formy 
sznurka, który daje nam kolorową linię, 
użyty on został jako dopełnienie graficz-
nej formy opakowania. Opakowanie za-
bezpiecza i jednocześnie częściowo eks-
ponuje produkt, składamy go bez uży-
cia kleju. Przyciąga wzrok i każe spojrzeć 
nam w wielkie oczy kolorowej rybki, by 
dopiero po chwili móc zorientować się, 
że mamy do czynienia z nowym, zabaw-
nym opakowaniem na sznurówki. Ryb-
ki mogą stać się więc inspirującą zaba-
wą o morskich głębinach i oceanicznych 
światach. Istnieje także możliwość wyko-
rzystania wewnętrznej grafiki jako kolo-
rowanki po rozpakowaniu.

wYRÓŻnIenIe

Wyróżnienie za synergię opakowania 
z produktem
Xeo – opakowanie na lód (fot. 11)

Autorzy: Paula Camina Eiras i Pablo 
Rodriguez Diaz.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie 

Opakowanie na smakowe i koloro-
we kostki lodu. Mechanizm zastosowa-
ny w projekcie ma za zadanie ułatwić 
dystrybucję produktu, dwie rampy ma-
ją zainicjować wytoczenie się kostek lo-
du z użyciem własnego ciężaru, zaś do-
datkowe zabezpieczenia mają spowolnić 
proces wytaczania lodu i zapewnić jego 
bezpieczne zatrzymanie na brzegu opa-
kowania. Rampa będzie pokryta materia-

łem o strukturze podobnej do gumki, aby 
uzyskać ciągłe przeturlanie lodu z jednej 
rampy na drugą. Produkt będzie sprze-
dawany w specjalnych sklepach barmań-
skich, klubach, barach czy restauracjach.

Jury Konkursu:

Przewodniczący: 
 l prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakow-
ska, z-ca Dyrektora ds. Naukowych, 
Kierownik Centrum Badań i Rozwoju 
Opakowań, COBRO.

Członkowie:
 l mgr inż. Jacek Banasiak, Kierow-
nik Lab. Opakowań Transportowych, 
COBRO; 

 l mgr/MA Grzegorz Ganczewski, Za-
kład Ekologii Opakowań, COBRO; 

 l dr inż. Monika Kaczmarczyk, p.o. Kie-
rownika Lab. Opakowań Jednostko-
wych, COBRO; 

 l dr Bogusław Krzciuk, Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi;

 l mgr Janusz Mazurczak, Dyrektor Gru-
py Projektów Targów TAROPAK;

 l mgr inż. Andrzej Milewski, Centrum 
Certyfikacji Opakowań, COBRO;

 l mgr inż. Konrad Nowakowski, Kie-
rownik Zakładu Ekologii Opakowań, 
COBRO;

 l dr Przemysław Tomaszewski, Akade-
mia Sztuk Pięknych w Łodzi;

 l prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tka-
czyk, Dyrektor COBRO, Prezes Pol-
skiej Izby Opakowań (PIO);

 l mgr inż. Wacław Wasiak, Dyrektor 
Biura Polskiej Izby Opakowań;

 l prof. zw. dr hab. Małgorzata Wyszo-
grodzka-Trzcinka, Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi.X n

Fot. 8.

Fot. 9.

Fot. 10.

Fot. 11.
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Zestawienie wybranych firm działających  
w branży opakowaniowej i wagarskiej 

Nazwa firmy Profil działalności Adres tel./fax
Strona  

internetowa

Aparatura kontrolno-pomiarowa; systemy sterowania i kontroli procesu

AXIS Sp. z o.o.

Oferujemy szeroki asortyment wag własnej produkcji 

przeznaczonych do laboratoriów i przemysłu, gdzie 

stawiane są najwyższe wymagania co do niezawodności 

i odporności na narażenia środowiskowe. Ponadto ofe-

rujemy systemy dozujące, wielostanowiskowy system 

zbierania danych, system drukowania etykiet oraz 

system kontroli masy netto towarów paczkowanych. 

Produkujemy także siłomierze.

ul. Kartuska 375 B

80-125 Gdańsk

tel. 58-320 63 01

fax 58-320 63 00
www.axis.pl

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu 

globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakre-

su ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 

spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczo-

wą wartością w portfolio Bizerba jest „ważenie”. Szeroki 

zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi 

się do etykietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, 

kontroli i komisjonowania.

ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel./fax 81-531 86 80 www.bizerbapolska.pl

KUBLER Sp. z o.o.

Reprezentujemy w Polsce firmę Fritz Kübler GmbH. 

Marka Kübler to cenione przez specjalistów z zakresu 

automatyki: enkodery inkrementalne i absolutne, syste-

my pomiarów liniowych, pierścienie ślizgowe, liczniki 

czasu pracy i impulsów, wskaźniki procesowe oraz 

enkodery safety i moduły safety.

ul. Dąbrowskiego 441

60-451 Poznań
tel. 61-849 99 02 www.kubler.pl

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

METTLER TOLEDO jest producentem i dostawcą syste-

mów wagowych dla laboratoriów, przemysłu i handlu 

oraz precyzyjnych instrumentów analitycznych. Jest 

ponadto dostawcą systemów detekcji metalu i kontroli 

rentgenowskiej do monitorowania procesów produkcji 

i pakowania.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 22-440 67 00

fax 22-440 67 38
www.mt.com

N.B.C. Polska Sp. z o.o.

Oferujemy szeroką gamę  wysokiej jakości włoskich 

czujników tensometrycznych, standardowych i pro-

jektowanych na zamówienie, akcesoria do czujników, 

torsjometry, mierniki wagowe, moduły dozujące, ogra-

niczniki do dźwigów i suwnic, wagi dynamometryczne.

ul. Arctowskiego 2

02-784 Warszawa

tel. 22-855 18 30

fax 22-855 18 32
www.nbc-el.pl

PACKSOL 

Ryszard Warczyński

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wago-

we, pionowe i poziome maszyny pakujące, pakowanie 

w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy 

paletyzujące.

Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, 

FUTURA ROBOTICA, MF.

ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73 www.packsol.pl

RAControls Sp. z o.o.

•	Sprzedaż produktów Rockwell Automation – syste-

mów sterowania, napędów, osprzętu elektrycznego.

•	Sprzedaż oprogramowania marki Rockwell Software.

•	Sprzedaż produktów: ProSoft, Hilscher, Kepware, 

Ewon, DKC.

•	Wsparcie techniczne producentom maszyn, integrato-

rom systemów i użytkownikom końcowym.

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

tel. 32-788 77 00

fax 32-788 77 10
www.racontrols.pl
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Aparatura kontrolno-pomiarowa; systemy sterowania i kontroli procesu (cd.)

RHL-Service

Firma zajmuje się sprzedażą i serwisem reometrów, 

wiskozymetrów i wytłaczarek laboratoryjnych HAAKE

i PRISM oraz termostatów i łaźni wodnych i olejowych 

ThermoScientific. Prowadzi seminaria, warsztaty reolo-

giczne oraz szkolenia z zakresu obsługi sprzętu.

ul. Budziszyńska 74

60-179 Poznań

tel. 61-868 91 36

fax 61-863 01 22
www.rhl.pl

SARTORIUS INTEC  

POLAND Sp. z o.o.

Sprzedaż i serwis urządzeń firmy SARTORIUS INTEC: 

wagi przemysłowe; automatyczne wagi kontrolne; 

detektory metali; detektory rentgenowskie; systemy 

kontroli towarów paczkowanych; akcesoria, wzorce 

masy, czujniki wagowe.

ul. Wrzesińska 70

62-025 Kostrzyn

tel. 61-656 02 98

fax 61-656 02 99
www.sartorius-intec.pl

SIMEX Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor aparatury kontrolno-pomia-

rowej.

Wykonywanie pełnego zakresu aplikacji wagowych

dla zbiorników, zaprojektowanych w oparciu o czujniki

wagowe koncernu Vishay.

ul. Wielopole 11

80-556 Gdańsk

tel. 58-762 07 77

fax 58-762 07 70
www.simex.pl

SKAMER-ACM Sp. z o.o.

Projektowanie, programowanie, montaż, rozruch 

i serwis systemów pomiarów i automatyki. Sprzedaż ele-

mentów automatyki, osprzętu i armatury przemysłowej. 

Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielni. Audyty 

energetyczne, monitoring mediów energetycznych.

ul. Rogoyskiego 26

33-100 Tarnów

tel. 14-632 34 00

fax 14-632 34 01

www.skamer.pl

www.katalogautomatyki.pl

Sterling Fluid Systems 

Polska

Od ponad 80 lat Sterling SIHI – obecnie Flowserve SIHI 

Pumps – jest światowym liderem w zakresie pompowa-

nia cieczy i gazów z wykorzystaniem najwyższej jakości 

pomp cieczowych, pomp i systemów próżniowych. Pro-

jektujemy i wytwarzamy pompy cieczowe i próżniowe, 

sprężarki, systemy inżynierskie do wielu zastosowań 

w przemyśle i energetyce.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

tel. 22-335 24 80

fax 22-335 24 82
www.sterling.pl

steute Polska

Firma steute oferuje wyłączniki linkowe zatrzymania 

awaryjnego, nożne i krańcowe, czujniki magnetyczne 

i indukcyjne, podzespoły bezpieczeństwa, kurtyny

świetlne, urządzenia w wykonaniu przeciwwybucho-

wym i bezprzewodowym oraz w wersjach specjalnych.

al. Wilanowska 321

02-665 Warszawa

tel. 22-843 08 20

fax 22-843 30 52
www.steute.pl

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

TQMsoft dostarcza gotowe, specjalizowane rozwiązania 

dla wspomagania systemów zarządzania jakością, kon-

troli jakości oraz kolekcji i analizy danych pomiarowych.

ul. Bociana 22 A

31-231 Kraków

tel. 12-397 18 83

fax 12-397 18 84
www.tqmsoft.com

Aplikacje oprogramowań dla przemysłu

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu 

globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakre-

su ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 

spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczo-

wą wartością w portfolio Bizerba jest „ważenie”. Szeroki 

zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi 

się do etykietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, 

kontroli i komisjonowania.

ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel./fax 81-531 86 80 www.bizerbapolska.pl

COPA-DATA 

Polska Sp. z o.o.

COPA-DATA – lider w zakresie produkcji oprogramo-

wania HMI/SCADA, twórca systemu zenon, który od 

prawie 30 lat umożliwia automatyzację, sterowanie 

i wizualizację procesów w przedsiębiorstwach działają-

cych m.in. w branży spożywczej. Zapewniamy szkolenia 

techniczne w Polsce, Austrii oraz w siedzibie klienta, jak 

również support w języku polskim (24/7).

ul. Josepha Conrada 51

31-357 Kraków

tel. 12-290 10 54

fax 12-290 10 44
www.copadata.com
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Aplikacje oprogramowań dla przemysłu (cd.)

SARTORIUS INTEC  

POLAND Sp. z o.o.

Sprzedaż i serwis urządzeń firmy SARTORIUS INTEC: 

wagi przemysłowe; automatyczne wagi kontrolne; 

detektory metali; detektory rentgenowskie; systemy 

kontroli towarów paczkowanych; akcesoria, wzorce 

masy, czujniki wagowe.

ul. Wrzesińska 70

62-025 Kostrzyn

tel. 61-656 02 98

fax 61-656 02 99
www.sartorius-intec.pl

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

TQMsoft dostarcza gotowe, specjalizowane rozwiązania 

do monitorowania produkcji online oraz wizualizacji 

wskaźników wydajnościowych i powiadomień o istot-

nych zdarzeniach systemem tablic Andon.

ul. Bociana 22 A

31-231 Kraków

tel. 12-397 18 83

fax 12-397 18 84
www.tqmsoft.com

VIX Automation Sp. z o.o.

Dostawa niezawodnych rozwiązań IT dla produkcji. 

Autoryzowany Dystrybutor Orogramowania Przemy-

słowego GE Digital (m.in. HMI/SCADA IFIX, Webspace, 

Historian, MES-Plant Applications).

Profesjonalne Centrum Szkoleniowe.  

Sprawdź, ile możesz z nami zyskać. 

ul. Siemianowicka 5 A

40-301 Katowice

tel./fax 32-358 20 20

tel./fax 32-358 20 29

www.vix.com.pl

www.ifix.pl

Maszyny do produkcji opakowań

POLPAK Sp. z o.o. Producent maszyn pakujących.
ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

tel. 22-614 49 48

fax 22-814 36 36
www.polpak.pl

Coffee Service Sp. z o.o.

Projekty graficzne opakowań, druk folii, laminatów. 

Opakowania BIOdegradowalne, opakowania ekologicz-

ne; Doypack; torebki z fałdą boczną; usługowe pakowa-

nie. Automaty pakujące w gotowe torebki; automaty 

formujaco-dozujące; dozowniki laserowe, nacinanie, 

perforowanie folii i laminatów; kontrolery wagi; wy-

krywacze metalu; transportery, mieszarki, zgrzewarki, 

piece do parzenia kawy; sklep internetowy. 

ul. Niemcewicza 26, 

lok U7

02-306 Warszawa

tel./fax 22-625 15 10 www.coffee-service.eu

Maszyny etykietujące, znakujące

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu 

globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakre-

su ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 

spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczo-

wą wartością w portfolio Bizerba jest „ważenie”. Szeroki 

zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi 

się do etykietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, 

kontroli i komisjonowania.

ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel./fax 81-531 86 80 www.bizerbapolska.pl

Codemax Sp. j.
Wyłączny dystrybutor drukarek CIJ firmy Citronix TM 

oraz drukarek Hi-Res firmy Limitronic ®.

ul. Wojska  

Polskiego 34 

05-091 Ząbki

tel. 22-698 10 46 

tel. 22-781 51 17 
www.codemax.eu

COMP SA

Oddział Nowy Sącz

NOVITUS – Centrum

Technologii Sprzedaży

NOVITUS oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemy-

słu oparte na wagach dynamicznych. Są to uspraw-

niające proces produkcyjny ręczne lub automatyczne 

systemy ważąco-etykietujące. Dużym atutem są także, 

wykorzystywane do sortowania produktów, dyskrymi-

natory i klasyfikatory produktów według masy.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

tel. 18-444 00 20

fax 18-444 07 90
www.novitus.pl
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Maszyny etykietujące, znakujące (cd.)

SKK SA

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu komplekso-

wych rozwiązań usprawniających gospodarkę magazy-

nową i rejestrację produkcji oraz specjalistyczne systemy 

znakowania. Oferujemy m.in. etykieciarki, drukarki 

etykiet, czytniki kodów oraz oprogramowania do pro-

jektowania etykiet i zarządzania magazynem. Jesteśmy 

producentem i dostawcą materiałów eksploatacyjnych, 

taśm i przywieszek.

ul. Gromadzka 101

30-719 Kraków

tel. 12-293 27 00

fax 12-293 27 01

www.skk.com.pl

http://etykiety.skk.com.pl/

HIT – KODY  

KRESKOWE Sp. j.

HIT – Kody Kreskowe to firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem i bogatymi referencjami. Posiada status 

autoryzowanego dystrybutora sprzętu wielu uznanych 

marek, jest integratorem rozwiązań AutoID, drukarnią 

etykiet oraz zapewnia kompleksowe wdrożenia syste-

mów bazujących na kodach kreskowych i RFID.

ul. Wierzbowa 7

62-002 Suchy Las

tel.61-652 77 50

fax 61-652 77 51

www.hit-kody.com.pl

www.hkk-print.com

www.hkk-consult.com

Maszyny i urządzenia pakujące

ABB Sp. z o.o.

ABB to czołowy producent niezawodnych, szybkich 

i dokładnych robotów przemysłowych.

Firma posiada w swojej ofercie roboty uniwersalne 

oraz dedykowane do specjalistycznych aplikacji, m.in. 

paletyzacji i pakowania. ABB oferuje również projekty 

i budowę gotowych aplikacji zrobotyzowanych.

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa 
tel. 783 831 220 www.abb.pl/robotics

BEHN + BATES Produkcja automatycznych maszyn pakujących.

ul. Kolejowa 3

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

tel. 71-796 02 04

fax 71-796 02 05

www.havertrading.pl

www.behnbates.com

Fenix Systems Sp. z o.o.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakości. 

Systemy podawania, naważarki wielogłowicowe, wagi 

kontrolne, wykrywacze metali, X-Ray, kartoniarki, 

systemy paletyzacji, wózki widłowe LGV. Zapewniamy: 

ofertę, projekt, dostawę, montaż, serwis.

ul. Długa 40  

Moczydłów

05-530 Góra Kalwaria

tel. 22-715 52 53 www.fenixsystems.eu

HAVER&BOECKER Produkcja automatycznych maszyn pakujących.

ul. Kolejowa 3

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

tel. 71-796 02 04

fax 71-796 02 05

www.havertrading.pl

www.haverboecker.com

PACKSOL 

Ryszard Warczyński

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki 

wagowe, pionowe i poziome maszyny pakujące, pakowa-

nie w kartony różnych typów oaz robotyka i systemy 

paletyzujące.

Przedstawicielstwo firm:  PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, 

FUTURA ROBOTICA, MF.

ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73 www.packsol.pl

POLPAK Sp. z o.o. Producent maszyn pakujących.
ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

tel. 22-614 49 48

fax 22-814 36 36
www.polpak.pl
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Maszyny i urządzenia pakujące (cd.)

RAControls Sp. z o.o.

•	 Sprzedaż produktów Rockwell Automation – syste-

mów sterowania, napędów, osprzętu elektrycznego.

•	 Sprzedaż oprogramowania marki Rockwell Software.

•	 Sprzedaż produktów: ProSoft, Hilscher, Kepware, 

Ewon, DKC.

•	Wsparcie techniczne producentom maszyn, integrato-

rom systemów i użytkownikom końcowym.

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

tel. 32-788 77 00

fax 32-788 77 10
www.racontrols.pl

SMIT-OP  

Kowalewscy Sp. j.

•	 Maszyny pakujące – pakowanie poziome flowpack 

i kartonowanie.

•	 Maszyny pąkujące – pakowanie pionowe.

•	 Maszyny pąkujące – pakowanie artykułów technicz-

nych w worki PE i kartony.

•	 Urządzenia kontroli jakości do przemysłu spożyw-

czego i farmaceutycznego: wagi kontrolne, detektory 

metali, rentgeny przemysłowe.

•	 Części zamienne, serwis. 

Majdan 85 E

05-462 Wiązowna 
tel./fax 73-445 30 00 www.smit-tech.eu

Sterling Fluid Systems 

Polska

Od ponad 80 lat Sterling SIHI – obecnie Flowserve SIHI 

Pumps – jest światowym liderem w zakresie pompowa-

nia cieczy i gazów z wykorzystaniem najwyższej jakości 

pomp cieczowych, pomp i systemów próżniowych. Pro-

jektujemy i wytwarzamy pompy cieczowe i próżniowe, 

sprężarki, systemy inżynierskie do wielu zastosowań 

w przemyśle i energetyce.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

tel. 22-335 24 80

fax 22-335 24 82
www.sterling.pl

Techspeed Bendkowski, 

Mazur Sp. j.

Przedstawiciel Erich Baumeister GmGH – firmy specja-

lizującej się w produkcji wiązarek sznurkowych, wiążą-

cych z zastosowaniem sznurka elastycznego. Urządzenia 

te dają gwarancję, że nawet drobne i delikatne produkty 

zostaną związane bez uszkodzeń. 

ul. Stawowa 4

41-214 Sosnowiec 
tel. 32-363 66 06 www.techspeed.pl

TTM

mgr inż. Sławomir  

Podgajny

Małe przetwórnie spożywcze. Technologie spożywcze. 

Projekty i koncepcje technologiczne. Linie przetwór-

cze i rozlewnicze – cydry, soki, syropy, dżemy, sosy, 

ketchupy, musztardy, majonezy, chrzany. Dozowniki, 

napełniarki, zakrętarki, przenośniki. 

ul. M. Konopnickiej 20

95-060 Brzeziny
tel./fax 46-874 28 13

www.ttm.pl

www.maszynyspożywcze.pl

ULMA PACKAGING 

POLSKA

ULMA Packaging Polska od dziesięciu lat sprzedaje 

w Polsce pełen asortyment maszyn ULMA wraz z urzą-

dzeniami peryferyjnymi, stanowiący kompletne linie do 

pakowania produktów spożywczych. 

Oferujemy możliwość pakowania żywności:

•	 maszyny rolowe THERMOFORMING typu: TFS 200- 

TFS 700;

•	 maszyny typu FLOW PACK: FM 305, ARTIC;

•	 maszyny typu TRAYSEALER: TSA 877, TS 1000;

•	 maszyny pionowe: VTI i VTC.

ul. Gen. Wł.  

Sikorskiego 5

05-119 Legionowo

tel. 22-766 22 50 www.ulmapackaging.pl

Maszyny napełniające i zamykające

FEIGE FILLING Produkcja automatycznych stacji napełniających.

ul. Kolejowa 3

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

tel. 71-796 02 04

fax 71-796 02 05

www.havertrading.pl

www.feige.com

MASZYNY PAKUJĄCE
(pakowanie poziome flowpack  
i kartonowanie • pakowanie  
pionowe • pakowanie artykułów  
technicznych w worki PE i kartony)

URZĄDZENIA KONTROLI JAKOŚCI
DLA PRZEMYSŁÓW SPOŻYWCZEGO
I FARMACEUTYCZNEGO
(wagi kontrolne •  detektory metali 
 • rentgeny przemysłowe)

SMIT-OP Kowalewscy Sp. J.
Majdan 85E (od ul. Klubowej) • 05-462 Wiązowna

tel./fax: 73 44 53 000
office@smit-tech.eu • www.smit-tech.eu

CZĘŚCI ZAMIENNE
SERWIS
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Maszyny napełniające i zamykające (cd.)

Fenix Systems Sp. z o.o.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakości. 

Systemy podawania, naważarki wielogłowicowe, wagi 

kontrolne, wykrywacze metali, X-Ray, kartoniarki, syste-

my paletyzacji, wózki widłowe LGV. Zapewniamy: ofertę, 

projekt, dostawę, montaż, serwis.

ul. Długa 40 

Moczydłów

05-530 Góra Kalwaria

tel. 22-715 52 53 www.fenixsystems.eu

POLPAK Sp. z o.o. Producent maszyn pakujących.
ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

tel. 22-614 49 48

fax 22-814 36 36
www.polpak.pl

Sterling Fluid Systems 

Polska

Od ponad 80 lat Sterling SIHI – obecnie Flowserve SIHI 

Pumps jest światowym liderem w zakresie pompowania 

cieczy i gazów z wykorzystaniem najwyższej jakości 

pomp cieczowych, pomp i systemów próżniowych. Pro-

jektujemy i wytwarzamy pompy cieczowe i próżniowe, 

sprężarki, systemy inżynierskie do wielu zastosowań 

w przemyśle i energetyce.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

tel. 22-335 24 80

fax 22-335 24 82
www.sterling.pl

opakowania i materiały opakowaniowe

ETYKIETY.pl

ETIGRAF Sp. z o.o.

Druk etykiet kolorowych metodą fleksograficzną (cold 

stamping, folie holograficzne, zadruk od strony kleju, 

etykiety peel-off, numerowanie etykiet, osłabienie kleju). 

Projektowanie graficzne etykiet z uwzględnieniem aktu-

alnych trendów. Produkcja etykiet niezadrukowanych 

na roli i w arkuszach. Sprzedaż taśm TTR i pakowych, 

drukarek termicznych i termotransferowych.

Nowy Glinnik 17 

97-217 Lubochnia
tel./fax 44-725 11 11 www.etykiety.pl

Systemy napędowe maszyn/komponenty

igus Sp. z o.o.

Producent bezsmarownych i bezobsługowych kompo-

nentów do maszyn: polimerowych łożysk ślizgowych 

i liniowych, e-prowadników przewodów oraz kabli do 

połączeń ruchomych. W ofercie firmy znajduje się

ponad 130 000 produktów dostępnych z magazynu.

ul. Działkowa 121 C

02-234 Warszawa 

tel. 22-863 57 70

fax 22-863 61 69
www.igus.pl

MULTIPROJEKT

Dystrybutor sterowników PLC FATEK, paneli operator-

skich WEINTEK, serwonapędów ABB i ESTUN, techniki 

liniowej HIWIN, siłowników liniowych LinMot, ele-

mentów pneumatyki E. MC, falowników firmy MICNO, 

silników krokowych, części do maszyn. Zapewniamy 

doradztwo techniczne, bezpłatne szkolenia oraz pomoc 

techniczną przy uruchomieniu.

ul. Fabryczna 20 A

31-553 Kraków

tel. 12-413 90 58

fax 12-376 48 94
www.multiprojekt.pl

RAControls Sp. z o.o.

•	 Sprzedaż produktów Rockwell Automation – systemów 

sterowania, napędów, osprzętu elektrycznego.

•	 Sprzedaż oprogramowania marki Rockwell Software.

•	 Sprzedaż produktów: ProSoft, Hilscher, Kepware, Ewon, 

DKC.

•	Wsparcie techniczne producentom maszyn, integrato-

rom systemów i użytkownikom końcowym.

ul. Kościuszki 112

40-519 Katowice

tel. 32-788 77 00

fax 32-788 77 10
www.racontrols.pl

Systemy transportu wewnętrznego

AUTOMATIONSTECHNIK 

Sp. z o.o.

Firma Automationstechnik Sp. z o.o. to duże, wielolet-

nie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie 

systemów transportowych pod indywidualne potrzeby 

Klienta. Oferuje innowacyjne rozwiązania oparte o 

nowoczesne technologie w zakresie przenośników rolko-

wych, taśmowych, łańcuchowych i pasowych. 

ul. Rzemieślnicza 1

30-363 Kraków

tel./fax 12-263 77 55

tel./fax 12-263 77 56
www.automationstechnik.pl
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Systemy transportu wewnętrznego (cd.)

Eureka Inżynieria 

Spożywcza. Doradztwo  

i projektowanie 

Oferujemy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu spo-

żywczego i ochrony środowiska, w tym dozowniki celko-

we w zakresie wydajności od 0,27 dm3/do 0,16 m3/1 obrót 

wirnika do zasilania transportu wewnętrznego,

dozowniki śrubowe, depozytory w liniach technologicz-

nych, transport pneumatyczny, przenośniki cięgnowe, 

suszarki fluidyzacyjne i inne na indywidualne zamó-

wienie.

ul. Rapackiego 19

20-150 Lublin
tel. 602 773 252 www.eurekainz.pl

Fenix Systems Sp. z o.o.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakości. 

Systemy podawania, naważarki wielogłowicowe, wagi 

kontrolne, wykrywacze metali, X-Ray, kartoniarki, syste-

my paletyzacji, wózki widłowe LGV. Zapewniamy: ofertę, 

projekt, dostawę, montaż, serwis.

ul. Długa 40  

Moczydłów

05-530 Góra Kalwaria

tel. 22-715 52 53 www.fenixsystems.eu

FlexLink Systems Polska

FlexLink, innowator systemów przenośników oraz lider 

wiedzy w zakresie automatyzacji procesów produkcji, 

który od ponad 30 lat tworzy zautomatyzowane rozwią-

zania zwiększające wydajność fabryk na całym świecie. 

Dzięki bogatej wiedzy i znajomości poszczególnych 

branż przemysłu budujemy trwałe relacje z klientami 

i partnerami biznesowymi, będąc do dyspozycji w ponad 

60 krajach.

ul. Szkolna 30

62-064 Plewiska  

k. Poznania

tel. 61-654 76 50

fax 61-654 76 51
www.flexlink.pl

steute Polska

Firma steute oferuje wyłączniki linkowe zatrzymania 

awaryjnego, nożne i krańcowe, czujniki magnetyczne 

i indukcyjne, podzespoły bezpieczeństwa, kurtyny

świetlne, urządzenia w wykonaniu przeciwwybucho-

wym i bezprzewodowym oraz w wersjach specjalnych.

al. Wilanowska 321

02-665 Warszawa

tel. 22-843 08 20

fax 22-843 30 52
www.steute.pl

Systemy pakowania zbiorczego

Fenix Systems Sp. z o.o.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakości. 

Systemy podawania, naważarki wielogłowicowe, wagi 

kontrolne, wykrywacze metali, X-Ray, kartoniarki, syste-

my paletyzacji, wózki widłowe LGV. Zapewniamy: ofertę, 

projekt, dostawę, montaż, serwis.

ul. Długa 40  

Moczydłów

05-530 Góra Kalwaria

tel. 22-715 52 53 www.fenixsystems.eu

PACKSOL 

Ryszard Warczyński

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wago-

we, pionowe i poziome maszyny pakujące, pakowanie 

w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy 

paletyzujące.

Przedstawicielstwo firm:  PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, 

FUTURA ROBOTICA, MF.

ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73 www.packsol.pl

POLPAK Sp. z o.o. Producent maszyn pakujących.
ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

tel. 22-614 49 48

fax 22-814 36 36
www.polpak.pl

ABB Sp. z o.o.

ABB to czołowy producent niezawodnych, szybkich 

i dokładnych robotów przemysłowych.

Firma posiada w swojej ofercie roboty uniwersalne 

oraz dedykowane do specjalistycznych aplikacji, m.in. 

paletyzacji i pakowania. ABB oferuje również projekty 

i budowę gotowych aplikacji zrobotyzowanych.

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa 
tel. 783 831 220 www.abb.pl/robotics
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Systemy, urządzenia ważące i dozujące

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu 

globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakre-

su ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 

spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową 

wartością w portfolio Bizerba jest „ważenie”. Szeroki 

zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi 

się do etykietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, 

kontroli i komisjonowania

ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel./fax 81-531 86 80 www.bizerbapolska.pl

PHU BRINPOL 

Jarosław Brinken

•	 Dozowniki materiałów sypkich. Precyzyjne podawanie 

proszków, granulatów, barwników, ziaren.

•	 Dozowanie materiałów  zbrylających się i zawieszają-

cych się.

•	 System szybkiego demontażu do czyszczenia zbiornika.

•	 Łatwa wymiana ślimaka i dyszy.

•	 Zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, spo-

żywczym, chemicznym, farmaceutycznym, szklarskim, 

gumowym, lakierniczym, oczyszczalnie ścieków itd.

ul. Królewska 35

05-502 Bogatki

tel./fax 22-757 36 51

kom. 501 041 986
www.brinpol.com.pl

PPU COLMEX Sp. z o.o.

Projektowanie i wykonawstwo systemów dozująco-wa-

żących. Transport pneumatyczny. Dozowniki celkowe, 

zasuwy płaskie, zawory klapowe. Naczynia ciśnieniowe.

ul. Kościuszki 1 C

44-100 Gliwice

tel. 23-231 88 26

fax 23-230 49 52
www.colmex.pl

COMP SA

Oddział Nowy Sącz

NOVITUS – Centrum

Technologii Sprzedaży

NOVITUS oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemy-

słu oparte na wagach dynamicznych. Są to usprawniają-

ce proces produkcyjny ręczne lub automatyczne systemy 

ważąco-etykietujące. Dużym atutem są także, wykorzy-

stywane do sortowania produktów, dyskryminatory 

i klasyfikatory produktów według masy.

ul. Nawojowska 118

33-300 Nowy Sącz

tel. 18-444 00 20

fax 18-444 07 90
www.novitus.pl

ELWAG Sp. z o.o.

Autoryzowany przedstawiciel firmy Sartorius – sprzedaż, 

serwis. Przemysłowe wagi zbiornikowe, platformowe –

technologiczne i legalizowane. Systemy dozujące. Pro-

jektowanie, wykonawstwo, uruchomienie. Sterowanie 

procesami przemysłowymi.

ul. Kościuszki 1 C

44-100 Gliwice
tel./fax 32-331 37 11 www.elwag.pl

Fenix Systems Sp. z o.o.

Kompletne linie do pakowania i systemy kontroli jakości. 

Systemy podawania, naważarki wielogłowicowe, wagi 

kontrolne, wykrywacze metali, X-Ray, kartoniarki, syste-

my paletyzacji, wózki widłowe LGV. Zapewniamy: ofertę, 

projekt, dostawę, montaż, serwis.

ul. Długa 40  

Moczydłów

05-530 Góra Kalwaria

tel. 22-715 52 53 www.fenixsystems.eu

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

METTLER TOLEDO jest producentem i dostawcą syste-

mów wagowych dla laboratoriów, przemysłu i handlu 

oraz precyzyjnych instrumentów analitycznych. Jest 

ponadto dostawcą systemów detekcji metalu i kontroli 

rentgenowskiej do monitorowania procesów produkcji 

i pakowania.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 22-440 67 00

fax 22-440 67 38
www.mt.com

N.B.C. Polska Sp. z o.o.

Oferujemy szeroką gamę  wysokiej jakości włoskich czuj-

ników tensometrycznych, standardowych i projektowa-

nych na zamówienie, akcesoria do czujników, torsjome-

try, mierniki wagowe, moduły dozujące, ograniczniki do 

dźwigów i suwnic, wagi dynamometryczne.

ul. Arctowskiego 2

02-784 Warszawa

tel. 22-855 18 30

fax 22-855 18 32
www.nbc-el.pl

PACKSOL 

Ryszard Warczyński

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wago-

we, pionowe i poziome maszyny pakujące, pakowanie 

w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy 

paletyzujące.

Przedstawicielstwo firm:   PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, 

FUTURA ROBOTICA, MF.

ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73 www.packsol.pl
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Systemy, urządzenia ważące i dozujące (cd.)

POLPAK Sp. z o.o. Producent maszyn pakujących.
ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

tel. 22-614 49 48

fax 22-814 36 36
www.polpak.pl

PPU 

„PROTON elektronik”

Systemy automatycznego naważania; systemy nawa-

żania przedmieszek; wagi przemysłowe, czujniki ruchu; 

automatyzacja linii granulacji; systemy sterowania, 

wizualizacja; automatyka przemysłowa. Automatyzacja 

strzelnic sportowych i policyjnych, programy.

ul. Kożuchowska 35 A

65-364 Zielona Góra

tel. 68-320 43 63

fax 68-320 43 63
www.protonelektronik.pl

SARTORIUS INTEC 

POLAND Sp. z o.o.

Sprzedaż i serwis urządzeń firmy SARTORIUS INTEC: 

wagi przemysłowe; automatyczne wagi kontrolne; 

detektory metali; detektory rentgenowskie; systemy 

kontroli towarów paczkowanych; akcesoria, wzorce 

masy, czujniki wagowe.

ul. Wrzesińska 70

62-025 Kostrzyn

tel. 61-656 02 98

fax 61-656 02 99
www.sartorius-intec.pl

SIMEX Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor aparatury kontrolno-pomiaro-

wej.

Wykonywanie pełnego zakresu aplikacji wagowych

dla zbiorników, zaprojektowanych w oparciu o czujniki

wagowe koncernu Vishay.

ul. Wielopole 11

80-556 Gdańsk

tel. 58-762 07 77

fax 58-762 07 70
www.simex.pl

SMIT-OP  

Kowalewscy Sp. j.

•	 Maszyny pakujące – pakowanie poziome flowpack 

i kartonowanie.

•	 Maszyny pąkujące – pakowanie pionowe.

•	 Maszyny pąkujące – pakowanie artykułów technicz-

nych w worki PE i kartony.

•	 Urządzenia kontroli jakości do przemysłu spożywczego 

i farmaceutycznego: wagi kontrolne, detektory metali, 

rentgeny przemysłowe.

•	 Części zamienne, serwis. 

Majdan 85 E

05-462 Wiązowna 
tel./fax 73-445 30 00 www.smit-tech.eu

Techspeed Bendkowski, 

Mazur Sp. j.

Autoryzowany przedstawiciel firmy Scheugenpflug – 

wiodącego światowego producenta systemów dozo-

wania żywic i silikonów. Sprzedaż prostych systemów 

dozujących i zalewających oraz zautomatyzowanych linii 

produkcyjnych. Serwis i sprzedaż części.

ul. Stawowa 4

41-214 Sosnowiec
tel. 32-363 66 06  www.techspeed.pl

Systemy znakujące, RFID, systemy kontroli

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu 

globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakre-

su ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 

spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową 

wartością w portfolio Bizerba jest „ważenie”. Szeroki 

zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi 

się do etykietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, 

kontroli i komisjonowania.

ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel./fax 81-531 86 80 www.bizerbapolska.pl

MASZYNY PAKUJĄCE
(pakowanie poziome flowpack  
i kartonowanie • pakowanie  
pionowe • pakowanie artykułów  
technicznych w worki PE i kartony)

URZĄDZENIA KONTROLI JAKOŚCI
DLA PRZEMYSŁÓW SPOŻYWCZEGO
I FARMACEUTYCZNEGO
(wagi kontrolne •  detektory metali 
 • rentgeny przemysłowe)

SMIT-OP Kowalewscy Sp. J.
Majdan 85E (od ul. Klubowej) • 05-462 Wiązowna

tel./fax: 73 44 53 000
office@smit-tech.eu • www.smit-tech.eu

CZĘŚCI ZAMIENNE
SERWIS
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Systemy znakujące, RFID, systemy kontroli (cd.)

HIT – KODY  

KRESKOWE Sp. j.

HIT – Kody Kreskowe to firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem i bogatymi referencjami. Posiada status 

autoryzowanego dystrybutora sprzętu wielu uznanych 

marek, jest integratorem rozwiązań AutoID, drukarnią 

etykiet oraz zapewnia kompleksowe wdrożenia syste-

mów bazujących na kodach kreskowych i RFID.

ul. Wierzbowa 7

62-002 Suchy Las

tel.61-652 77 50

fax 61-652 77 51

www.hit-kody.com.pl

www.hkk-print.com

www.hkk-consult.com

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

METTLER TOLEDO jest producentem i dostawcą syste-

mów wagowych dla laboratoriów, przemysłu i handlu 

oraz precyzyjnych instrumentów analitycznych. Jest 

ponadto dostawcą systemów detekcji metalu i kontroli 

rentgenowskiej do monitorowania procesów produkcji 

i pakowania.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 22-440 67 00

fax 22-440 67 38
www.mt.com

Turck Sp. z o.o.

Firma TURCK to jeden z największych na świecie 

producentów elementów automatyki przemysłowej. 

Oferta produktów: komponenty dla automatyzacji 

procesów przemysłowych; komponenty dla automaty-

zacji produkcji; czujniki; komunikacja bezprzewodowa; 

złącza, przewody i inne komponenty łączeniowe; RFID, 

wskaźniki i oświetlenia LED.

ul. Wrocławska 115

45-836 Opole
tel. 77-443 48 00 www.turck.pl

Inne maszyny i urządzenia

igus Sp. z o.o.

Producent bezsmarownych i bezobsługowych kompo-

nentów do maszyn: polimerowych łożysk ślizgowych 

i liniowych, e-prowadników przewodów oraz kabli do 

połączeń ruchomych. W ofercie firmy znajduje się

ponad 130 000 produktów dostępnych z magazynu.

ul. Działkowa 121 C

02-234 Warszawa 

tel. 22- 863 57 70

fax 22- 863 61 69
www.igus.pl

Sterling Fluid  

Systems Polska

Od ponad 80 lat Sterling SIHI – obecnie Flowserve SIHI 

Pumps – jest światowym liderem w zakresie pompowa-

nia cieczy i gazów z wykorzystaniem najwyższej jakości 

pomp cieczowych, pomp i systemów próżniowych. Pro-

jektujemy i wytwarzamy pompy cieczowe i próżniowe, 

sprężarki, systemy inżynierskie do wielu zastosowań 

w przemyśle i energetyce.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

tel. 22-335 24 80

fax 22-335 24 82
www.sterling.pl

steute Polska

Firma steute oferuje wyłączniki linkowe zatrzymania 

awaryjnego, nożne i krańcowe, czujniki magnetyczne 

i indukcyjne, podzespoły bezpieczeństwa, kurtyny

świetlne, urządzenia w wykonaniu przeciwwybucho-

wym i bezprzewodowym oraz w wersjach specjalnych.

al. Wilanowska 321

02-665 Warszawa

tel. 22-843 08 20

fax 22-843 30 52
www.steute.pl

TTM 

mgr inż. Sławomir 

Podgajny

Małe przetwórnie spożywcze. Technologie spożywcze. 

Projekty i koncepcje technologiczne. Linie przetwórcze 

i rozlewnicze – cydry, soki, syropy, dżemy, sosy, ketchupy, 

musztardy, majonezy, chrzany. Dozowniki, napełniarki, 

zakrętarki, przenośniki. 

ul. M. Konopnickiej 20

95-060 Brzeziny
tel./fax 46-874 28 13

www.ttm.pl

www.maszynyspożywcze.pl
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Joseph Lentin 
Nauka robotyki z językiem Python 
Wydawca: Helion 
Wydanie: 2016

Roboty wkraczają do różnych dziedzin naszego życia, więc roboty-
ka nabiera coraz większego znaczenia. Nauka o robotach, ich budo-
waniu i programowaniu jest dość złożoną, ale fascynującą dziedziną. 
Jej opanowanie wymaga wysiłku, jednak aby zaprojektować łatwy do 
wykorzystania interfejs, wystarczy posłużyć się kilkoma programami 
narzędziowymi oraz językiem Python. W ten sposób można zaprojek-
tować zachowania robota, określić, w jaki sposób będzie zmierzał do 
celu, reagował na sygnały otaczającego świata, czy sprawić, by ocze-
kiwał na instrukcje.

Dzięki tej książce można się nauczyć, jak z wykorzystaniem języka 
Python oraz kilku popularnych frameworków stosowanych w robotyce, 
takich jak system ROS, budować autonomiczne roboty mobilne. Omó-
wiono w niej również inne frameworki programistyczne, w tym również 
te dla Pythona. Aby równocześnie pokazać praktyczne wykorzystanie 
przedstawianego materiału, omówiono krok po kroku proces budowa-
nia robota-służącego ChefBot, który na przykład może podawać posiłki 
w domu, hotelu czy restauracji.

W tej książce przedstawiono:
 l zwięzłe podstawy robotyki i zasady projektowania oprogramowa-
nia robotów;

 l aspekty projektowania CAD 2D i 3D z wykorzystaniem programów 
LibreCAD i Blender;

 l budowanie modeli 3D z wykorzystaniem API Blender dla Pythona;
 l zagadnienia sprzętowej warstwy projektowania robota;
 l zasady obsługi sensorów robotów, w tym programowanie senso-
rów wizji;

 l obsługę rozpoznawania mowy i syntezę mowy z wykorzystaniem 
Pythona i ROS;

 l implementację sztucznej inteligencji za pomocą Pythona;
 l zagadnienie testowania i kalibrowania robota.

Mark Rollins 
Robotyka w LEGO Technic. Projektowanie  
i budowa własnych robotów (eBook) 
Wydanie: 1, 2016 
Redakcja: Mawart 
Wydawca: Promise 

Dzięki książce Robotyka w LEGO Technic konstruowanie robotów sta-
nie się całkiem proste! Zobaczymy, jak używać klocków LEGO i ele-
mentów mechanicznych i sterujących, takich jak silniki i piloty, do two-

rzenia wszelkiego rodzaju robotów. Najlepsze jest to, że nie musimy się 
uczyć programowania. Wystarczy nasza wyobraźnia i fachowe zasady 
konstrukcji zawarte w książce Robotyka w LEGO Technic. Autor, Mark 
Rollins, pokazuje i objaśnia sposoby projektowania w Technic. Nie są 
to tylko instrukcje składania części. Dzięki książce Robotyka w LEGO 
Technic aktywnie uczymy się podstaw dobrego projektowania, które mo-
że nas zaprowadzić do tworzenia prawdziwie efektownych konstrukcji 
robotów LEGO. Nauczymy się: tworzyć wyposażoną w koła podstawę 
robota LEGO Technic; konstruować kroczącego robota LEGO Technic; 
sterować dłońmi i ramionami robota; przyłączać do robota silniki i pi-
loty. Ta książka pomoże tworzyć własną armię robotów, które jeżdżą 
na kołach, kroczą na dwóch lub czterech nogach, a także poruszają 
się i funkcjonują w dowolny wymarzony sposób. Skorzystaj z książki 
Robotyka w LEGO Technic i konstruuj z prawdziwą mocą! Po opano-
waniu technik z tej książki osoby, które chcą budować większą liczbę 
konstrukcji, mogą zapoznać się z książką LEGO Technic w praktyce 
napisaną także przez Marka Rollinsa i dowiedzieć się, jak budować 
pojazdy, które mogą toczyć się, jeździć i nie tylko.

Redakcja: Ewa Matuszewska 
Automatyzacja przemysłu spożywczego. Studia 
przypadków. Rzeczywiste problemy z polskich 
firm rozwiązane na podstawie prawdziwych 
danych 
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN 
Wydanie: 1, 2015

Jedyne na rynku opracowanie, w którym na konkretnych przykładach 
z polskiego i zagranicznego rynku przedstawione są usprawnienia 
w przemyśle spożywczym, pozwalające na zmniejszenie kosztów, a tak-
że zwiększenie efektywności produkcji.

Książka napisana przez praktyków, którzy na co dzień doradzają 
oraz wdrażają w przedsiębiorstwach rozwiązania usprawniające pro-
dukcję. W publikacji szczegółowo opisano liczne studia przypadków 
z przeprowadzonych wdrożeń, co pozwoli czytelnikom na skorzystanie 
ze sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Poradnik ma wielowymiaro-
wy charakter. Pokazuje usprawnienia w branży spożywczej na różnych 
etapach produkcji – od przygotowania produktów, przez ich przetwa-
rzanie, po paletyzację.

Swoimi doświadczeniami w zakresie automatyzacji i robotyzacji po-
dzieliły się takie firmy, jak np.: Kärcher, ASTOR, Mitsubishi, SCHUNK 
czy Stäubli. Z książki dowiemy się także, jakie efekty w różnych przed-
siębiorstwach przynosi stosowanie urządzeń takich firm, jak: OMRON, 
FANUC, KUKA.

Idealnym uzupełnieniem publikacji są wywiady z przedstawicielami 
firm, które zdecydowały się na wprowadzenie swoich zakładów w XXI 
wiek. Opowiadają oni o problemach, które mieli przed zastosowaniem 
automatyzacji, podejmowanych decyzjach i tym, jak wygląda ich nowa 
rzeczywistość po wprowadzonych zmianach.



Nie spełniamy co prawda życzeń, ale…
pomożemy Ci dotrzeć do klienta

tel. 32 755 18 47,  e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl

www.wdp.com.pl
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Prenumeratę kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie” można 
rozpocząć w dowolnym momencie. Cena prenumeraty pozostaje bez 
zmian, niezależnie od zmiany stawki VAT na czasopismo. Faktura 
za prenumeratę zostanie przesłana wraz z pierwszym zamówionym 
egzemplarzem. Koszty przesyłki pokrywa wydawnictwo. Studenci oraz 
uczniowie mogą skorzystać z 50% zniżki, przesyłając kserokopię waż-
nej legitymacji szkolnej. Zniżka obejmuje również szkoły i wyższe 
uczelnie.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 38,88 zł brutto (w tym 8% VAT).
Wydawnictwo Druk-Art SC nr konta:  
57 1560 1140 0000 9090 0004 0921

Wysyłając powyższy formularz, wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Kwartalnik „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie” można zaprenumero-
wać, wykorzystując:
–  druk zamówienia pobrany z naszej witryny internetowej 

www.wdp.com.pl/wdp/prenumerata/;
–  pocztę elektroniczną, e-mail: prenumerata@drukart.pl.

lub za pośrednictwem:
–  Wydawnictwo SIGMA NOT, tel./fax 22-840 35 89;
–  RUCH SA, tel. 801 800 803 lub 22-693 70 00 (godz. 700–1700)  

www.prenumerata.ruch.com.pl,  prenumerata@ruch.com.pl;
–  GARMOND PRESS SA, tel./fax 12-412 75 60;
– KOLPORTER SA, tel. 22-355 04 10.

Informacje na temat prenumeraty oraz numerów archiwalnych można 
uzyskać pod numerem tel./fax: 32-755 15 74.

SKUTECZNA PROMOCJA
W KWARTALNIKU 

Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji!
tel. 32-755 18 47;  e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl

Więcej dowiesz się też na stronie www.wdp.com.pl w zakładce reklama.

PRenuMeRATA

TEMATyKA wydania 4/2016:    

→    automatyzacja i linie technologiczne w przemyśle;

→    sterowanie produkcją;

→    systemy pakujące;

→    opakowania zbiorcze, paletyzacja w przemyśle 
rozlewniczym i spożywczym;

→    recykling opakowań, zarządzanie odpadami 
w procesie produkcji;

→    logistyka produkcji;

→    wizualizacja procesów produkcyjnych





Higieniczna budowa, elastyczność i maksimum wydajności

Waga kontrolna Flexus®

Sartorius Intec Poland Sp. z o.o. | ul. Wrzesińska 70 | 62-025 Kostrzyn
Telefon 61 656 02 98 | biuro.pl@sartorius-intec.com

Higieniczna budowa
Łatwa kontrola, szybkie czyszczenie, oszczędność czasu i pieniędzy

Uniwersalna konfiguracja
Optymalne standardowe konfiguracje do różnych zastosowań

Czujnik wagowy w technologii EMFC
Umożliwia precyzyjne ważenie i dużą wydajność

Więcej informacji o produkcie: www.flexus-checkweigher.com

NOWOŚĆ
Bezpieczeństwo żywności 

w każdym detalu

✓

✓

✓

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 

na Targach TAROPAK w Poznaniu w dniach 

26–29.09.2016. Pawilon 3, Stoisko Nr 41
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