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formy wtryskowe

Preparaty chemiczne bez gazu pędnego
– ekonomiczne rozwiązanie dla oszczędnych
Iwona Hiszpańska

M

ogłoby się wydawać, że firma Buchem Chemie +
Technik już nas nie zaskoczy nowymi produktami.
A jednak. Od sierpnia tego roku wiele z produktów
dostępnych do tej pory tylko w w tradycyjnej puszce z aerozolem, można teraz otrzymać w wersji „100% środka”. „100% środka” oznacza, że w opakowaniu nie ma gazu
pędnego, który pomaga wydobyć płyn na zewnątrz, a jest tam
jedynie sam preparat. Jakie są zalety takiego rozwiązania i po
co firma Buchem Chemie+Technik trudziła się wprowadzając
tak zapakowany środek do swojej oferty? Jedną z takich zalet
będzie na pewno to, że nie produkujemy odpadów w postaci
butelek po aerozolach. Jest to oczywiście argument dla firm,
które prowadzą politykę segregacji odpadów i dbają o ich zminimalizowanie. W niektórych przypadkach nawet ponoszą większe koszty za utylizację takich butelek, ponieważ przed recyklingiem metalowych butelek trzeba resztki gazu pędnego usunąć
ze środka. Inna zaleta to mniejsza częstotliwość zakupu środków chemicznych, ponieważ w nowych opakowaniach jest ich
500 ml, a w puszcze np. o pojemności 630 ml maksymalna
ilość preparatu jaka może być umieszczona to 300 ml. To dlatego, że musi być zostawiona przestrzeń dla gazu pędnego.

Z tego też powodu preparat zakupiony w nowym opakowaniu
zaproponowanym przez firmę Buchem Chemie+Technik starcza
na dłużej, a dodatkowo nie zawiera gazu pędnego, więc jest
łatwiejszy podczas recyklingu. Produkty pakowane w butelce
„100 % środka” to Reiniger SE, Reiniger SC, Antikor RS, Solvo
X, Solvo N, Solvo L.
Inna ciekawostka dla tych, którzy znają firmę Buchem Chemie+Technik oraz stosują środki ich produkcji, to trzy nowe preparaty z rodziny Solvo – środków odtłuszczających i czyszczących. Są to Solvo X, Solvo N oraz Solvo L. Wszystkie pakowane
w butelkach bez dodatku gazu pędnego. Mają działanie odtłuszczające i czyszczące. Różnią się agresywnością oraz szybkością
odparowywania, przez co mają odrobinę różne zastosowanie
i funkcje. Można więc precyzyjniej dostosować je do swojego
procesu w przetwórstwie tworzyw sztucznych podczas produkcji, a także w konserwacji form wtryskowych czy tłoczników lub
innych narzędzi. Dokładne informacje o nowych możliwościach
znajdziecie Państwo na stronie www.transcorn.pl. Zapraszam
również do kontaktu celem przetestowania.
Iwona Hiszpańska – Transcorn Sp. z o.o.
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System zdalnego odczytu
liczników
System MoldMaker to kompletne rozwiązanie technologiczno-informatyczne przeznaczone zarówno dla małych, jak i dla dużych
firm, zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, tłocznictwem lub wykrawaniem z blach.

l

l
l

l
l
l

l

Wybrane funkcjonalności:
bezprzewodowy i bezobsługowy odczyt liczników zamontowanych w narzędziach lub prasach;
bieżący i historyczny podgląd produkcji;
bieżący i historyczny pomiar czasu cyklu narzędzia oraz innych
statystyk;
nieresetowalne liczniki z alarmem demontażu;
przypomnienia i kontrola przeglądów prewencyjnych;
rejestracja prac serwisowych.
Paleta dostępnych liczników:
Standardowy do 85oC: MMC-11, lider sprzedaży.

Maszynowy MMC-24 montowany do pras zamiast narzędzi.
Wizualnie identyczny jak MMC-11, jednak zamiast przycisku
cykli posiada przewód sterowniczy akceptujący impulsy 0-24V
jako sygnały cyklu. Stosuje się go w przypadkach, gdzie nie ma
możliwości zamontowania licznika bezpośrednio do narzędzia.
Licznik podłączamy wtedy do prasy i zliczamy jej cykle.
l

!

              l

		

Licznik posiada 8-cyfrowy wyświetlacz zabezpieczony szybką
frontową z PMMA, przycisk cykli i przycisk demontażu. Dopuszczalne temperatury pracy to 125oC.
l Ekonomiczny: MMC-11 Mini: Obudowa wykonana z tworzywa
PA6GF15, brak wyświetlacza i przycisku demontażu. Szybka
frontowa z PMMA, przycisk cykli. Odporność temperaturowa
do 85oC.

Wysokotemperaturowy do ciężkiej pracy w 125oC: MMC-11 HT.
Wizualnie różni się od MMC-11 wyświetlaczem, którego nie
posiada. W zamian certyfikowany jest do pracy w temperaturze
do 125oC!
l

6

Wkrótce: ultrawysokotemperaturowy do 175oC
oraz wodo- i olejoodporny: MMC-67.

!

Idea systemu opiera się na kilku prostych krokach:
1. Odczyt online liczników zamontowanych w narzędziach lub
prasach na hali produkcyjnej;
2. Przesyłanie danych na serwer;
3. Obliczenia i generowanie bieżących statystyk i wydajności
z pracy narzędzi i maszyn;
4.Uporządkowanie istotnych informacji i czynności wymaganych
przy obsłudze narzędzi, takich jak: rejestr narzędzi, rejestr
kart serwisowych, przypomnienia serwisowe, monitoring pracy
formy, obliczanie współczynnika OEE efektywności produkcji,
alarmy o różnych zdarzeniach itp.
System MoldMaker z punktu widzenia korporacji jest narzędziem do monitorowania należących do niej fabryk. Dostępne
są statystyki generowane dla pojedynczych fabryk, jak i dla całej
korporacji. System MoldMaker został zaprojektowany również do
zdalnego monitorowania podwykonawców realizujących produkcję na narzędziach powierzonych. Jako zabezpieczenie, system
wykrywa demontaż licznika z narzędzia, jak i mechaniczne zablokowanie przycisku cykli.
W celu korzystania z systemu MoldMaker należy zamontować
liczniki MMC-11 w narzędziach produkcyjnych i założyć konto
w serwisie MoldMaker z dowolną ilością użytkowników. W przypadku dużych korporacji każda z firm należących do korporacji
zakłada własne konto. Korporacja natomiast może monitorować
wszystkie swoje firmy.
W systemie można ewidencjonować narzędzia wraz z ich specyfikacją techniczną, która może być wykorzystana do różnych
celów związanych z eksploatacją, konstrukcją lub projektowaniem nowego narzędzia.
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020
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Notatki serwisowe oraz przypomnienia serwisowe są narzędziami ułatwiającymi terminowe zarządzanie narzędziami od
strony przeglądów technicznych, czynności okresowych lub planowanych regeneracji. Zapewniają ścisłą historię wykonywanych
czynności.
Części składowe systemu:
1. Licznik bezprzewodowy MoldMaker;
2. Koncentrator MMCD (zalecane urządzenie opcjonalne);
3. Aplikacja smartfonowa MoldMaker Scan;
4. Serwis internetowy https:\\MoldMaker.eu.
Obudowy liczników MoldMaker wykonane są z tworzywa
PA6GF15, a gabaryt i rozstawy śrub mocujących są zgodne
z gabarytami typowych liczników do form. Można je stosować zamiennie z licznikami mechanicznymi. Ciekawostką jest przycisk
demontażu, który stanowi zabezpieczenie przed nieuprawnionym
odkręceniem licznika od podłoża. W takiej sytuacji użytkownik
otrzymuje powiadomienie o demontażu licznika w postaci e-maila lub sms. Licznik posiada wbudowany nadajnik transmitujący
bieżącą wartość licznika oraz inne sygnały kontrolne. Sygnały
radiowe wysyłane przez licznik mogą być odbierane za pomocą telefonu z zainstalowaną aplikacją MoldMarker Scan lub za
pomocą Koncentratora MoldMaker MMCD. Licznik wyposażony jest ponadto w zbliżeniowy układ nadawczo-odbiorczy NFC,
który umożliwia konfigurację zbliżeniową za pomocą telefonu
z aplikacją MoldMaker Scan. Fizyczne działanie nadajnika polega na okresowym wysyłaniu bardzo krótkich impulsów cyfrowych.
Gwarantowany zasięg odbioru ok. 30 m w praktyce przekracza
nawet 100 m. Czas pracy baterii licznika to minimum 5 lat. Dopuszczalna temperatura pracy to 85oC lub 125oC. Zastosowana
technologia transmisji danych z liczników nie stawia ograniczeń
w ilości jednocześnie pracujących liczników na hali. W chwili publikacji tego artykułu maksymalna przetestowana ilość jednocześnie pracujących liczników wynosiła 750.
KONCENTRATOR MMCD (MOLDMAKER CLOUD DATA)
To bezobsługowe i automatyczne urządzenie buforująco-lokalizacyjne pełniące rolę przekaźnika pomiędzy licznikami,
a serwerem kolekcjonującym dane. Koncentrator, w odstępach
5-minutowych, skanuje obszar i przesyła wyniki ze wszystkich
liczników jednocześnie do serwera zbiorczego, podając lokalizację narzędzia i poziom odbieranego sygnału. W zakładach
produkcyjnych, gdzie potrzebna jest regularność odczytów
i bezobsługowość niezbędne jest zainstalowanie koncentratora w centrum hali produkcyjnej tak, aby obejmował zasięgiem
wszystkie liczniki.
Koncentrator montuje się na suficie lub na ścianie, z dala od
metalowych elementów i urządzeń, które mogłyby zakłócać jego
pracę, takich jak routery wi-fi, zasilacze impulsowe, lampy. Miejsce instalacji dobiera się tak, aby koncentrator miał jak najlepsze warunki pracy i obejmował swym zasięgiem jak największy
obszar.
Koncentrator występuje w dwóch wersjach:
1. wersja LAN – wymagająca podłączenia kabla LAN do wewnętrznej sieci zakładu;
2. wersja GSM – bezkablowa, wymagająca aktywnej karty SIM
dowolnego operatora GSM.
Z założenia urządzenie nie współpracuje z siecią wi-fi. W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych,
stosuje się większą liczbę koncentratorów.
Koncentrator MMCD pełni również rolę zabezpieczenia na wypadek braku połączenia internetowego z serwerem. Rejestruje
wtedy odczyty z liczników w swojej wewnętrznej pamięci, a po
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020
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uzyskaniu połączenia internetowego przesyła zaległe odczyty na
serwer, zachowując ciągłość pracy.
APLIKACJA SMARTFONOWA MOLDMAKER SCAN
To wielofunkcyjna bezpłatna aplikacja. W chwili obecnej dostępna jest tylko w systemie Android, lecz wkrótce pojawi się
wersja iOS. Aplikacja realizuje kilka funkcjonalności:
1. Zdalny odczyt liczników w zasięgu min 30 m, max. 120 m na
hali;
2. Konfiguracja zbliżeniowa licznika;
3. Skaner zasięgu sygnału;
4. Konfigurator przydziału narzędzi do maszyn produkcyjnych.
Zdalny odczyt liczników to po prostu przełączenie aplikacji
w tryb skanowania. Aplikacja odczytuje zdalnie liczniki znajdujące się na hali i przesyła dane na serwer. Po przesłaniu, dane są
przyporządkowywane poszczególnym narzędziom. Dzięki temu
tworzy się historia pracy narzędzia. Samo skanowanie to proces bardzo szybki. Przeskanowanie 100 liczników trwa około 10
sekund.
Konfiguracja zbliżeniowa realizowana jest poprzez technologię
NFC. Telefon przykłada się do licznika w celu odczytania lub zapisania informacji o danym narzędziu.
Skaner zasięgu umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału
w wybranym miejscu hali lub pozwala wyznaczyć mapę poziomu
sygnału oraz dobrać optymalne położenie koncentratora. Często
używa się go do wstępnego zorientowania się o poziomie zakłóceń i możliwościach pokrycia zasięgiem.
Konfigurator przydziału narzędzi do maszyn produkcyjnych stosuje się dla liczników MMC-24, które umożliwiają podłączenie do
sterownika maszyny produkcyjnej zamiast do narzędzia.
SERWIS INTERNETOWY HTTPS:\\MOLDMAKER.EU
To serce systemu MoldMaker. Tutaj dostępne są wszystkie
funkcjonalności systemu, takie jak: zarządzanie rejestrem form,
tłoczników i wykrojników, zarządzanie Kartami Narzędzi, notatkami serwisowymi, harmonogramami przypomnień, wyświetlanie
statystyk, obliczanie współczynników wydajności OEE za dany
okres produkcji, wyświetlanie bieżących i historycznych wykresów wydajności narzędzi, generowanie raportów, historia czynności dla danej formy, monitoring nieuprawnionego demontażu
licznika, status pracy narzędzia, udostępnianie formy podwykonawcom lub narzędziowniom, przepisanie licznika do innego narzędzia itp.

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. 607 259 412
moldmaker@moldmaker.eu
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Analiza zjawiska samoistnego
wyboczenia wyprasek
cienkościennych z tworzyw
sztucznych
Przemysław Poszwa, Paweł Brzęk, Wiktor Hoffmann

Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, zwłaszcza w produkcji opakowań
oraz obudów. Omówiono zjawisko samoistnego wyboczenia wyprasek, które występuje przede wszystkim w elementach cienkościennych. Obok podstaw teoretycznych przedstawiono symulacje numeryczne wraz z eksperymentalną walidacją zjawiska.

T

worzywa sztuczne cechują się korzystnym stosunkiem
modułu sprężystości do gęstości, dzięki czemu znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Technologia formowania wtryskowego pozwala dodatkowo uzyskiwać części o skomplikowanych kształtach oraz cienkich ściankach w jednej operacji, w bardzo krótkim czasie.
Dużą wadą tworzyw sztucznych jest anizotropowy skurcz powstający w trakcie zestalania się w procesie wtryskiwania. Skutkuje on
wieloma problemami na etapie wdrażania produkcji, gdyż w przypadku skomplikowanych kształtów bardzo trudno przewidzieć wartości
skurczu w poszczególnych kierunkach i tym samym wielkości oraz
postać deformacji. Dopiero zastosowanie zaawansowanych programów symulacyjnych pozwala z dużą dokładnością przewidzieć efekt
anizotropowego skurczu, jakim jest finalny kształt wypraski [1].
Efekt skurczu nie jest jedynym źródłem problemów podczas
projektowania wyprasek. Oprócz tego bardzo istotnym aspektem
są naprężenia resztkowe zamrożone w wyprasce po procesie
przetwórczym [2]. Potrafią one wpłynąć na wytrzymałość wypraski oraz mogą wywoływać efekt rzadko rozpatrywany na etapie
projektowania i analiz symulacyjnych – a mianowicie zjawisko
samoistnego wyboczenia wypraski. Jest on obserwowany jedynie w wypraskach cienkościennych, jednak może powodować
znaczące problemy z zachowaniem ich płaskości [3, 4].
W niniejszej pracy omówiono przyczyny i schemat powstawania naprężeń resztkowych oraz ich związek z samoistnym wyboczeniem wyprasek. Rozważania te zilustrowano symulacjami nu-

Rys. 1. Zależność P-V-T dla Moplen HP500N [5]
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merycznymi powtryskowego paczenia wyprasek, których wyniki
porównano z efektem przeprowadzonego eksperymentu.
ZMIENNOŚĆ OBJĘTOŚCI TWORZYWA
W FUNKCJI CIŚNIENIA I TEMPERATURY
Bezpośrednimi przyczynami skurczu anizotropowego są niska
przewodność cieplna polimerów, lepkosprężystość oraz duża nieliniowa zmienność objętości w zależności od temperatury i ciśnienia.
Tworzywa sztuczne cechują się zmienną objętością właściwą
V w zależności od warunków (ciśnienia w formie wtryskowej P,
temperatury tworzywa T po wtryśnięciu do formy). Zależność V
od pozostałych parametrów jest różna dla tworzyw o strukturze
częściowo krystalicznej oraz amorficznej. Wykres zależności P-V-T dla tworzywa częściowo krystalicznego (polipropylenu izotaktycznego Moplen HP500N) przedstawiono na rys. 1, a dla amorficznego (poliwęglanu Makrolon 2405) – na rys. 2.
W zależności od lokalizacji punktu wtrysku, rodzaju przewężki
i parametrów nastawnych tworzywo sztuczne w danym miejscu
wypraski zastyga przy różnych wartościach ciśnienia panującego
wewnątrz formy wtryskowej.
Na rys. 3 pokazano wartość ciśnienia, przy którym zastygał dany
obszar wypraski tworzywa. Wpływa to bezpośrednio na sposób
formowania się naprężeń resztkowych indukowanych termicznie.
Zasadniczo wyróżnia się naprężenia resztkowe indukowane
płynięciem oraz termiczne (w materiałach nienapełnionych te
pierwsze są zazwyczaj pomijane, gdyż są o rząd wielkości niższe

Rys. 2. Zależność P-V-T dla Makrolon 2405 [6]
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niż te drugie). Powstawanie termicznych naprężeń resztkowych
można podzielić na pięć etapów, przedstawionych na rys. 4.
Po lewej stronie pokazano rozkład temperatury w środku warstwy zastygłego tworzywa, a po prawej – rozkład naprężeń w poszczególnych fazach zamarzania wypraski, czyli:
l t = t0 – w całej objętości występuje równomierna temperatura
oraz brak naprężeń;
l t = t1 – przy zerowym ciśnieniu zestala się wierzchnia warstwa
wypraski, której objętość jest mniejsza od objętości tworzywa
w stanie ciekłym; występuje naprężenie rozciągające o niewielkiej wartości;
l t = t2 – przyłożone zostaje ciśnienie docisku ph wywołujące
naprężenia ściskające. W ciekłym tworzywie są one równe
σ = – ph, a w zestalonej warstwie wierzchniej Δσ = νph/(1 – ν),
gdzie ν to liczba Poissona;
l t = t3 – ciśnienie docisku jest stałe, pewna warstwa tworzywa
ulega zestaleniu, jej skurcz jest ograniczony przez panujące
w gnieździe ciśnienie (rys. 1 i 2), co zmniejsza naprężenia
ściskające;
l t = t4 – faza docisku ulega zakończeniu, ciśnienie docisku jest
równe 0, naprężenia przesuwają się o Δσ;
l t = t5 – detal jest usunięty z formy, dalsze chłodzenie powoduje powstanie naprężeń rozciągających, gdyż przy braku ciśnienia proces przebiega jak przy swobodnym chłodzeniu [7].
W trakcie ostatniej fazy następuje budowanie naprężeń rozciągających, które mają zrównoważyć naprężenia ściskające. Ze
względu na przewagę naprężeń ściskających należy uwzględnić
w rozważaniach możliwość wystąpienia zjawiska wyboczenia
w przypadku wyprasek cienkościennych.

mrożonych” naprężeń resztkowych, zjawisko utraty stateczności
(wyboczenia lub zwichrowania) może zajść jakoby samoistnie
(bez sił zewnętrznych) w wyprasce po jej usunięciu z formy.
Z przedstawionego opisu zjawiska wyboczenia wynika, że dotyczy ono konstrukcji cienkościennych. To oznacza, że wspomniane zjawisko będzie występować jedynie w przypadku wyprasek
cienkościennych.
Opis eksperymentu
W programie Autodesk Moldflow Insight 2018 przeprowadzono
badania symulacyjne wraz z walidacją w postaci eksperymentu,
obrazujące zjawisko samoistnego wyboczenia cienkościennych
wyprasek z tworzyw sztucznych. Walidację przeprowadzono na
wtryskarce Engel ES 90/20 HLS. Badano wypraskę o grubości
1,2 mm i wymiarach 100 × 100 mm (w przypadku formy wtryskowej wykorzystano wkładkę aluminiową, aby zredukować grubość
gniazda z 4 mm do założonej grubości). Proces wtryskiwania
realizowano dla polipropylenu izotaktycznego Moplen HP500N
przy następujących parametrach nastawnych:
3
l prędkości wtrysku: 42 cm /s;
l czasie docisku: 0,5 s;
l maksymalnym ciśnieniu wtrysku: 1800 bar;
l ciśnieniu docisku: 300 bar;
o
l temperaturze tworzywa: 220 C;
o
l temperaturze formy: 35 C;
l czasie chłodzenia: 2 s.
Forma wtryskowa była chłodzona poprzez symetrycznie rozmieszczony układ w kształcie litery „U” o rozstawie kanałów 50

ZJAWISKO WYBOCZENIA
Zjawisko wyboczenia występujące w konstrukcjach cienkościennych ma związek z teorią bifurkacji. W przypadku obciążenia elementu siłami ściskającymi obserwuje się skrócenie tego elementu.
Gdy przyłożone siły są znaczące, może się okazać, że zamiast skrócenia w badanym elemencie wystąpi jego pozaosiowe wygięcie.
Poniżej pewnej wielkości obciążenia (tzw. siły krytycznej)
występuje tylko jedna możliwa postać deformacji. Powyżej tej
wartości okazuje się, że powstają dwie równoważne postacie
deformacji (występuje bifurkacja), przy czym postać czystego ściskania jest niestabilna.
Przykładem takiego zjawiska jest osiowo ściskana linijka, która przy obciążeniu o pewnej wartości ma tendencję do wyginania
się w łuk [8].
Ponieważ nie ma znaczenia, czy stan naprężeń występujący
w badanym elemencie jest wynikiem sił zewnętrznych, czy „za-
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Rys. 4. Proces powstawania naprężeń resztkowych
indukowanych termicznie [7]

t

Rys. 3. Rozkład ciśnienia w próbce, przy którym zastyga
dany obszar wypraski (przekrój)
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mm i średnicy kanałów równej 10 mm (temperatura wody wynosiła 20oC). Kanały chłodzące były odsunięte od gniazda odpowiednio o 16,25 mm (płyta ruchoma formy) oraz 14 mm (płyta
nieruchoma formy). W przypadku symulacji numerycznych założono idealny odbiór ciepła z formy przy stałej temperaturze 25oC.
Wyniki
Symulacje obejmowały analizy deformacji wypraski z uwzględnieniem teorii małych i dużych odkształceń (w zakresie teorii małych odkształceń nie można w tym wypadku przewidzieć postaci
wyboczeniowej wypraski).
Na rys. 5 przedstawiono deformację wypraski w ujęciu małych
odkształceń, gdzie można zaobserwować jedynie skurcz wypraski w płaszczyźnie. Można go całkowicie skompensować poprzez
przeskalowanie gniazda formującego o 0,66%. Po takim przeskalowaniu deformacja wypraski jest mniejsza niż 0,03 mm. Na
rys. 6 z kolei przedstawiono postać deformacji, która uwzględnia
możliwość pojawienia się wyboczenia.
Jak widać, dla zadanej grubości wypraski maksymalne pozapłaszczyznowe ugięcie wynosi ok. 2,5 mm. W celu walidacji
zrealizowano proces wtryskiwania z takimi samymi parametrami
nastawnymi. Postać samoistnego wyboczenia rzeczywistej wypraski zaprezentowano na rys. 7. Zmierzono maksymalne ugięcie, które wyniosło ok. 3,9 mm.
Badania eksperymentalne pozwoliły zaobserwować zjawisko
samoistnego wyboczenia. Wtryśnięte wypraski cechowały się
taką samą postacią deformacji jak w przypadku symulacji, lecz
wartość deformacji była większa – co wynika z zastosowania for-

Rys. 5. Deformacja wypraski wyznaczona za pomocą teorii
małych odkształceń. Odkształcenie pozapłaszczyznowe na
poziomie błędu numerycznego

Rys. 6. Deformacja wypraski wyznaczona za pomocą teorii
dużych odkształceń. Wielkość deformacji na rysunku została
przeskalowana (współczynnik skali = 2)

my aluminiowej wkładki zmniejszającej grubość wypraski, która
spowodowała niesymetryczny odbiór ciepła (większa przewodność
cieplna niż w przypadku stali). Niesymetryczny odbiór ciepła stanowił źródło dodatkowego zaburzenia zmniejszającego stabilność
wypraski (w zagadnieniach dotyczących wyboczeń mówi się o imperfekcjach). Potwierdzeniem wystąpienia efektu wyboczenia było
uzyskanie w badaniach eksperymentalnych dwóch równoważnych
postaci wyboczeniowych (ze względu na symetrię wypraski), tj.
próbka przybrała obie postacie, które można uzyskać poprzez obrócenie wypraski o kąt 90o (stwierdzono to na podstawie śladów
pozostawianych przez powierzchnię gniazda formującego).
PODSUMOWANIE
W niniejszej pracy powiązano występowanie naprężeń resztkowych w wypraskach otrzymywanych metodą wtryskiwania tworzyw
sztucznych ze zjawiskiem wyboczenia elementów cienkościennych.
Zjawisko samoistnego wyboczenia wyprasek cienkościennych
jest efektem zazwyczaj pomijanym w przypadku wyprasek z tworzyw sztucznych, często mylnie utożsamianym z problemami
związanymi z niejednorodnym chłodzeniem (niejednorodne chłodzenie potrafi potęgować ten efekt jako imperfekcja zmniejszająca stabilność elementu).
Efekt ten może przysporzyć sporych kłopotów, gdyż wypraski, które w konwencjonalnej analizie deformacji powinny być
płaskie, wcale takie nie są. Można tego uniknąć poprzez optymalizację parametrów nastawnych procesu wtryskiwania oraz
zmianę geometrii wypraski: zwiększenie sztywności wypraski
zarówno za pomocą zmiany jej geometrii (dodania użebrowania),
jak i zwiększenia grubości ścianki.
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Rys. 7. Deformacja rzeczywistej wypraski uzyskanej
w ramach procesu wtryskiwania
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Circular economy – o tym
się mówi
Gospodarka obiegu zamkniętego to temat, który nie schodzi z ust osób zawodowo związanych z przemysłem. Nie inaczej będzie
podczas zbliżających się Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM®, które
w dniach 3–5 marca 2020 r. odbędą się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Circular economy nie jest pojęciem
nowym, jednak w ostatnim czasie nabrało szczególnego znaczenia.

NADCHODZI NOWA ERA
Jednym z obszarów priorytetowych strategii circular economy
są tworzywa sztuczne.
– Polska branża narzędziowo-przetwórcza stoi przed ogromnym wyzwaniem. W marcu tego roku zostaną wprowadzone
zmiany prawne dotyczące recyklingu. To temat przewodni nadchodzącej edycji Targów INNOFORM® – zapowiada Beata Łoś,
Project Manager.
Ten nowy model gospodarki ma być odpowiedzią na problemy
współczesnego świata. Jak Polacy poradzą sobie z nowymi regulacjami? Czy są na nie gotowi? Zbliżające się Targi INNOFORM®
z pewnością przyniosą odpowiedzi, ale też nasuną wiele nowych
pytań. Integracja branży na targach pozwoli na omówienie tematu, podzielenie się swoim doświadczeniem, a przede wszystkim
na znalezienie najlepszych z możliwych rozwiązań. Idea, która zakłada kompromis między środowiskiem a biznesem jest ważna,
dlatego z uwagą warto przyjrzeć się technologiom i urządzeniom,
które prezentowane będą na stoiskach podczas targów.
ZGODNIE ZE STANDARDAMI GOZ
Ciekawie zapowiada się Konferencja EKO-POLIMERY Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przetwórstwie tworzyw polimerowych, organizowana przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. Zagadnienia recyklingu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego to jedne
z najważniejszych wyzwań stojących przed branżą tworzyw polimerowych i produkcji narzędzi do przetwórstwa tworzyw. Podczas konferencji poruszane będą między innymi zagadnienia
dotyczące Europejskiej Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych
w Gospodarce Obiegu Zamkniętego, dyrektywy Single-Use Plastics i efektów dla branży w wyniku ich wdrożenia, a także wytycznych dla firm branży narzędziowo-przetwórczej wynikające
z nowelizacji ustawy o odpadach, polskiej mapy drogowej GOZ
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oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W drugiej części konferencji przedstawione będą dobre przykłady wykorzystania tworzyw pochodzących z recyklingu, zarówno mechanicznego, jak i chemicznego.
Dodatkowo zaprezentowana zostanie tematyka recyklingu
opon samochodowych i powtórnego wykorzystania powstałego
regranulatu, która jest przedmiotem międzynarodowego projektu
TIREC w ramach Inicjatywy EUREKA. Na zakończenie eksperci
omówią tematykę tworzyw biodegradowalnych jako alternatywy
dla tradycyjnych tworzyw polimerowych.
To nie wszystko. Ciekawym uzupełnieniem konferencji będzie
Wystawa Recyklingu, gdzie przedsiębiorcy zaprezentują produkty
pochodzące z recyklingu oraz z tworzyw biodegradowalnych. Goście targów obejrzą przedmioty, które zostały poddane obróbce
i na nowo wykorzystane. Wystawa pozwoli unaocznić możliwości techniczne prowadzące do minimalizacji kosztów związanych
z odpadami.
KONFERENCJA: DRUK 3D W BRANŻY
NARZĘDZIOWO-PRZETWÓRCZEJ
Oszczędności to temat, który interesuje większość przedsiębiorców. Jak zatem tego dokonać? Odpowiedź na to pytanie
uzyskamy drugiego dnia targów podczas konferencji – Druk 3D
w branży narzędziowo-przetwórczej zorganizowanej przed firmę
CadXpert. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat wytwarzania przyrostowego oraz technologii pomiarowych. Drukowanie
3D i skanowanie 3D to innowacyjne technologie, pozwalające
firmom nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i czas na wielu etapach produkcji. Drukarki 3D są stosowane do wytwarzania narzędzi montażowych, zaczepów, oprzyrządowania produkcyjnego.
Zakłady przemysłowe drukują niestandardowe uchwyty i przyrządy montowane w obrabiarkach CNC, frezarkach oraz innych maszynach produkcyjnych. Na drukarkach 3D wykonuje się również
wkładki, prototypy form wtryskowych lub wzorce pod termoformowanie. Z kolei skanery 3D są wykorzystywane w kontroli jakości lub
w inżynierii odwrotnej. Porównując projekt CAD ze skanami danej
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020
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części, można ustalić odchyłki wymiarowe. Skanery 3D przydają
się także w odtwarzaniu uszkodzonych elementów. Udział w konferencji jest bezpłatny (po uprzedniej rejestracji).
OSZCZĘDZANIE, ALE I POMNAŻANIE
Sukces firmy w dużej mierze zależy od kontaktów, które przekładają się na nowe zlecenia. Podczas minionej edycji dużym
zainteresowaniem cieszyła się Strefa Usług Przemysłowych,
która była idealną przestrzenią do budowy długofalowych relacji biznesowych. Dzięki pozytywnym opiniom również w tym
roku organizatorzy zdecydowali się na utworzenie strefy. Wezmą
w niej udział firmy podwykonawcze, świadczące usługi w zakresie produkcji form, obróbki materiałów, regeneracji narzędzi czy
remontów maszyn.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W TARGACH INNOFORM®?
– Nie ma jednej odpowiedzi, jest za to kilka powodów. Przede
wszystkim, aby odnieść sukces, należy nieustannie być na bieżąco. Pamiętajmy również, że na targach możemy spotkać nie
tylko partnerów, ale i konkurencję. Zaryzykuję stwierdzenie, że
są tu wszyscy. Udział jest szansą na nowe kontakty biznesowe, które (co potwierdzają nasi goście) owocują w kolejnych
miesiącach – zapewnia Beata Łoś. Trudno się nie zgodzić. Jak
wskazują badania podczas ostatniej edycji – w marcu 2019 –
na powierzchni 6000 m2 swoją ofertę zaprezentowało 366 firm
(o 100 więcej w stosunku do roku 2018!). Imprezę odwiedziło
niemal 4000 osób. Zainteresowanie targami z każdym rokiem
jest coraz większe.

W nadchodzącej edycji swój udział potwierdziły firmy, które wystawiają się od pierwszej edycji, tj. A. MARCINIAK OT, ELWIK ZAKŁAD TECHNOLOGICZNY, EMUGE-FRANKEN TECHNIK, KNARR
VERTRIEBS GmbH, MEUSBURGER GEORG GmbH, STÄUBLI, WADIM PLAST, jak i te firmy, które po raz pierwszy wezmą udział
w Targach INNOFORM®. Wśród nich, m.in.: CENTRUM TECHNIKI MACRO, ELBI WROCŁAW, HALBRONN SAS, KONRAD MICRO
DRILL GmbH, LP NARZĘDZIA, MALA INDUSTRIES, MOLDE MATOS SA i wiele innych.
NIE TYLKO LICZBY, ALE I SPECJALIZACJA
Zdaniem wystawców tym, co wyróżnia Targi INNOFORM® jest
profil imprezy. Na te trzy wyjątkowe dni do Bydgoszczy przyjeżdżają specjaliści z branży i decydenci. Wszyscy w konkretnym
celu – chcą poznać nowości i wdrożyć je w swojej firmie, uzupełnić park maszynowy i nawiązać współpracę z podwykonawcami.
W mieście swoją siedzibę ma 190 przedsiębiorstw zajmujących
się przetwórstwem tworzyw sztucznych i ok. 30 narzędziowni.
Zatrudnienie znajduje łącznie ok. 4000 osób i wciąż rośnie zapotrzebowanie na nowych wykwalifikowanych pracowników. Tak jak
region kujawsko-pomorski jest liderem w wytwarzaniu narzędzi
na światową skalę, tak Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® są numerem jeden wśród wydarzeń o tej tematyce na północy kraju. Świadczy
to o tym, że jest to idealne miejsce wymiany myśli, doświadczeń,
a przede wszystkim kontaktów dla wszystkich tych, którzy związani są z branżą narzędziowo-przetwórczą.
Szczegóły na www.innoform.pl

REKLAMA
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Rozwój sposobów
chłodzenia form wtryskowych
Mateusz Sołtysik, Aleksander Moczała

W artykule przedstawiono doskonalenie procesu wtryskiwania, zaprezentowano innowacyjność technologiczną w postaci układu chłodzenia z wykorzystaniem kanałów konformalnych, która uzyskiwana na drodze metody przyrostowej pozwala na poprawę
jakości i czasu cyklu wtrysku. Efektami, płynącymi z przeprowadzonej analizy, będą walory jakościowe i wydajnościowe, a przy
tym zostanie zwrócona uwaga na aspekty ekonomiczne.

R

ozwój technik wytwarzania i znaczącej roli przetwórstwa tworzyw sztucznych powoduje konieczność analiz możliwości rozwoju tej dziedziny. Przedsiębiorstwa,
chcąc zachować konkurencyjność, a tym samym wyjść
naprzeciw tendencji ciągłego doskonalenia, zobowiązane są do
szerszego spojrzenia na ten problem. Jako dziedzina wytwarzania, przetwórstwo tworzyw sztucznych, charakteryzuje się wysoką wydajnością, możliwością otrzymywania wyrobów o niemal
dowolnych kształtach, a gdy proces ten jest właściwie sterowany, wypraski mogą odznaczać się wysoką jakością wykonania – określenie to dotyczy wielu różnych cech jak: właściwości
mechaniczne, cieplne, optyczne, obejmując tak samo charakterystykę strukturalną. W szczególności proces wtryskiwania
tworzyw stosowany jest w praktycznie każdej gałęzi przemysłu,
począwszy od artykułów gospodarstwa domowego, branży automotive, a na zaopatrzeniu sprzętu medycznego kończąc.

ELEMENTY SKŁADOWE PROCESU WTRYSKIWANIA
Proces wtryskiwania w ujęciu ogólnym charakteryzuje się równowagą, przy czym wszystkie jego składowe są współzależne.
Zmiana jednego z czynników składowych powoduje powstanie
nowych warunków wytwarzania.
Regulacja oraz sposób organizacji procesu wtryskiwania polega na uzyskaniu i utrzymaniu stabilnego układu, w którym czynniki, przedstawione na rysunku 1, spowodują, że wytwarzane wypraski odznaczają się umowną, wymaganą jakością. Stabilność
całego procesu ma przyczyniać się do zachowania powtarzalności, co również w dużym stopniu przekłada się na właściwości
wyrobów [8].
W zależności od potrzeb użytkownika, firmy oferujące urządzenia dostosowują je, tworząc konfiguracje różniące się rozwiązaniami konstrukcyjnymi, co z kolei przekłada się na odmienne
systemy sterowania oraz rodzaje wykorzystanego napędu. Niezależnie od przeznaczenia i wymagań postawionych co do konstrukcji, wykonania, istnieją pewne zespoły funkcjonalne, które
występują w każdej wtryskarce.
Obecne wtryskarki wyposażone są w system mikroprocesorowego sterowania elektronicznego, co pozwala na [8]:
l cyfrowe nastawy i zapis parametrów procesu, sterowane bezpośrednio z poziomu monitora;
l możliwość zmian parametrów maszyny w funkcji czasu, miejsca oraz drogi;
l badanie oraz rejestrację odchyłek pomiędzy wartościami zadanymi, a rzeczywistymi;
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adaptację poprzez dobór temperatury do zmian w funkcji czasu – w przypadku przerwy w pracy;
optymalizację parametrów wejścia przez stosowanie nowych
systemów komputerowych.

FORMA WTRYSKOWA
Wszystkie funkcje oraz zadane parametry wtryskarki są przyporządkowywane działaniu formy wtryskowej. Jej zadaniem
jest ukształtowanie geometrii wyrobu, ale również zapewnienie właściwej wewnętrznej budowy. Badania [4] wykazały, że
próg 75% błędów związanych z wyrobem, kształtowany jest
poprzez błędy popełnione w fazie projektowania wyrobu lub
formy. Dokładność wykonania formy odpowiadająca 0,3–0,1
tolerancji wyrobu klasyfikuje formy wtryskowe jako narzędzia
precyzyjne [8].
Każda pojedyncza forma wtryskowa jest traktowana jako prototyp wymagający przeprowadzenia prób oraz badań przed odbiorem. Koszt formy jako części wykonanej w sposób uwarunkowany
od założeń klienta, może niejednokrotnie przekraczać koszt zakupu wtryskarki. Należy zwrócić uwagę na konieczność przystosowania budowy wtryskarki do budowy formy lub rodzaju produkcji.
Budowę formy przedstawiono na rys. 3. Niezależnie od założeń
konstrukcyjnych wyrobu oraz jego budowy, każdą formę charakteryzują dwa układy funkcjonalne. Mechaniczny warunkujący zdol-

Rys. 1. Składowe procesu oraz zależności pomiędzy nimi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]
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BILANS CIEPLNY FORMY
Forma wtryskowa stanowi układ zamknięty, w którym ciepło
jest dostarczane do wewnątrz przez temperaturę tworzywa i odprowadzane na zewnątrz przez układ chłodzenia. Całość odbywa
się w następującej kolejności [5, 9]:
l ciepło przepływa do ścian wypraski z całej objętości,
l ciepło przepływa ze ścian wypraski na powierzchnię gniazda,
proces zachodzi poprzez szczelinę powstałą w wyniku skurczu
tworzywa,
l ciepło przepływa w głąb formy,
l ciepło przepływa z formy do ośrodka chłodzącego i równocześnie przepływa do zewnętrznej powierzchni formy,
l ciepło zostaje odprowadzone na zewnątrz z chłodziwem.
Bilans cieplny formy można przedstawić, posługując się wzorem (1):
∑Q = Qpl + Qw + QT + Qs = 0
(1)
gdzie: Qpl – ciepło dostarczone przez stopione tworzywo; Qw –
ciepło pozostałe w wyprasce; QT – ciepło doprowadzone i odprowadzone przez układ chłodzenia; Qs – ciepło doprowadzone
i odprowadzone przez otoczenie.
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ność pracy formy jako narzędzia oraz technologiczny odpowiadający w sposób bezpośredni za kształtowanie wyrobu [8, 9].
Zespoły mechaniczne formy [8, 9]:
l korpus – obudowa mająca za zadanie odbiór wszystkich obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych, przy jednoczesnym zachowaniu współosiowości stempli i matryc;
l zespoły wypychaczy – jako ogół mechanizmów biorących udział
w uwolnieniu wypraski z gniazda formującego. Stosowane jako
wysuwane lub wykręcane;
l napędy – wyróżnia się silniki, siłowniki niezależne od ruchów
maszyny oraz cięgna, zaczepy, zderzaki jako zależne od ruchów maszyny.

REKLAMA

Rys. 2. Podstawowe elementy konstrukcyjne formy
wtryskowej wg [8]- oznaczono: 1 - tuleja wlewowa;
2 - kanał wlewowy; 3 - zaczep wlewka; 4 - przewężka;
5, 6, 7 - wstawki formujące matrycy; 8, 9 - wstawki
formujące stempla; 10 - tuleja prowadząca;
11- kołek prowadzący; 12 - pierścień centrujący formę;
13 - płyta podpierająca; 14 - płyta mocująca;
15 - tuleje podpierające; 16 - zderzak; 17 - sprężyna
powrotna zderzaka; 18- wypychacze; 19 - płyta
wypychaczy; 20- płyta podpierająca wypychacze;
21 - wypychacz wlewka; 22-26 - kanały chłodzące
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formy wtryskowe
Na podstawie powyższej analizy powstaje wniosek w postaci
zależności co do roli układu chodzenia i charakterystyki wymiany
ciepła, w przypadku gdy:
l chłodzenie formy odbywa się poprzez chłodziwo, to QT < 0,
l forma jest podgrzewana przez medium grzewcze, to QT > 0;
l gdy forma oddaje ciepło do otoczenia, to Qs < 0;
l gdy forma pobiera ciepło z otoczenia, to Qs > 0.
KONWENCJONALNE METODY CHŁODZENIA
FORM WTRYSKOWYCH
Ze względu na łatwość wykonania najczęściej stosowanymi
metodami chłodzenia płyt jest zastosowanie kanałów, które
są wykonane na drodze wiercenia. Układ tych kanałów może
być kierunkowy – poprowadzony tylko w jedną stronę, bądź
w układzie poprzecznym. Takie rozwiązanie wymaga zastosowania korków, które mają za zadanie zaślepić wywiercone odcinki,
niepotrzebne dla układu. Wykorzystanie zaślepienia często powoduje nieszczelność w układzie, co pogarsza warunki chłodzenia, następują spadki ciśnienia oraz przepływ chłodziwa przez
kanały nie jest wtedy kontrolowany – mogą zdarzać się przecieki.
Najmniej opłacalnym i stosowanym w ostateczności rozwiązaniem jest wykorzystanie chłodzenia zewnętrznego przez płytę
spychającą [9, 5].
W odniesieniu do zagadnienia chłodzenia matryc, chłodzenie
stempli okazuje się być trudniejsze. Fakt ten wynika z tego, że
strumień ciepła przekazywany z wypraski do stempla jest większy, z racji tego, że kurczące tworzywo obciska się na stemplu,
co powoduje bezpośrednie przeniesienie ciepła. Z kolei ciepło
to może być odprowadzane tylko w jednym kierunku obsady
stempla, czyli mniejszym przekrojem, niż w przypadku matrycy.
Zachowanie skuteczności oraz stabilności układu chłodzenia
stempli jest kluczowe dla optymalizacji czasu cyklu, ponieważ
nagły wzrost temperatury może przyczyniać się do znacznego
zniekształcenia wyrobu. Problem optymalnego chłodzenia stempli niejednokrotnie wymaga zastosowania dodatkowych elementów wyposażenia układu chłodzenia. Na rysunku 3 przedstawiono możliwe rozwiązanie, stosując przegrodę spiralną, przyczynia
się to do uzyskania równomiernego chłodzenia i częściowego
zniwelowania różnic temperatur na wlocie i wylocie przegrody
prostej [5, 9].

TENDENCJE W METODACH CHŁODZENIA
FORM WTRYSKOWYCH
Chłodzenie w technologii BFMOLD®
Technologia ta została opatentowana przez brytyjski koncern
Witmann Grup i jest metodą dynamicznej regulacji temperatury formy [7]. Kontrola temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie dwóch obiegów cieczy. Pierwszy z nich jest wykorzystywany do podstawowej regulacji temperatury, natomiast
drugi położony w okolicach gniazda formującego odpowiada za
podnoszenie jego temperatury. Innowacją jest wsyp kulkowy
umieszczony w kieszeni wewnątrz układu formującego, który
zapewnia konstrukcji wymaganą sztywność oraz równomierny
rozkład temperatury na powierzchni formującej. Przykładową
konstrukcję z wykorzystaniem tej technologii przedstawiono na
rysunku 4 [5, 7].
Zasada działania opiera się na podgrzewaniu oraz chłodzeniu
przez medium przepuszczone przez wnękę między kulkami, co
ma się przełożyć na zwiększenie wydajności chłodzenia oraz zapewnienie mniejszego odkształcenia wyprasek.
Chłodzenie konturowe
Innym rodzajem chłodzenia jest chłodzenie konturowe, którego wykonanie polega na poprowadzeniu wyfrezowanych kanałów chłodzących na rdzeniu stempla, na który później nakładana jest oprawka. Przykład został zaprezentowany na rysunku 5
[5]. Duża objętość przepływu medium chłodzącego ze względu
na swoją budowę niewątpliwie wpływa na intensywny pobór ciepła oraz równomierny rozkład temperatury na powierzchni formującej. Problemem może być zapewnienie szczelności układu
oprawa – stempel oraz możliwość wykorzystania tej technologii tylko w pewnych przypadkach, mianowicie – chłodzenie płyt

Rys. 4. Układ formy z wkładką formującą [7]

Rys. 3. Chłodzenie stempli z wykorzystaniem przegrody
prostej i spiralnej [5]: 1 – płyta stemplowa, 2 – przegroda
oraz 3 – matryca
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Rys. 5. Chłodzenie konturowe [5] oznaczono: 1 – stempel,
2 – kanały chłodzące, 3 – kanał doprowadzający, 4 – oprawa
stempla
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stemplowych oraz matrycowych o małej grubości wyfrezowanych kanałów może powodować obniżenie właściwości wytrzymałościowych.
Chłodzenie konformalne
Opisane wcześniej metody chłodzenia form wtryskowych zaliczane są do tradycyjnych – konwencjonalnych metod, jednakże
w dobie rozwoju technologii coraz większy rozgłos zyskuje zagadnienie chłodzenia konformalnego [3, 5, 8, 10]. Możliwości
technologii addytywnej spowodowały częstsze powstawanie
układów chłodzenia opartych na kanałach konformalnych. Wykorzystanie technologii przyrostowej pozwala na poprowadzenie
kanałów blisko powierzchni formujących, będących jednocześnie
dostosowanymi do kształtu wypraski. Kolejnym aspektem jest
możliwość zastosowania dowolnego kształtu takiego kanału,
gdzie przekrój poprzeczny może przyjmować dowolne kształty,
przyczyniające się do sprawniejszego odbioru ciepła wypraski.
W obliczu rozrostu przetwórstwa tworzyw sztucznych coraz częściej zastosowanie znajdują formy, które mają zagwarantować
równomierne chłodzenie. Dowolną geometrię kanałów konformalnych można zrealizować wykorzystując technologię napawania, gdzie wiązka lasera poprowadzona po metalicznym proszku
powoduje jego stopienie. W metodzie DMLS (Direct Metal Laser
Sintering) wkładka formująca jest budowana warstwowo, a promień lasera jest skupiany tylko na tych miejscach, które mają
zostać połączone z wcześniejszą warstwą [2]. Zastosowanie
chłodzenia konformalnego przyczynia się do znacznego skrócenia czasu cyklu przez intensyfikację chłodzenia w całej objętości
wypraski. Dodatkowo pozwala na zmniejszenie deformacji wyprasek przez dynamiczny i równomierny odbiór ciepła, a tym samym
pozwala na wyższą precyzję w kontroli temperatury formy. Przykład konformalnego układu chłodzenia został przedstawiony na
rysunku 6 [6, 10] oraz efekty zastosowania na rysunku 7.
Konformalny układ chłodzenia zakłada poprowadzenie kanałów układu chłodzenia w stałej odległości, tak aby zapewniał równomierność chłodzenia. Warto zaznaczyć również, iż przeprowa-

dzona symulacja jest przewidziana dla ponad 20-sekundowego
czasu cyklu.
Kluczem do zachowania powtarzalności wymiarowej jest zachowanie powtarzalności skurczu, co wykazane zostało w pracy
J. Gabor, J. Kovac [2].
Przedstawione dane na wykresie rys. 7, pozwalają na zaobserwowanie mniejszego zamrożenia naprężeń, co faktycznie powinno
przekładać się na wartość skurczu, a tym samym na stopień deformacji wypraski. Aby mogła zostać przeprowadzona analiza porównawcza, punkty pomiarów w obu przypadkach były takie same.
Opierając się na badaniach J. Zhang, J Wang, J. Lin Q. Guo, K.
Chen L. Ma [10], można stwierdzić złożoną współzależność temperatury oraz skurczu wypraski. W efekcie skurcz jako rodzaj naprężeń powstający podczas spadku temperatury, w określonych warunkach produkcyjnych może być kontrolowany, a jego ukierunkowanie
może przełożyć się na polepszoną jakość wypraski, jak pokazano
w pracy S. Kitayama, H. Miyakawa, M. Takano oraz S. Aiba [3]
– podobnie jak na rys.8, gdzie autorzy Y. Ma oraz J. Fu [1] równocześnie proponują metodę symulacji procesu wtrysku i reakcji
mechanicznej części z tworzywa sztucznego poprzez zintegrowanie
Moldflow ™ i Ansys ™. Na rys. 8 zestawiono analizowaną mapę
zniekształceń wypraski przed zastosowaniem układu z chłodzeniem
konformalnym oraz po implementacji [3].
Analiza kosztów pokazuje, że wykonanie chłodzenia tradycyjnego jest tańsze i nie wymaga stosowania zaawansowanej
technologii przyrostowej. Na rys. 9 przedstawiono wykres porównawczy obrazujący opłacalność danego wariantu w odniesieniu
do obliczonego progu rentowności na analizowanym wybranym
przykładzie [6].
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Rys. 6. Konformalny układ chłodzenia w odniesieniu
do konwencjonalnego [10]

Rys. 7. Wykres skurczu dla chłodzenia konwencjonalnego
i konformalnego [6]
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Rys. 8. Zestawienie map zniekształceń przykładowych
wyprasek dla chłodzenia wg [3]:
A – chłodzenie konformalne, czas cyklu 7,90 s;
zniekształcenie 0,22 mm
B – chłodzenie konwencjonalne, czas cyklu 20,86 s;
zniekształcenie 0,24 mm
C – chłodzenie konwencjonalne, czas cyklu 8,90 s;
zniekształcenie 0,54 mm

Rys. 9. Wykres zależności progu rentowności od kosztów
rozpatrywanych wariantów [6]

Niższe koszty wytworzenia związane są również z krótszym
czasem wykonania takiej formy w przeciwieństwie do innowacyjnego wariantu z chłodzeniem konformalnym, gdzie koszty stałe
obarczone są dużą sumą kosztów związaną z wykonawstwem
i zastosowaniem chłodzenia konformalnego, którego z kolei
krótszy czas cyklu powoduje, że końcowa opłacalność przedsięwzięcia jest ściśle zależna od planu produkcyjnego oraz ilości
zleceń, które mogą zostać zrealizowane szybciej [6].
PODSUMOWANIE
W dobie rozwoju technik wytwarzania oraz bardziej znaczącej
roli metod produkcji przyrostowej, coraz częściej realizowane są
inwestycje w nowoczesne metody optymalizacji procesów wytwórczych, które mają zapewnić nie tylko lepsze parametry użytkowe
produktów, ale mają także przyczyniać się do skrócenia czasu
ich wytworzenia i redukcji kosztów. Przeprowadzona analiza pozwoliła na przedstawienie tendencji rozwoju techniki chłodzenia
form wtryskowych. Implementacja techniki przyrostowej, co zosta-

ło wykazane, może mieć pozytywny wpływ na polepszenie jakości wypraski. Biorąc pod uwagę genezę powstawania deformacji,
chcąc zmniejszyć negatywne działanie skurczu, koniecznym jest,
aby zadbać o kontrolę nad rozkładem naprężeń, w taki sposób,
aby analizowany rozkład był równomierny. Efekty te są możliwe
właśnie poprzez optymalizację procesu chłodzenia wypraski, na
co pozwala zastosowanie m.in. chłodzenia konformalnego. Poza
zachowaniem walorów jakościowych produktów, efektywne chłodzenie wpływa na kluczowy parametr wydajności procesu – czas
cyklu. Analizowany przypadek wykorzystania innowacyjnego chłodzenia pozwolił na skrócenie czasu cyklu do około 37%.
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Jakie korzyści płyną z doboru odpowiedniego produktu smarnego
do eksploatowanej maszyny?

Ukryty potencjał – oleje
oferujące efektywność
energetyczną

N

iezależnie od gałęzi przemysłu odpowiednia, indywidualnie dobrana i zaplanowana gospodarka olejowa
zwiększa produktywność oraz bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym, a także wpływa pozytywnie na
ochronę środowiska.
JAK OLEJ MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZWIĘKSZENIA
EFEKTYWNOŚCI?
Skuteczne rozwiązania dotyczące smarowania przynoszą firmie wymierne korzyści. Odpowiednio dobrany olej sprawia, że
wydłuża się czas pracy maszyny, co przyczynia się do zmniejszenia wydatków związanych z wymianą oleju. Zmniejsza się również ilość godzin kontaktu z maszyną oraz maleje ilość zużytego
oleju, który trzeba utylizować.

W JAKI SPOSÓB DOBRAĆ ODPOWIEDNI PRODUKT?
W doborze odpowiedniego produktu warto zdać się na specjalistów, którzy dogłębnie przeanalizują aktualnie prowadzoną
gospodarkę olejową i poświęcą czas na zrozumienie celów firmy
w każdym z trzech wymiarów zwiększenia produktywności:
bezpieczeństwie, ochronie środowiska i produktywności. Inżynierowie techniczni w firmie Mobipol oraz dział techniczny firmy ExxonMobil swoją pracę z klientem rozpoczynają zawsze
od określenia jego potrzeb oraz analizy aktualnie stosowanych

rozwiązań z zakresu smarowania
i konserwacji. Dopiero po zidentyfikowaniu wszystkich elementów
przystępują do przygotowania
indywidualnego programu smarowania, odpowiedniego dla potrzeb
klienta i przynoszącego wymierne
korzyści. Współpraca obejmuje
nie tylko dobór produktów, ale
również całą gamę usług pokrewnych, m.in.: monitoring stanu
oleju, przeglądy urządzeń, badanie próbek oleju w laboratorium,
filtrację oleju.
Aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu środków smarnych na
zwiększenie efektywności w produkcji, odwiedź www.mobipol.pl.

Mobipol

REKLAMA
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Modelowanie procesu
formowania wtryskowego
koła zębatego
Kamil Kołtało, Mateusz Kozioł

Przedmiotem niniejszej pracy jest modelowanie procesu formowania wtryskowego koła zębatego z tworzywa termoplastycznego. W tym celu zastosowano oprogramowanie SOLIDWORKS do utworzenia modelu CAD wypraski oraz oprogramowania
AUTODESK MOLDFLOW do przeprowadzenia symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wypraski oraz analiz przebiegu
procesu i jego wyników. Doboru materiału użytego w badaniach dokonano w programie CAMPUS. Wykonano symulację wtrysku,
uwzględniając położenie punktu wtrysku oraz różne parametry procesu. Wyniki analiz numerycznych procesu wytwarzania koła
zębatego umożliwiły uzyskanie odpowiedniej jakości wypraski oraz zoptymalizowane parametry przetwórstwa.

K

omputerowe wspomaganie procesów technologicznych na stałe znalazło zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Przeprowadzenie symulacji procesów wytwarzania danego elementu w znaczący
sposób pozwala na zredukowanie kosztów produkcji oraz na
wykrycie błędów i wad już na etapie projektowania. W przemyśle tworzyw sztucznych zastosowanie programów do symulacji
procesu wtrysku pomaga określić czas wtrysku, rozkład temperatury wypraski, ciśnienia wtryskiwanego tworzywa, deformację
wypraski czy wykryć możliwość powstania pęcherzy powietrza.
Biorąc pod uwagę wyniki symulacji, przed przystąpieniem do
projektowania formy wtryskowej, możliwy jest wybór prawidłowej konstrukcji formy, co w rezultacie umożliwia uzyskanie wymaganej jakości wypraski, zmniejszenie ilości wykonania prób
testowych lub całkowite ich wyeliminowanie. Należy jednak pamiętać, że wyniki modelowania komputerowego są wskazówką, a nie ostatecznym rozwiązaniem. W celu uwiarygodnienia,
modele, na których są oparte próby symulacyjne, powinny być
zawsze weryfikowane w oparciu o realny eksperyment. Jedynie
ich zgodność z wynikami z badań doświadczalnych jest oznaką
rzetelności uzyskanych wyników w odniesieniu do rzeczywistego procesu wtryskiwania tworzywa [1–2].
Polimery od lat cieszą się coraz większym zainteresowaniem na światowym rynku i z powodzeniem są wykorzystywane
w wielu gałęziach przemysłu. Postęp technologiczny spowodował
wzrost produkcji tworzyw o specjalnych właściwościach na elementy maszyn i urządzeń, gdzie konieczne są znacznie bardziej
wyostrzone kryteria w stosunku do standardowych rozwiązań.
Tworzywa sztuczne regularnie zastępują coraz większą ilość elementów dotychczas produkowanych z metalu. Poprawa ekonomiki procesu przetwórstwa tworzywa, a co za tym idzie zwiększenie
jego wydajności oraz obniżenie jednostkowego kosztu produkcji,
sprawiają, że technolodzy decydują się na dokładniejsze analizy,
umożliwiające optymalizację wytwarzania [2–3].
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono procedurę planowania produkcji koła zębatego z tworzywa sztucznego metodą
wtrysku. W ramach wstępnej optymalizacji dobrano materiał oraz
ustalono optymalne geometryczne warunki procesu (umieszcze20

nie otworów, rozmieszczenie gniazd formy). Następnie przeprowadzono analizę wpływu temperatury stopionego tworzywa na
przebieg i efekty procesu (ciśnienie, jakość wyrobu), co było
głównym celem poznawczym pracy.
METODYKA I REALIZACJA BADAŃ SYMULACYJNYCH
Materiał
W celu przeprowadzenia symulacji komputerowej zdecydowano się użyć materiału, który w wysokim stopniu spełni wszelkie
wymagane kryteria odpowiadające niskoobciążonemu kołu zębatemu [3]. Są to przede wszystkim: wytrzymałość mechaniczna,
odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia oraz wysoki
objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia tworzywa (MVR).
W tym celu do selekcji materiału zastosowano program CAMPUS
(Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards).
Jako osie do wykresu punktowego przyjęto objętościowy wskaźnik płynięcia (MVR) z minimalną wartością 20 oraz moduł sprężystości z minimalną wartością 10000 MPa. Graficzne przedstawienie wykresu punktowego zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Graficzne przedstawienie mapy doboru materiału
w programie Campus w układzie wskaźnik szybkości
płynięcia – moduł sprężystości
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W ten sposób dobrano materiał Ultramid A3X2G10 od producenta BASF. Jest to gatunek poliamidu PA66 wzmocniony 50%
włóknem szklanym. Posiada dobre właściwości sprężyste, wysoką stabilność wymiarową i doskonałe właściwości tarcia ślizgowego. Posiada dużą twardość, sztywność, stabilność termiczną
i dobrą przetwarzalność oraz jest odporny na działanie środków
chemicznych [4].
Metodyka badań
Celem badań symulacyjnych było symulowanie procesu formowania wtryskowego dla koła zębatego uwzględniające trzy różne
lokalizacje punktu wtrysku oraz przeprowadzanie procesu w trzech
różnych temperaturach wtrysku. Trzy różne lokalizacje punktu wtrysku zostały wybrane jako najbardziej reprezentatywne, znajdujące
się w trzech najbardziej charakterystycznych obszarach wypraski.
Trzy różne temperatury wtryskiwanego stopu tworzywa zostały wybrane jako reprezentatywne w ramach dostępnego w używanym
programie zakresu temperatur (290–300oC).
Badania symulacyjne zostały przeprowadzone z użyciem oprogramowania Solidworks oraz Autodesk Moldflow Adviser. Obejmowały one następujące etapy:
l przygotowanie modelu CAD wypraski;
l import modelu do programu Autodesk Moldflow Adviser;
l nałożenie siatki elementów skończonych MES;
l przeprowadzenie analizy oporu płynięcia;
l ustalenie lokalizacji punktów wtrysku i przeprowadzenie symulacji wypełnienia;
l projekt układu wlewowego i przeprowadzenie symulacji wypełnienia i docisku dla trzech różnych temperatur wtrysku (ich zakres odpowiada zakresowi dostępnemu w programie Moldflow);
l analiza wyników symulacji i wybór rozwiązania optymalnego.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Wybór miejsca iniekcji tworzywa został dokonany za pomocą
jednego z modułów programu Moldflow Adviser o nazwie „Gate
location”, gdzie na podstawie zaimplementowanych w programie
modeli zjawisk reologicznych przeprowadzona została analiza

Rys. 2. Wyniki obliczeń symulacyjnych: a) analiza
wskaźnika oporów płynięcia, b) zakres optymalnego
umiejscowienia przewężki

oporów płynięcia oraz w konsekwencji został wyznaczony zakres
optymalnego umiejscowienia przewężki łączącej kanał doprowadzający roztopione tworzywo z gniazdem formy. Wyniki tych analiz zobrazowano na rysunku 2.
Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano wyboru
trzech różnych punktów wtrysku (rys. 3) i przeprowadzenie symulacji wypełnienia, w celu dokładniejszej optymalizacji.
Symulacja pozwala na przewidywanie, w jakim czasie gniazdo formy wtryskowej zostanie w całości wypełnione tworzywem
i czy istnieje możliwość wystąpienia niedolewów. Na rysunku 4
przestawiono czas rozpływu tworzywa w formie. We wszystkich
trzech przypadkach lokalizacji punktów wlotu miał on praktycznie
tę samą wartość (0,2030 ± 0,0002 s), natomiast ukierunkowanie przepływu tworzywa jest w poszczególnych przypadkach
zróżnicowane.
Analiza jakości przewidywanej powierzchni modelu ukazała,
że są potencjalne obszary, które program zakwalifikował jako
„średnie”. Stwierdzono, że występują one głównie w centralnej
części koła zębatego (obszary oznaczone kolorem żółtym na rysunku 5), natomiast nie występują na zębach, które są kluczowym elementem koła.
Błędy jakościowe, takie jak np.: lokalne zapadnięcie się tworzywa spowodowane skurczem, wynikają najpewniej ze zróżnicowania warunków chłodzenia wypraski. Analizując średnią temperaturę w różnych obszarach wypraski (rys. 6), stwierdzono, że
żaden wariant umieszczenia otworów wlotowych nie gwarantuje
równomiernego jej rozkładu. Jednakże, wystarczająco wysoka temperatura w całej objętości wypraski gwarantuje lepkość
na poziomie odpowiednio niskim, pozwalającym wypełnić całe
gniazdo formy.
Na podstawie przeglądu literatury dokonano wyboru koncepcji rozkładu kanałów wlewowych [7]. Zdecydowano się wybrać
model gwiazdowy, który charakteryzuje się jednoczesnym wypełnianiem wszystkich gniazd formy i jest stosowany głównie dla
wyrobów okrągłych [8]. Z kolei przeprowadzono symulację wypełnienia i docisku, w następujących warunkach: temperatura

Rys. 3. Różne lokalizacje punktu wtrysku wytypowane
na podstawie przeprowadzonych analiz numerycznych
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Rys. 4.
Czas wypełnienia
gniazda formy dla
poszczególnych
przypadków lokalizacji
punktów wtrysku
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Rys. 5.
Przewidywana jakość
powierzchni wyprasek
dla poszczególnych
przypadków lokalizacji
otworów wlotowych

Rys. 6.
Rozkład temperatur
dla poszczególnych
przypadków lokalizacji
otworów wlotowych

Tabela 1. Zestawienie wyników symulacji wypełnienia formy i docisku przy trzech różnych temperaturach stopionego tworzywa
Temperatura wtrysku 290oC

Temperatura wtrysku 295oC

Temperatura wtrysku 300oC

10,18

10,33

10,47

Maksymalna temperatura wypraski [ C]

305,3

309,8

313,8

Maksymalne ciśnienie wtrysku [MPa]

59,19

54,60

49,70

Czas wypełnienia [s]

0,6916

0,7063

0,5753

Skurcz objętościowy [%]
o

formy: 80oC (najniższa temperatura formy dostępna w programie
Moldflow), maksymalne ciśnienie wtrysku maszyny: 180 MPa
oraz czas potrzebny na otwarcie formy, wyrzucenie wyprasek
i zamknięcie formy: 5 sekund.
Wyniki z symulacji zaprezentowano w tabeli 1.
Analizując powyższe wyniki obliczeń, można stwierdzić, że
skurcz objętościowy rośnie wraz ze wzrostem temperatury stopu, co może doprowadzić do zmiany wymiarów wypraski względem kształtu zaprojektowanego w formie. Jest to rezultatem

Rys. 7. Przewidywana jakość powierzchni wypraski
– temperatura wtrysku 300ºC
22

tego, że bardziej rozgrzane tworzywo zajmuje większą objętość,
więc podczas chłodzenia bardziej się kurczy. Może wpłynąć to na
powstawanie zapadnięć i wewnętrznych pęknięć w zakrzepłym
materiale. Czas wypełnienia formy jest najniższy, gdy temperatura wtrysku jest największa. Decyduje o tym lepkość ciekłego
tworzywa, która jest wtedy najmniejsza i w znacznym stopniu
ułatwia wypełnianie gniazda formy wtryskowej.
Uwzględniając przewidywaną jakość powierzchni (rys. 7), gdy
temperatura wtrysku wynosi maksymalne 300oC program zakwa-

Rys. 8. Przewidywana jakość powierzchni wypraski
– temperatura wtrysku 295ºC
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Rys. 9. Przewidywana jakość powierzchni wypraski
– temperatura stopu 290oC

lifikował ją, w zdecydowanej większości, jako „niską”. Oznacza
to, że nie można uznać jakości wypraski jako wystarczającą,
ponieważ temperatura na froncie przepływu tworzywa jest zbyt
wysoka, co może doprowadzić do defektów powierzchni i degradacji materiału.
W takim przypadku zalecane jest bądź zmniejszenie temperatury, bądź zwiększenie czasu wtrysku, aby spowolnić przepływ
polimeru, co spowoduje zmniejszenie naprężeń ścinających.
Z punktu widzenia ekonomicznego bardziej sensownym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury.
W przypadku zmniejszenia temperatury do 295oC przewidywana jakość w znacznym stopniu uległa poprawie (rys. 8).
Znaczna część obrazu wypraski jest w kolorze żółtym, który
oznacza jakość średnią. Około 20% obrazu jest oznaczone jako
jakość wysoka (kolor zielony). Dotyczy to jednak kanałów wlewowych. Należy wspomnieć, iż średnia jakość nie musi powodować
dyskwalifikacji wypraski, wpływa ona jednak na wrażenia estetyczne. Jednym ze sposobów na dalsze zwiększenie jakości jest
obniżenie temperatury stopu lub zwiększenie grubości części, co
zmniejszy jego szybkie lokalne ochładzanie.
W sytuacji gdy temperatura stopu wynosi minimalną wartość
dopuszczalną przez program (290oC), mamy do czynienia ze
znaczną poprawą jakości powierzchni, z przewagą tej zakwalifikowanej jako „wysoką”, oznaczonej na zielono (rys.9).
Należy podkreślić, że wysoka jakość powierzchni jest oznaczona głównie w okolicach powierzchni zębów i bieżni formowanych
kół, co jest sytuacją korzystną (to główne powierzchnie robocze kół zębatych, z dużymi wymogami co do precyzji wymiarów).
W przypadku obszarów prezentujących średnią jakość powierzchni istotnym problemem może być zbyt długi czas chłodzenia wypraski i możliwe problemy z dociskiem tworzywa. Paczenie wyrobu może wystąpić, jeżeli czas chłodzenia w konkretnym obszarze
modelu jest znacznie większy niż w innych rejonach. Aby skrócić
czas związany ze zbyt intensywnym chłodzeniem, w praktyce
przemysłowej stosowane jest zmniejszenie temperatury formy
lub zmiana geometryczna formowanego obszaru na cieńszy.
PODSUMOWANIE
Wyniki przeprowadzonych symulacji umożliwiają sformułowanie tezy, że miejsce punktu wtrysku na wyprasce w analizowanych przypadkach nie wpływa znacząco na czas wtrysku i jakość
powierzchni. Widoczne różnice były minimalne, w małym stop24

niu wpływały na całość cyklu. Wybór miejsca wtrysku użytego
w dalszej części badań był determinowany zmniejszeniem
stopnia skomplikowania układu kanałów wlewowych oraz nieumieszczania go na pracującej części wtryskiwanego elementu.
Stwierdzono, że najwyższa przyjęta temperatura stopu podczas
wtrysku przyczynia się do przyspieszenia procesu wypełniania
formy poprzez zmniejszenie lepkości polimeru. Jednocześnie
jednak powoduje wydłużenie czasu potrzebnego na chłodzenie
wypraski, co prowadzi do powstawania wyrobów o niedostatecznej jakości. Stosowanie temperatury najniższej z dostępnego zakresu doprowadza do wzrostu koniecznego ciśnienia,
w związku z oporami związanymi z dużą lepkością tworzywa, lecz
rekompensuje to poprzez zmniejszenie skurczu objętościowego
i gwarantuje wyrób o zadowalającej jakości.
Otrzymane wyniki symulacji uwzględnione przy modelowaniu
procesu formowania wtryskowego koła zębatego mogą być cenną wskazówką dla konstruktorów i technologów podczas projektowania procesu. Powinny także umożliwić dobranie optymalnych parametrów procesu, by uzyskać wymaganą jakość detalu
oraz pozwolić na zmniejszenie ilości wykonywanych prób testowych lub całkowite ich wyeliminowanie.
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S P O N S O R O WA N Y

ENESKApostpro – rozwiązanie
dla prac związanych
z postprocessingiem
Całkowicie zamknięta i duża przestrzeń robocza, wyposażona w narzędzia elektryczne i pneumatyczne oraz wydajne urządzenia
odsysające to inteligentne rozwiązanie dla wszystkich prac związanych z postprocessingiem. Ten profesjonalny system ochronny został zaprezentowany na Targach Formnext we Frankfurcie.

N

iezależnie od tego, czy usuwamy resztki proszku, płyty podłoża lub wsporników, wygładzamy powierzchnie
lub wykańczamy na gotowo musimy użyć ENESKApostpro, za pomocą której można wykonać szereg etapów
obróbki. W swoim wnętrzu, o powierzchni prawie 1 m2, nawet
największe płyty drukarskie mają wystarczająco dużo miejsca.
PRZEKONUJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ
Zawsze mamy „pod ręką” urządzenia do gratowania, frezowania, szlifowania lub polerowania. Jednocześnie można podłączyć
max. trzy różne mikrosilniki oraz dwa urządzenia pneumatyczne
– skraca to czas ustawiania i umożliwia szybką, wszechstronną
obróbkę. Można również zastosować różne akcesoria, na przykład lupy, talerze obrotowe lub imadła i kule magnetyczne.
POPRAW STANDARD BEZPIECZEŃSTWA
W POSTPROCESSINGU
Usuń resztki proszku, usuń podpory, wykonaj obróbkę powierzchni, uwolnij pyły, które mogą być respirabilne, drażniące
dla skóry, a czasem nawet wybuchowe. Istnieje wiele standardów bezpieczeństwa przy ręcznej obróbce, niestety często niewystarczających. Kombinezony ochronne używane czasami nie
zabezpieczą nas przed ryzykiem deflagracji (powolne spalanie
się materiału wybuchowego). Niektóre osłony do gratowania
to lepsze gogle, które nie powstrzymują kurzu. Dzięki ENESKApostpro wszystkie etapy pracy można wykonywać bez kontaktu
z materiałami lub drobnymi pyłami, co oznacza większe bezpieczeństwo dla użytkowników i obsługi.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZAMIAST CHOROBY
Pyłki respirabilne uwalniane podczas postprocessingu są
między innymi odpowiedzialne za nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe. Dlatego ENESKApostpro jest całkowicie zamknięta.
Ma odpowiednie i bezpieczne urządzenia do ekstrakcji i filtrowania. Pył nie może wydostawać się z miejsca pracy. Zanim system
będzie mógł zostać otwarty, następuje dziesięciosekundowa
faza odsysania – dopiero wtedy odblokowuje się system i gotowy przedmiot obrabiany można usunąć. System spełnia ważne
„złote zasady” IG Metall (związek zawodowy branży metalowej
w Niemczech) w zakresie kontroli zapylenia, takie jak na przykład
zasysanie pyłu bezpośrednio w punkcie wyjścia.
NIE MA JUŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA WYBUCHU
Zwłaszcza w przypadku substancji reaktywnych, takich jak tytan lub aluminium, wybuchy i pożary mogą być już spowodowane
tarciem poszczególnych cząstek. Dlatego ENESKApostpro jest
całkowicie uziemiona, aby zapobiec iskrzeniu. Opcjonalnie dostępna jest zintegrowana płuczka mokra do substancji szczególnie reaktywnych. Wydajność ssania osiąga wartość 410 m3/h,
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

dzięki dmuchawie z bocznym kanałem. Ponadto pistolet na sprężone powietrze i ramię ssące wspomagają czyszczenie w ukrytych narożnikach. Pozwala to na usunięcie drobnych pyłów ze
szczelin w elemencie obrabianym bez ryzyka wybuchu.
ERGONOMIA, ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
– I MYŚLENIE O UŻYTKOWNIKU!
Skoncentrowana i zrelaksowana praca jest warunkiem uzyskania najlepszych wyników. Dzięki wielu użytecznym funkcjom
zespół ds. rozwoju firmy JOKE TECHNOLOGY osiągnął ten cel.
Sygnały świetlne pokazują status ENESKApostpro podczas włączania i wyłączania. Intensywność oświetlenia jest regulowana,
a otwory na ręce o średnicy 240 mm umożliwiają dużą swobodę
ruchu. Praca w pozycji stojącej jest uciążliwa, dlatego opcjonalnie można zastosować regulację wysokości do 400 mm. Duża
szklana kopuła nie tylko ułatwia obserwację, ale także bardzo
ułatwia załadunek.
Materiały, z którymi możesz pracować przy wykorzystaniu
ENESKApostpro: tworzywa sztuczne, stal, stal nierdzewna, aluminium, tytan, węgiel, inconel, mosiądz, ceramika, materiały
gumowe, woski artystyczne, gips.
Kroki, które możesz wykonać z ENESKApostpro: usuwanie
resztek proszku, gratowanie, odłączenie od płyty podłoża, usuwanie konstrukcji wsporczych, zgrubna obróbka powierzchni,
drobne naprawy powierzchni, wykończenie, polerowanie.

Wadim Plast
www.wadim.com.pl
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Plastech – podsumowanie
roku 2019
Jacek Leszczyński

I już. Dotarliśmy do końca dekady. Rok 2019 odszedł już do historii i z tej okazji, aby noworocznej tradycji stało się zadość,
trzeba powspominać, podsumować cyferki, no i przypomnieć najważniejsze momenty z minionych 12 miesięcy.

W

globalnej polityce wrze, w tej naszej krajowej również. Anglicy ciągle się z nami rozwodzą, Amerykanie walczą z Chińczykami na cła, a wszystko to przykrywa smog, globalne ocieplenie i co za tym idzie
gwałtowne zmiany klimatu, czyli w sumie... nic nowego.
Ale teraz pojawił się jeszcze ten paskudny „plastik”, który
w opinii wielu stał się głównym zagrożeniem dla całego świata.
I faktycznie odpady tworzywowe są problemem. Według ostrożnych szacunków 20% tworzyw sztucznych produkowanych na
całym świecie trafia do środowiska naturalnego w sposób niekontrolowany. Mówimy tu o 60 milionach ton tworzyw rocznie,
z czego około 8 milionów ton trafia do mórz i oceanów. Reszta
pozostaje na lądzie: w glebie, jeziorach i rzekach. I to jest absolutnie niedopuszczalne.
Nie ma też co ukrywać, że za taki stan rzeczy w dużej mierze
odpowiada przemysł tworzywowy, który przez długie lata ignorował problem. Znacznych ilości odpadów z tworzyw sztucznych,
które są w Unii Europejskiej uwalniane do środowiska w niekontrolowany sposób, systematycznie nie odnotowywano w statystykach. Zamknięto oczy na eksport dużych ilości odpadów
z tworzyw sztucznych do krajów rozwijających się, traktując ten
proceder jako „recykling materiałowy”.
A zatem wyhodowaliśmy sobie smoka pożerającego nasze
owce i dziewice (środowisko naturalne), jak to opisał średniowieczny kaznodzieja Jakub de Voragine w „Złotej legendzie”.
I chyba los wskazał wreszcie na księżniczkę, bo pojawił się św.
Jerzy na koniu, który smoka z pewnością ubije. Z pewnością,
bo jeszcze nie ubił, a na razie jego sylwetka zaledwie majaczy
na horyzoncie. To przybywa gospodarka o obiegu zamkniętym
zaopatrzona w dyrektywę Single Use Plastics.
Piszę o tym troszeczkę z przymrużeniem oka, bo gdzieś w tym
całym straszeniu odpadami z tworzyw zapomnieliśmy, że ten
„plastikowy smok” nie ma nóg. Sam do środowiska nie trafił.
I zakaz jednorazowych wyrobów z tworzyw niewiele tu zmieni,
jeśli to my nie zmienimy swoich, często koszmarnych nawyków.
„Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie” – powiedziałby
Gandhi. Ale wcale tak nie powiedział.
Jedno jest pewne, dzisiejszy świat nie tyle nie chce, co już
nie może odwrócić się od tworzyw sztucznych. I chociaż zakaz
produktów jednorazowego użycia podsyca „plastikową” histerię,
to nie ma bez nich przyszłości. To jaki poziom rozwoju osiągnęliśmy jest w olbrzymiej mierze zasługą, nie zawaham się użyć tego
sformułowania, „cudownych” właściwości tworzyw.
Róbmy zatem swoje i nie rzucajmy papierków. A teraz wróćmy
na nasze podwórko.
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Rok 2019 był bardzo bogaty w wydarzenia branżowe, co zarazem oznacza, że dla naszej redakcji był to czas niezwykle pracowity. Na początek oddajmy głos statystyce, która bez podkoloryzowania opowie, co też zdarzyło się w czasie ostatnich 12
miesięcy.
W ubiegłym roku serwis Plastech.pl zanotował 3,7 mln odsłon,
co oznacza, że strony Plastech.pl wyświetlano ponad 10 000 razy
każdego dnia. Odwiedziło nas w tym czasie prawie pół miliona
unikalnych użytkowników.
Centralnym i najważniejszym miejscem w wortalu Plastech,
które przyciąga najwięcej firm z branży jest giełda ofert B2B.
Umożliwia ona przedsiębiorcom dotrzeć do nowych klientów poprzez publikację swoich ofert biznesowych. W ubiegłym roku na
łamach naszego portalu opublikowano 7867 nowych ogłoszeń.
To właśnie oferty B2B są narzędziem, które wspiera handlowców, pozwala im dotrzeć do nowych odbiorców i zwiększyć sprzedaż.
W serwisie zarejestrowanych jest aktualnie ponad 21 tysięcy aktywnych użytkowników (w 2019 roku przybyło 1594 nowych użytkowników). To właśnie z myślą o nich Plastech nieprzerwanie rozwijany jest od 2002 roku. W ub.r. uruchomiliśmy
nową wersję serwisu w języku rosyjskim. To już czwarty język
(oprócz angielskiego, niemieckiego i oczywiście polskiego),
w którym mogą komunikować się użytkownicy wortalu Plastech.
Każdy użytkownik może korzystać z wortalu nie tylko w wybranym
języku, ale może też dodawać treści w różnych językach w zależności od rynku, którym jest zainteresowany.
Oferty publikowane przez użytkowników w języku polskim są
obecnie tłumaczone na języki: angielski, niemiecki i rosyjski.
Ułatwia to użytkownikom przeglądanie ofert obcojęzycznych
bez konieczności sięgania po zewnętrzny translator. Dla wyszukiwarek internetowych oznacza to umieszczanie stron Plastech
nie tylko w indeksie stron polskojęzycznych, ale także w indekTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

podsumowanie
roku
2019
informacja
prasowa

STYCZEŃ
Śniegiem nie sypnęło, a nawet zrobiło się ciepło. Analitycy
Deloitte Polska poinformowali, że poziom recyklingu opakowań
wprowadzonych do gospodarstw domowych wynosi jedynie 40
proc., a i to zakładając, że wszystkie opakowania zebrane w
ramach selektywnej zbiórki zostały poddane recyklingowi.
Unia Europejska rozpoczęła wdrażanie przepisów, których
celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania odpadów powstałych z tworzyw sztucznych na środowisko.
W ocenie ekspertów Deloitte główne konsekwencje nowych przepisów poniesie sektor FMCG. Zakaz wykorzystywania wielu jednorazowych produktów z plastiku, w tym: plastikowych sztućców
i talerzy czy patyczków do uszu może okazać się dla nich bardzo
dotkliwy. Do tego nowe przepisy nałożą na nich prawdopodobnie
konieczność pokrycia kosztów zbiórki, transportu i przetworzenia
odpadów oraz kosztów usuwania odpadów z oceanów.
Aby spotkać prawdziwą zimę, wybraliśmy się do Moskwy. Naszym celem były targi Interplastica, które odbywały tam się od
29 stycznia do 1 lutego 2019 r. Moskwa przywitała nas dodatnimi temperaturami i resztkami brudnego śniegu na ulicach
i chodnikach. Na samych targach chłodno, widać wpływ polityki
międzynarodowej i zachodnich sankcji. Najwięksi gracze oczywiście są obecni, może trochę wstydliwie i ostrożnie. Niemcy, Włosi
tradycyjnie, dużo firm chińskich (chciałoby się rzec – niespodzianka), coraz śmielej wkraczają Turcy (o czym później), polskich firm
nie widać.
Ale spokojnie, znaleźliśmy i to nawet trzy. Swoje stoiska miały
tu firmy Bagsik, Tools Factory oraz TMA Automation.
Polska firma TMA Automation zaprezentowała tam zestaw Engel TMA IML uniLINE cell - innowacyjne urządzenie pozwalające
użytkownikom na swobodną produkcję w technologii IML, zarówno detali płaskich, jak i pojemników.
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

LUTY
Na początku tego miesiąca opublikowaliśmy artykuł pani dr
Edyty Gibas „Problemy w recyklingu biotworzyw”, w którym autorka starała się odpowiedzieć na pytanie, czy polimery biodegradowalne jako tworzywa przyjazne środowisku naturalnemu staną
się ciekawą alternatywą dla tradycyjnych tworzyw termoplastycznych? Artykuł okazał się hitem i spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem (zajął pierwsze miejsce w naszym wewnętrznym
rankingu najczęściej czytanych artykułów w 2019 r.), co dało
nam przedsmak tego, czym branża będzie zainteresowana w najbliższej przyszłości.
Za oknami jeszcze zima, a my już rozpoczęliśmy nasz program „wizyt gospodarskich”. Pod koniec lutego odwiedziliśmy
warszawską siedzibę Engel Polska, gdzie wzięliśmy udział
w sympozjum „Innowacyjne techniki wtrysku i automatyzacji dla
specjalnych wyrobów”. W trakcie tego wydarzenia specjaliści
z austriackiego koncernu zaprezentowali rozwiązania dedykowane dla branży medycznej, motoryzacyjnej i elektronicznej.
Jak wynika z liczby wyświetleń (miejsce w drugiej dziesiątce
najpopularniejszych artykułów minionego roku), chcieliście Państwo dowiedzieć się również, co w trawie, znaczy w Chinach,
piszczy. W artykule „Chinaplas 2019 pokaże przyszłość przemysłu opakowań” dokonaliśmy krótkiego przeglądu tego co później
(21 – 24 maja 2019) można było zobaczyć w Guangzhou. I jest
to miejsce, które bardzo chcemy w przyszłości odwiedzić.
Pod koniec lutego Stowarzyszenie „Polski Recykling” zwróciło
się do Ministerstwa Środowiska z apelem o zajęcie stanowiska
w sprawie klasyfikacji przemiałów tworzyw sztucznych. Zarówno
samo pytanie (5 miejsce), jak i marcowa odpowiedź ministerstwa (miejsce 4), które poinformowało, że przemiał tworzyw
sztucznych nie będzie odpadem, jeśli zostanie udowodnione, że
stanowi produkt spełniający normy jakościowe jak dla surowca
pierwotnego i bez dalszego przetwarzania (w tym regranulacji)
będzie mógł być bezpośrednio wykorzystany w procesie produkcyjnym, pokazały, z jakimi problemami na co dzień borykają się
użytkownicy naszego portalu.
MARZEC
Zbliża się wiosna, co oznacza, że organizatorzy targów otwierają szeroko swoje podwoje dla wystawców. I już na początku
marca udaliśmy się do Nadarzyna, aby podczas Warsaw Pack
porozmawiać z szefem Hurmak Polska, który zaprezentował wtryskarkę Hurmak eco 180 posiadającą certyfikat Bioplast Ready.
Certyfikat ten jest potwierdzeniem kompetencji firmy poprzez
wykonanie prób technologicznych z biotworzywem Bioplast zakończonych sukcesem.
Bezpośrednio po tych targach udaliśmy się do Szwarcwaldu,
aby wziąć udział w Dniach Technologii Arburga, które odbywają
się niezmiennie w marcu każdego roku, już od dwudziestu lat.
Tradycyjnie już niemiecki producent wtryskarek ze sporym rozmachem zaprezentował to, co ma do zaoferowania w zakresie
przemysłu 4.0 i cyfryzacji. Z kronikarskiego obowiązku należy
nadmienić, że w ubiegłorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad
6 tysięcy gości z 54 państw. To robi wrażenie.
A w tym samym czasie w Bydgoszczy spotkała się cała śmietanka branży narzędziowej na III Międzynarodowych Targach
Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo Przetwórczego „Innoform”. To stosunkowo nowe wydarzenie organizowane jest przez
Bydgoski Klaster Przemysłowy i Targi w Krakowie. Impreza od
początku odbywa się w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie
– Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Wydaje się, że
dotychczasowe edycje potwierdziły zapotrzebowanie na imprezę
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sach tworzonych dla stron angielsko-, niemiecko- i rosyjskojęzycznych.
Spowodowało to, że wzrost liczby odsłon naszej części zagranicznej Plastech.biz wyniósł ponad 60% w stosunku do roku
2018. Z kolei liczba unikalnych użytkowników wyniosła 75 000,
co oznacza wzrost o 80%. Jak obrazują to wyżej podane liczby,
Plastech jest zdecydowanie największą w Polsce platformą biznesową dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Staramy
się, aby ta sytuacja nie uległa zmianie.
Ale to przecież nie wszystko. Istotną część serwisu stanowią
artykuły i wiadomości branżowe. W 2019 r. opublikowaliśmy prawie 1600 informacji prasowych, artykułów i wywiadów z kluczowymi dla branży przetwórstwa tworzyw postaciami. Na portalu
pojawiło się w ubiegłym roku prawie 100 relacji wideo z targów,
wydarzeń branżowych i rozmów. Byliśmy obecni praktycznie na
wszystkich najważniejszych wydarzeniach, gdzie spotykaliśmy
się z wieloma kluczowymi dla branży przetwórstwa tworzyw postaciami. I szczególnie za możliwość odbycia niezwykle ciekawych rozmów dziękujemy naszym partnerom.
Pytacie często Państwo czy Plastech pojawi się kiedykolwiek
w druku. Mamy w Polsce stosunkowo nieliczne, aczkolwiek fachowe środowisko dziennikarskie. I tym co niezwykle cieszy jest
przyjazna atmosfera w nim panująca. Dlatego też nasze artykuły możecie Państwo przeczytać na łamach periodyków „Plastnews”, „Tworzywa”, „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle” oraz
„Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”. Serdecznie pozdrawiamy
Koleżanki i Kolegów!
Zacznijmy zatem podróż w przeszłość, niezbyt głęboką, bo zaledwie dwunastomiesięczną.
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targową przedstawicieli branży narzędziowo-przetwórczej, co dobrze wróży rozwojowi tego przedsięwzięcia.
Pod koniec marca Parlament Europejski głosami 560 eurodeputowanych poparł wprowadzenie zakazu sprzedaży plastikowych jednorazówek. Zakazem sprzedaży w UE objęto m.in.
sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki), talerzyki i inne naczynia, słomki do napojów, patyczki do uszu, rączki do balonów
a także tworzywa sztuczne ulegające oksydegradacji i pojemniki
do żywności oraz styropianowe kubeczki. Zarazem zobligowano
państwa członkowskie, aby do 2029 r. osiągnęły poziom 90%
recyklingu plastikowych butelek. Nowe butelki będą też musiały
być wytwarzane przynajmniej w 25% z materiału pochodzącego
z recyklingu przed 2025 r. Do 2030 r. odsetek ten powinien
sięgnąć 30%.
KWIECIEŃ
W dniach 2–3 kwietnia uczestniczyliśmy w Packaging Innovations, „po prostu ładnych targach”, parafrazując słowa wiceprezes Zarządu Targów w Krakowie, pani Ewy Woch. Z przyjemnością również objęliśmy patronatem medialnym „Strefę
studenta”, czyli konkurs kierowany do młodych projektantów.
Już po raz ósmy, w specjalnej strefie pokazowej zaprezentowali
się uczestnicy konkursu na najciekawsze opakowanie. To była
także dla nas znakomita okazja do poznania świeżych pomysłów
studentów, którzy wkrótce zasilą rynek branży opakowań.
Pozostała część kwietnia upłynęła nam na informowaniu Państwa, co poszczególni wystawcy zaprezentują na targach Plastpol 2019, bo ta najważniejsza wystawa branżowa w Polsce zbliżała się już wielkimi krokami.
MAJ
„I wreszcie przyszedł maj. Zrobiło się gorąco”, jak brzmi refren
popularnej piosenki zespołu Varius Manx. W dniach 9–10 maja
br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
(SSO) od 2014 roku. Sympatyzujemy z ideami tego Stowarzyszenia, a zatem musieliśmy być obecni na tej konferencji.
14 maja Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zorganizował konferencję w Warszawie pt. „Co Europejska Strategia
dla Tworzyw Sztucznych zmieni na polskim rynku”, której tematem przewodnim była dyskusja uczestników łańcucha wartości
nad koniecznością i sposobami dostosowania się do nowych
wyzwań związanych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym i roli
w niej tworzyw sztucznych.
Jej uczestnicy zgodnym głosem ocenili, że największym zagrożeniem dla branży przetwórstwa tworzyw nie są ograniczenia,
a dezinformacja.
Przed samymi targami Plastpol 2019 zaprezentowaliśmy przegląd nowości, które na kielecką wystawę przygotowali producenci urządzeń do formowania wtryskowego.
Artykuł był hitem maja i w rankingu najpopularniejszych artykułów 2019 zajął 10 miejsce. A same targi? To czas, który ekipie
Plastech z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Prawie 20
relacji i wywiadów wideo, godziny rozmów z przedstawicielami
branży i niekończące się wizyty na stoiskach.
CZERWIEC
Firma BASF zakończyła rozbudowę zakładu produkcji katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej k. Wrocławia. Z tej
okazji 13 czerwca BASF Polska zaprezentowała innowacyjne
rozwiązania dla branży motoryzacyjnej. Oprócz produkowanych
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w zakładzie katalizatorów spełniających najsurowsze normy
emisji EURO 6, zaprezentowano tworzywa techniczne (PA, POM,
PBT) i poliuretany (PU, TPU).
Targi Plastpol 2019 przeszły do historii, chociaż nam czerwiec wciąż upływał na obrabianiu materiałów pozyskanych
w Kielcach. Branża jednak już rozpoczęła ostatnie przygotowania
do najważniejszej imprezy targowej w roku ubiegłym, jaką były
z pewnością XXI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2019 w Düsseldorfie.
I jakby wszyscy wokół umówili się, że czerwiec to idealny czas
na prezentacje nowinek, osiągnięć i technologii, które zostaną
pokazane na tej wystawie. W związku z tym w Austrii wypytaliśmy
o plany targowe przedstawicieli koncernów Engel, Borealis i producenta maszyn do recyklingu Erema.
W Niemczech z kolei na nasze pytania odpowiadali (miejmy
nadzieję, że z chęcią) szefowie Covestro, Reifenhäusera, BASF,
KraussMaffei, Lanxess i holdingu Battenfeld Cincinnati. Rozmawialiśmy też z odpowiadającą za same targi Petrą Cullmann
z Messe Düsseldorf, dla której gorący czas dopiero nadchodził.
I jeszcze czerwcowa ciekawostka. Opublikowaliśmy na portalu
krótką notkę o lakierowaniu proszkowym wydruku 3D z filamentu PA+15CF (bezskurczowy Nylon Pa12). Materiał ten uzyskał 7
miejsce w rankingu najbardziej poczytnych artykułów roku 2019!
LIPIEC
Urlop? Może jeszcze nie, gdyż jakąś specjalną tajemnicą nie
jest, że od dawna bliska mi jest tematyka historii (ale nie tylko)
Rosji. Od kilku lat z zaciekawieniem przyglądam się również tureckiemu przemysłowi przetwórstwa tworzyw.
Rosjanie starają się aktywnie przeciwdziałać ostracyzmowi,
któremu poddawani są przez Zachód i wciąż szukają nowych
możliwości współpracy i budowania sojuszy gospodarczych.
Temu też miał służyć zorganizowany w lipcu drugi Światowy
Szczyt Produkcji i Industrializacji (GMIS) w Jekaterynburgu.
Równolegle z tym wydarzeniem zorganizowano Międzynarodowe Targi Przemysłowe Innoprom, które są główną platformą
przemysłową, handlową i eksportową w Rosji. Krajem partnerskim ubiegłorocznych targów została Turcja.
– Co było powodem tej decyzji? Wierzymy, że Rosja staje się
państwem stabilnym, które będzie mogło cieszyć się zaufaniem
międzynarodowego przemysłu. To dobry czas, aby inwestować
w tym kraju – w obszernym wywiadzie udzielonym portalowi Plastech powiedział Kutlu Karavelioğlu, prezes Turkish Exporters
Assembly (TIM).
Jednym z wystawców tureckiego pawilonu był Hurmak, znany również w Polsce producent urządzeń do formowania wtryskowego. Liczba wysoko postawionych gości przybywających na
stoisko Hurmaka, takich jak Mustafa Varank, turecki minister
przemysłu i technologii, Gonca Gül Batur, wiceminister handlu
czy Denis Manturov, rosyjski minister przemysłu i handlu, kazała wnioskować, że to nie tylko uprzejme wizyty zwiedzających.
I faktycznie, podczas targów Innoprom rozpoczęto rozmowy zakończone podpisaniem 28 listopada ub.r. 5-letniej umowy na
produkcję maszyn Hurmaka na terenie WNP.
O problemach sektora maszyn do formowania wtryskowego
w obliczu aktualnych wyzwań stojących przed branżą tworzyw
sztucznych rozmawiałem podczas tych targów z Jakubem Mączką, prezesem polskiego oddziału Hurmaka.
SIERPIEŃ
Chyba już ostatecznie nadszedł czas kanikuły i w tym nastroju
przeglądałem najnowsze doniesienia i ciekawostki o biotworzyTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020
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WRZESIEŃ
Ponownie w drogę. Na początek do Serocka, gdzie warszawski Kanitech zorganizował drugą już konferencję z cyklu „Dni
Technologii” wspólnie z amerykańskim dostawcą dodatków
do tworzyw i compoundów – firmą Audia Plastics. Organizatorzy przyjęli ciekawą formułę tego eventu, oferując uczestnikom konferencji możliwość wyboru najbardziej interesującego
dla siebie tematu poprzez zwiększenie liczby prezentacji i równoczesne prowadzenie ich na dwóch salach wykładowych. Na
głównej sali konferencyjnej odbywały się wykłady dotyczące
bardziej uniwersalnych tematów, zaś na mniejszej sali były
prowadzone prezentacje i warsztaty na tematy bardziej specjalistyczne.
10 września Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) mapę
drogową gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
To, co odróżnia GOZ od dotychczasowej tzw. gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj
– wyrzuć”, to umiejscowienie etapu zagospodarowania odpadu w
cyklu życia. W podejściu GOZ, jeżeli odpad już powstanie, powinien być traktowany jako surowiec wtórny i być wykorzystany do
ponownej produkcji. Wspominam o tym dlatego, że jak wszyscy
wiemy, targi K upłynęły właśnie pod hasłem „circular economy”
i to właśnie na gospodarkę o obiegu zamkniętym obiera kurs
cała branża tworzyw sztucznych.
Na łamach naszego portalu pojawił się również niezwykle ciekawy wywiad z Michaelem Carusem, szefem nova-Institute. Michael
Carus od ponad 20 lat pracuje w dziedzinie gospodarki opartej na
biologii i CO2. Jest on uznawany za jednego z wiodących ekspertów w Europie w zakresie wykorzystania biomasy w przemyśle.
Pod koniec września Plastech wyruszył na wyprawę po Europie
(głównie Środkowej). Zaczęliśmy od udziału w bardzo ciekawej
konferencji przeznaczonej dla branży tworzyw sztucznych z naszego regionu Europy. Nasi węgierscy przyjaciele z firmy konsultingowej myCEPPI już po raz trzeci zorganizowali Środkowoeuropejskie Spotkanie Branży Tworzyw (Central European Plastics
Meeting). W 2019 roku odbyło się ono w nowoczesnym kompleksie hotelowo-sportowym X-Bionic Sphere w położonym przy
granicy z Węgrami słowackim Šamorínie.
Jak powiedział nam Laszlo Budy, pomysłodawca i organizator
całego przedsięwzięcia, w tym roku konferencja najprawdopoTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

dobniej odbędzie się w tym samym miejscu i być może na stałe
wpisze się do kalendarza najważniejszych imprez dla środkowoeuropejskiej branży tworzyw sztucznych.
Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy coraz większą liczbę uczestników z Polski.
– Są tu rzeczywiście firmy z całej Europy centralnej – powiedział Krzysztof Nowosielski z elbląskiej firmy ML Polyolefins. – To
bardzo szeroki przekrój i ciekawe doświadczenie. Ta konferencja to zdecydowanie dobre miejsce do nawiązywania kontaktów
w obszarze Europy Środkowej – dodał.
– To płaszczyzna, na której może się narodzić wiele ciekawych
pomysłów. Uważam, że to jest bardzo dobry format – powiedział
Piotr Kwiecień z polskiego oddziału koncernu SABIC.
Bezpośrednio ze Słowacji skierowaliśmy się do Norymbergi.
Tam tradycyjnie jesienią spotyka się europejska branża opakowaniowa. Targi FachPack to jedna z większych europejskich imprez branżowych, podczas której prezentowana jest kompleksowa gama produktów i rozwiązań w całym łańcuchu procesów
pakowania. Zaś my tradycyjnie szukaliśmy polskich wątków.
Koniec września zastał nas w Poznaniu, gdzie podczas 32
edycji Międzynarodowych Targów Pakowania i Etykietowania
Taropak wspólnie świętowaliśmy 25-lecie Polskiej Izby Opakowań. Z tej okazji o kilka słów poprosiłem długoletniego dyrektora PIO, pana Wacława Wasiaka. Nasza rozmowa zamieniła się
w arcyciekawą opowieść o początkach, działającego w realiach
gospodarki wolnorynkowej, polskiego przemysłu opakowaniowego.
PAŹDZIERNIK
1 października odbyła się trzecia edycja konferencji „Szanse
i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian”
organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Polski Recykling.
Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym portalu Plastech. W jej trakcie uczestnicy mieli okazję określić rolę i znaczenie recyklerów dla polskiej gospodarki oraz sprecyzować potrzeby branży i konieczne do wypełnienia warunki, które prowadziłyby
do jej rozwoju. Relacja z tej konferencji zajęła 8 miejsce w rankingu najczęściej czytanych artykułów w 2019.
I wracamy na południe. Tym razem sprawdzaliśmy, co słychać
u naszych południowych sąsiadów. Czeskie targi MSV, które odbywają się corocznie w czeskim Brnie, są najważniejszymi targami przemysłowymi w Europie Środkowej. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 1600 wystawców i 80 000 odwiedzających.
Głównym tematem MSV 2019 był Przemysł 4.0 oraz fabryka cyfrowa, a więc digitalizacja produkcji - jeden z głównych kierunków
procesu innowacji.
Przy okazji odwiedziliśmy również targi Kompozyt Expo
w Krakowie. W ubiegłym roku odbyła się już ich dziesiąta edycja.
Branża kompozytowa od wielu lat rozwija się bardzo dynamicznie
i stabilnie i znajduje to też odzwierciedlenie w krakowskiej wystawie. Chociaż stosunkowo nieduże, jak przyznają sami wystawcy, Kompozyt-Expo to idealne miejsce do zdobywania kolejnych
klientów, zamówień i projektów.
No i K show czas zacząć. Ubiegłoroczne targi K trwały od
15 do 23 października. My byliśmy tam „tylko” do 19. W tym
czasie udało się nam być na kilkunastu konferencjach prasowych, nagraliśmy kilkanaście wywiadów, a kilometrów zrobiliśmy kilkadziesiąt. I tak właśnie rysują się te targi. Trudno
zliczyć odwiedzone stoiska, spotkane osoby i przeprowadzone
rozmowy. Ponad 175 000 m2 powierzchni wystawowej na 17
halach i ekspozycjach zewnętrznych, ponad 3 000 wystawców
z ponad 60 krajów i sporo ponad 200 000 zwiedzających. Spa29
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wach. Tekst nazwany niezbyt wymyślnie „Zróbmy sobie plastik
z...” zajął 6 miejsce w rankingu najczęściej czytanych artykułów
na Plastechu. Czyżby branża tworzywowa nie odpoczywała nawet
w środku upalnego lata?
Otóż nie, w tym czasie branża tworzywowa reaguje na opłatę
recyklingową za torby foliowe. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) zajął oficjalne stanowisko odnośnie
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z późniejszymi zmianami.
W opinii PZPTS projekt miał negatywny wpływ zarówno na
środowisko, jak i na działalność przedsiębiorstw. W związku
z tym PZPTS wyraził swój sprzeciw wobec wprowadzenia opłaty
recyklingowej od toreb powyżej 49 mikrometrów i zaproponował
odłożenie w czasie terminu wejścia w życie rozporządzenia do
stycznia 2021 roku i poddanie analizie celowości rozporządzenia oraz jego wpływu na środowisko oraz budżet.
Informacja o tym fakcie zajęła drugie miejsce w rankingu artykułów w roku 2019!
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cerując po tym ogromnym mieście targowym, odwiedzając po
kolei stoiska światowych potentatów, ale również i mniejszych
firm, w oczy rzucało się jedno hasło: gospodarka o obiegu zamkniętym.
I trzeba przyznać, że tematyka GOZ w przytłaczający wręcz sposób zdominowała ekspozycje, wystawy, prezentacje, wykłady,
a nawet kuluarowe rozmowy i nieformalne dyskusje odbywające
się w trakcie tegorocznych targów K.
Praktycznie każdy pokaz technologii odbywał się „zgodnie ze
standardami GOZ’’, a każdy zapytany przedstawiciel firmy już
w pierwszym swoim zdaniu umieszczał frazę „circular economy”.
LISTOPAD
Wydaje się, że po tak ekscytującym październiku branża musiała nieco odetchnąć, tudzież zabrać się za codzienną pracę.
I istotnie listopad był niejako spokojniejszy. 5 listopada 2019
roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „BASF
dla planety”, gdzie zaprezentowano szereg innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które firma oferuje różnym
branżom.
Zaś w połowie miesiąca we Wrocławiu odbyła się dziewiąta
edycja konferencji „Bezpieczne Opakowanie”, podczas której firma ML Polyolefins wyróżniła przedsiębiorstwa, których odpady
opakowaniowe są w całości odzyskiwane i przetwarzane do ostatecznej postaci ekoproduktów. Jesteśmy patronem medialnym
tego wyróżnienia.
Listopad zakończyliśmy wizytami na targach Warsaw Industry
Week i konferencji Bydgoskiego Klastra Przemysłowego „Narzędzia optymalizacji procesów produkcyjnych w branży narzędziowej i źródła ich finansowani”.

GRUDZIEŃ
Ostatni miesiąc roku to już tradycyjna wizyta w Stambule na
targach PlastEurasia. To największa europejska, odbywająca
się corocznie, wystawa przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła 1087 wystawców z 40 krajów.
Oczywiście wśród firm wystawiających się na targach dominowały rodzime przedsiębiorstwa z Turcji, jednakże turecka wystawa nadal z powodzeniem utrzymuje swój międzynarodowy
charakter.
I ten międzynarodowy wymiar przejawiał się nie tylko w obecności na targach światowych potentatów branży przetwórczej,
ale też w podejmowanej coraz częściej na stoiskach tureckich
wystawców tematyce zanieczyszczenia środowiska i recyklingu
odpadów.
I to tyle. Podróż przez 2019 dobiegła końca. Czy to był dobry rok? Z pewnością aktywny. Staramy się być blisko Was
i Waszych problemów. Nagłaśniamy kwestie, które powinny zostać nagłośnione, ale też jesteśmy dumni z Waszych sukcesów.
I mówimy o nich głośno. To na Plastechu możecie się Państwo
dowiedzieć o najnowszych osiągnięciach całej branży.
Wiemy jedno, w tym roku to się nie zmieni. Warto więc z nami
być.

Jacek Leszczyński
www.plastech.pl
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Nowe peryferia firmy
WITTMANN Group
Rok 2019 był dla Firmy WITTMANN Group kolejnym, w którym do oferty wprowadzone zostały nowe typy urządzeń peryferyjnych
dostosowanych do aktualnych wymagań naszych odbiorców. WITTMANN Group jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla
systemów automatyzacji i urządzeń peryferyjnych może zaproponować nowoczesne rozwiązania bazujące na wykorzystaniu robotów, suszarek, systemów podawania i dozowania, młynów i termostatów oraz systemów chłodzenia form wtryskowych. Pełna
oferta pozwala nam na tworzenie rozwiązań dla zamkniętego obiegu surowców oraz rozwiązań zapewniających naszym klientom
pełną kontrolę procesu nie tylko poprzez ocenę samego procesu wtrysku, ale także pełną kontrolę każdego z etapów związanych
z pracą urządzeń peryferyjnych.

W

zrastające wymagania w zakresie recyklingu wymuszają na naszych klientach stosowanie systemów
z zamkniętym obiegiem materiału. Najprostszym
rozwiązaniem pozwalającym na wykorzystanie
przemiału w prowadzonej produkcji i zbudowanie odpowiedniej
komórki produkcyjnej jest zastosowanie chwytaka wlewków
WITTMANN WP 80, nowej generacji młyna przystanowiskowego
G-Max 9 oraz podajnika granulatu FEEDMAX S3net z zaworem
proporcjonalnym S3-DPV.
W przypadku potrzeby rozdrabniania wlewków wykonanych
z twardych materiałów lub tworzyw wzmocnionych włóknem polecamy młyny serii S-Max. Natomiast w wypadkach gdy ilość dozowanego przemiału powinna być bardzo dokładnie odmierzona,
proponujemy nasze urządzenia dozowania grawimetrycznego
GRAVIMAX. Zastosowanie WITTMANN GRAVIMAX gwarantuje, że
wtryskarka otrzyma zawsze dokładnie taką samą ilość przemiału
w stosunku do materiału oryginalnego.
Kolejnym wariantem wyposażenia zamykającego obieg materiału może być zastosowanie chwytaka wlewków z napędem
serwoelektrycznym WITTMANN WS80 lub robotów, np. wyróżniających się bardzo dobrą ceną urządzeń serii PRIMUS.
Podstawą uzyskania przemiału o wysokich parametrach jest
młyn przystanowiskowy. W ofercie WITTMANN znajdą Państwo
pełną gamę urządzeń rozdrabniających. Młyn przystanowiskowy
G-Max 9 nadaje się do recyklingu układów wlewowych i wybrakowanych wyprasek wykonanych z miękkich i średnio twardych
tworzyw, w tym z: TPU, PP i PE. Młyn ten przeznaczony jest do
współpracy z wtryskarkami o wielkości do ca 100 t. W zależności
Fot. 1 Młyn G-Max 9 z trzema różnymi lejami zasypowymi
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od potrzeb procesu do młyna można zastosować jedną z trzech
konfiguracji wykonania młynka.
Dla młyna G-Max 9 mamy do wyboru jeden z następujących
lejów zasypowych:
l niski lej zasypowy umożliwiający odbiór wlewków spadających
swobodnie z formy i kierowanych do młyna zsuwnią zabudowaną na maszynie pod obszarem formy;
l lej średni przeznaczony do współpracy z taśmociągiem lub separatorami bębnowymi wlewków. Lej przeznaczony dla małych
i średnich układów wlewowych;
l standardowy lej zasypowy przeznaczony dla młynów współpracujących z robotami lub chwytakami wlewków.
Jednak nie tylko potrzeba tworzenia zamkniętych obiegów surowca była w roku 2019 obszarem naszych działań. Nie mniej
wysiłku poświęciliśmy tworzeniu nowych urządzeń, które zapewnią wyższą jakość produkowanych wyprasek oraz umożliwią jeszcze pełniejszą kontrolę produkcji.
Podczas targów K 2019 WITTMANN przedstawił aktualną ofertę urządzeń dozujących grawimetrycznie. Posiadane wcześniej
w ofercie urządzenia dozujące o wydajności podawania do 60
kg/h uzupełnione zostaną przez nowe modele serii G, których
wydajność osiąga 700 kg/h. Opracowane wcześniej urządzenia
pozwalały na przygotowanie z czterech składników dawki dozowanej w wielkości 1–3 kg. Nowy model GRAVIMAX G76 pozwala
na mieszanie sześciu składników i daje pojedynczą dawkę dozowania na poziomie do 7 kg.
Pomimo dużej ilości dozowanego materiału technologia ważenia w czasie rzeczywistym RTLS zapewnia powtarzalną dokładność dozowania wynoszącą 0,05%.
Podana dokładność dotyczy stosunku
dozowanego dodatku do materiału bazowego. Konstrukcja lejów dozujących
w GRAVIMAX G76 zapewnia swobodny
przepływ materiału. Każdy z dozowanych
materiałów odmierzany jest za pomocą
pneumatycznych suwaków dozujących
i podawany do pojemnika ważącego.
W zależności od właściwości dozowanego materiału prowadnice dozujące mogą być otwarte przez określony
czas lub otwierać się pulsacyjnie. Po
zważeniu materiały przepływają do sferycznego naczynia mieszającego, gdzie
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

ARTYKUŁ

S P O N S O R O WA N Y

Fot. 2 GRAVIMAX G76

są mieszane za pomocą urządzenia w kształcie spirali dla uzyskania jednorodnego składu. Oferowane w dozownikach grawimetrycznych oprogramowanie GraviLog, opracowane w ścisłej
współpracy z klientami WITTMANN, umożliwia dokumentowanie
dozowania różnych ilości materiału i odchyleń dozowania oraz
zarządzanie recepturami. Ponadto GRAVIMAX G76 oferuje opcję
dwukierunkowej wymiany danych za pośrednictwem OPC UA.
WITTMANN od ponad dziesięciu lat z powodzeniem buduje
i dostarcza suszarki segmentowe. Przez ten czas budowa suszarek została udoskonalona, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby przetwórców tworzyw. Pierwotnie celem było osiągnięcie

Fot. 3.
Suszarka
segmentowa
DRYMAX
ATON H1000

i zachowanie stałego punktu rosy, nawet dla trudno suszących
się materiałów. Następnie pojawiło się wymaganie związane
z ograniczeniem poziomu zużycia energii potrzebnej do suszenia.
Obecnie nowoczesne suszarki stanowią element zintegrowanych
komórek produkcyjnych. Dzięki WITTMANN 4.0 suszarki komunikują się z systemami nadzoru nad produkcją i z wtryskarkami.
By ułatwić wizualizację i obsługę, nowe urządzenia WITTMANN
ATON wyposażone zostały w układ sterowania o większym ekranie dotykowym. Suszarki ATON rozwinięte zostały jako pełna seria maszyn o wydajnościach suszenia w zakresie 30–120 m3/h
suchego powietrza.
Doświadczenia wyniesione z konstrukcji suszarek stanowiskowych zaowocowały opracowaniem pierwszej suszarki segmentowej przeznaczonej do centralnych systemów suszących. Na tegorocznych targach K po raz pierwszy zaprezentowaliśmy suszarkę
WITTMANN ATON H1000. Suszarka ta ma wydajność 1000
m3/h suchego powietrza i pozwala na uzyskanie wydajności suszonego tworzywa na poziomie 500–600 kg/h. W konstrukcji tej
wykorzystano bezobsługowy napęd łańcuchowy dla ruchu suszącego koła segmentowego. Podobnie jak w kompaktowych suszarkach stanowiskowych w konstrukcji suszarki ATON H1000
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koło segmentowe ustawiane jest w pozycji zapewniającej pracę
„świeżego” sita suszącego. Taka konstrukcja umożliwia utrzymanie punktu rosy i gwarantuje powtarzalny efekt suszenia.
Suszarka ATON H1000 pozwala na wybór różnych ustawień.
Np. pozwala na suszenie regulowane poprzez zapewnienie stałego punktu rosy. Kolorowy wyświetlacz ambiLED w bardzo prosty
sposób pokazuje stan pracy urządzenia. Wygodna i prosta obsługa zapewniona jest natomiast dzięki dużemu ekranowi dotykowemu, na którym w przejrzysty i intuicyjny sposób wyświetlane
są komunikaty i funkcje suszarki.
Dzisiejszy przemysł przetwórstwa tworzyw wymaga prowadzenia 100% kontroli jakości i jej dokumentowania. Jednym
z ważnych etapów procesu jest zapewnienie formie wtryskowej
stabilnych warunków termicznych. By zapewnić powtarzalność
parametrów, wymagane są termostaty. WITTMANN dostarczył
już ponad 16 000 urządzeń serii WITTMANN TEMPRO PLUS D,
które od lat cieszą się zasłużoną renomą i potwierdzają fakt,
że ich zastosowanie zapewnia bezpieczeństwo produkcji. Pomimo tak pozytywnych wyników cały czas rozwijamy naszą ofertę
termostatów. Analiza wymagań naszych użytkowników, przeprowadzona w ostatnim okresie, wykazała zapotrzebowanie na
termostaty z zamkniętym obiegiem termostatowania, pracujące
z wodą o temperaturze do 100oC. Odpowiadając na te potrzeby,
WITTMANN przygotował nowe urządzenie Tempro Plus D100.
Nowy termostat TEMPRO Plus D100 należy do serii urządzeń,
które dzięki przyłączu WITTMANN 4.0 mogą być włączane do
komórek produkcyjnych, pracując jako w pełni zintegrowane
z wtryskarkami WITTMANN BATTENFELD. Nowa konstrukcja ma
moc grzania 9kW. Jest wyposażona w pompę o wydajności 0,5
kW i wydatku 40 l/min, przy ciśnieniu 4,5 bar. Standardowo
termostat wyposażony jest w funkcję pomiaru przepływu. Podobnie jak w przypadku innych termostatów tej serii TEMPRO Plus
D100 oferowany jest z bogatym wyposażeniem opcjonalnym
pozwalającym na optymalne dobranie konstrukcji urządzenia do
przyszłych zadań produkcyjnych.

Fot. 4.
Termostat
Tempro Plus D100

Wprowadzając nowe rozwiązania i konstrukcje, staramy się
odpowiadać na aktualne potrzeby użytkowników naszych urządzeń. Mamy nadzieję, że dzięki pełnej i nowoczesnej ofercie
będą mogli Państwo optymalnie spełnić wymagania realizowanych zadań produkcyjnych.

WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o.
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
tel. 022 724 38 07, fax 022 724 37 99
05-825 Grodzisk Mazowiecki
info@wittmann-group.pl, www.wittmann-group.pl
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Wagi workujące
WBE 25
21. edycja targów K podobnie jak wszystkie poprzednie dostarczyła wyraźnego impulsu do dalszego rozwoju. Motywem przewodnim targów były wzajemne powiązania między światem cyfrowym, a procesami produkcyjnymi i rozwojem nowych produktów. Również firma HUZAP była wystawcą tegorocznych targów.

F

irma Huzap GmbH zaprezentowała na tegorocznych targach K 2019 wagi workujące WBE 25 najnowszej generacji dla worków otwartych i wentylowych. Wagi cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem u klientów z całego świata. Frekwencja odwiedzających nas w tym roku klientów
była bardzo duża – powiedział Martin Schkrobol, prezes HUZAP
GmbH.
TARGI K
Co 3 lata branża tworzyw sztucznych z uwagą spogląda na
Düsseldorf, aby zobaczyć, co przyniesie najbliższa przyszłość
w tym sektorze. Targi K stały się najważniejszą platformą biznesową dla projektantów, deweloperów i inżynierów produkcji
z najbardziej zróżnicowanych branż. Targi charakteryzują się wyjątkowo dobrym klimatem biznesowym. Impreza ta znana jest
z orientacji na różnorodność oraz nieprzeciętnego nagromadzenia innowacji. Jest to spotkanie na światowym poziomie dla
wszystkich uczestników rynku, poszukujących nowych rozwiązań.
20-LETNIE DOŚWIADCZENIE
Firma HUZAP to innowacyjna firma, która powstała w oparciu
o przeszło 20-letnie doświadczenie swoich założycieli w dziedzinie budowy wag, maszyn pakujących i instalacji przemysłowych
na rynkach zachodnich. Wyjątkowość firmy HUZAP to nie tylko
oferowanie dogodnych cen, ale przede wszystkim służenie fachowym, technicznym doradztwem. Wynika to z faktu, że firma
nie jest uzależnionym przedstawicielem jakiegoś producenta,
tylko jego partnerem w niezależnej współpracy. Odbiorcami produktów i usług są: przemysł chemiczny, gumowy, budowlany,
tworzyw sztucznych, spożywczy i paszowy. Dobrze wykształceni
i zaangażowani pracownicy doradzają przy planowaniu i realizacji projektów. Za swój cel w Polsce przyjęto partnerskie relacje z klientami, doradztwo techniczne i realne ceny rynkowe.
W nadreńskim Hennef znajdują się działy planowania i sprzedaży, z kolei przygotowanie produkcji oraz sama produkcja umiejscowiona jest w Bytomiu. Podział ten zapewnia wysoki stopień
elastyczności wobec różnorodnych wymagań klienta, z drugiej
strony gwarantuje atrakcyjny poziom cenowy z zachowaniem wysokiej jakości produktu.
INNOWACYJNOŚĆ TO KLUCZ DO SUKCESU FIRMY
Różnorakie rozwiązania, które powstają w odpowiedzi na życzenia klienta, są szczegółowo analizowane i często uwzględniane później w rozwiązaniach standardowych. Oprócz stałego
rozwijania palety urządzeń pracownicy firmy skupiają się również
na wewnętrznych procesach organizacyjnych i marketingowych,
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stale poprawiając jakość działania z uwzględnieniem dynamiki
zmian rynkowych. Obecnie w 80% zaopatrywany jest rynek przemysłu samochodowego w Indiach. Oprócz tego firma zajmuje
się opracowaniem projektów bardzo rozbudowanych instalacji
dla kilku klientów na polskim rynku. Huzap cały czas się rozwija
i wprowadza wiele nowych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo skupia się na optymalizacji wewnętrznych procesów produkcyjnych i strukturalnych.
– Wyjątkowość firmy Huzap polega na tym, że staramy się
dostarczać klientom instalacje takie, jakie oni sobie wyobrażają,
a nie takie, jakie my sobie wyobrażamy.
Nasze urządzenia powstają często jednorazowo i odróżniają się od pozostałych istotnymi szczegółami. Gwoli ścisłości,
w naszej ofercie istnieją tzw. standardowe maszyny, które klient
może zobaczyć choćby w naszych prospektach. Inaczej nie moglibyśmy w pełni przedstawić oferty klientowi, który jeszcze nie
zna naszych urządzeń. Urządzeniami standardowymi nazywamy
instalacje, które zbudowaliśmy wiele razy w podobnym wykonaniu dla wielu klientów z tej samej branży, posiadających ten sam
lub zbliżony produkt. Jednak najczęściej spotykamy się z wyzwaniami stawianymi przez klienta, którym to jesteśmy w stanie podołać m.in. ze względu na wieloletnie zawodowe doświadczenie
naszych pracowników – powiedział Martin Schkrobol, prezes firmy Huzap GmbH.
Huzap GmbH
Marie-Curie-Straße 1
53773 Hennef Deutschland
tel. +49 (0)2242-96999-0
fax +49 (0)2242-96999-29
huzap@huzap.com
www.huzap.com

HUZAP Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom
tel. 32 388 03 00
fax. 32 282 97 52
huzap@huzap.pl
www.huzap.pl
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Logistyczne aspekty
w systemach rozdrabniania
Marek Macko, Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Śmigielski, Józef Flizikowski,
Adam Mroziński, Andrzej Tomporowski

W pracy wskazano na propozycję definiowania systemów rozdrabniania, jako systemów logistycznych, w których występują
podstawowe relacje geometryczne, materiałowe i dynamiczne. Oprócz znacznego zapotrzebowania energii, problemem jest charakterystyka jej zapotrzebowania. Ze względu na to, że w maszynach rozdrabniających używane są głównie silniki indukcyjne,
istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na moc bierną, co jak wiadomo jest bardzo niekorzystne zarówno dla sieci energetycznej,
jak również dla przedsiębiorstwa, z uwagi na to, że wiąże się z dodatkowymi opłatami. W zależności od zapotrzebowania energii
na proces, może to być wydatek nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Aby zminimalizować stosunek energii biernej do
energii czynnej, podejmuje się dodatkowe działania polegające na modernizacji parku maszyn.

I

stotą logistyki systemu technicznego, w tym systemu
rozdrabniania, jest zapewnienie efektywnego przepływu
mediów w przestrzeni rozdrabniania oraz zapewnienie odpowiednich środków do osiągnięcia założonego poziomu
utrzymania całego systemu technicznego, w kontekście wyszczególnionych potrzeb operacyjnych [1, 4, 5]. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wdrożenie procesów logistycznych
i odpowiedniej infrastruktury wspierającej i monitorującej. Przy
założeniu, że nie istnieją tzw. „idealne” systemy logistyczne,
które by w sposób ciągły i bez zakłóceń realizowały swoje zadania wspierające, zadaniem badaczy jest dążenie do osiągnięcia
stanu, w którym proces rozdrabniania będzie przebiegał przy
zachowaniu wyższej efektywności. Jeśli proces dotyczy obróbki materiałów biologicznych (np. ziarna, pasze, żywność),
ale również materiałów polimerowych, poszczególne potrzeby
operacyjne muszą być odpowiednio zdefiniowane i realizacja
wsparcia musi odbywać się z uwzględnieniem szczególnych
właściwości materiału, konstrukcji i samego procesu [2, 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11]. Stopień złożoności procesu i potrzeba kontroli
wielu czynników wymaga wdrożenia podsystemów komputerowego wspomagania procesu. Dokonując analizy systemu precyzyjnego rozdrabniania nasion oleistych, wsparcie logistyczne
ma na celu:
l zabezpieczenie właściwego funkcjonowania systemu w zakresie zasobów materiałowych, mediów energetycznych, sterowania i kontroli;
l utrzymanie środków trwałych w stanie zdatności funkcjonalnej
i zadaniowej.
ROZDRABNIANIE POLIMERÓW I MATERIAŁÓW
BIOLOGICZNYCH
Proces rozdrabniania recyklatów polimerowych oraz nasion
oleistych (lnu, gorczycy, rzepaku) z wykorzystaniem rozdrabniacza precyzyjnego RPW-11TN [2] wymaga dostarczenia nie tylko
nadawy, ale również, ze względu na specyfikę konstrukcji i procesu, powietrza o określonych parametrach. Na rys. 1 przedstawiono widok stanowiska technologicznego do rozdrabniania
precyzyjnego z rozdrabniaczem RPW-11TN.
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Rys. 1. Widok stanowiska technologicznego do rozdrabniania
precyzyjnego z rozdrabniaczem RPW-11TN: 1 – zbiornik
z nadawą (materiał do rozdrabniania), 2 – wlot materiału
i powietrza o wymaganym podciśnieniu, 3 – zbiornik na
produkt (wlot produktu i wylot powietrza do aspiratora),
4 – podsystem sterowania i kontroli

Podstawą dobrze realizowanego procesu rozdrabniania nasion oleistych (uzyskanie wymaganego stopnia rozdrobnienia)
jest dobór odpowiedniego przepływu powietrza o wymaganym
podciśnieniu oraz stałej ilości nadawy na wlocie do rozdrabniacza.
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Model rozdrabniania uwzględnia rzeczywiste systemy, stany użytkowe, produkcyjne, sterujące lub ich elementy i relacje
w przestrzeni rozdrabniania o podwyższonej efektywności działania. Modele obejmują kryteria, wskaźniki do oceny rozdrabniania
wielokrawędziowego w konfiguracji bębnowej, żyletkowej, nożowej i listwowej.
W metodzie doboru rozdrabniacza dominują:
l zasada działania rozdrabniacza i charakterystyka rozdrabniania;
l stan badań rozdrabniacza, w tym badania modelowe i weryfikacja eksperymentalna;
l możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań wraz
z wytycznymi konstrukcji rozdrabniaczy.
W modelowaniu ukierunkowanym na logistykę procesu, wykorzystano opisy rozdrabniania, gdzie głównym kryterium jest zapotrzebowanie energii odniesione do masy lub objętości materiału
(nadawy) w ustalonym przedziale czasu, czyli jednostkowe zapotrzebowanie energii EJM, zdefiniowane ogólnie jako stosunek
·
mocy (P) do masowego natężenia wypływu tworzywa wyjściowe·
go (Qm) (strumienia masy tworzywa wyjściowego):
						

(1)

Moc odniesiono do objętościowego natężenia przepływu two·
rzywa wyjściowego (Qv), otrzymując odmianę jednostkowego zapotrzebowania energii:
						

(2)

Pod pojęciem EJM zdefiniowano jednostkowe masowe zapotrzebowanie energii, natomiast EJO jako jednostkowe objętościowe zapotrzebowanie energii. Przydatność tego modelu w procesie rozdrabniania jest niewielka. Porównując zapotrzebowanie
masowe i objętościowe, otrzymano:
						

(3)

Wraz ze zmniejszeniem się jednostkowego zapotrzebowania
energii zwiększa się sprawność energetyczna procesu. Jako miarę użyteczności do dalszych rozważań zaproponowano pojęcie
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Proces rozdrabniania opiera się tu zatem o zdefiniowane co
do wartości i jakości potrzeby operacyjne, m.in:
1. dla rodzaju materiału – układ i rodzaj tarcz roboczych w rozdrabniaczu,
2. dla rodzaju materiału i stopnia rozdrobnienia – prędkość obrotowa rozdrabniacza (w zakresie 1420–3600 min-1),
3. dla utrzymania wydajności (sprawności procesu) – wielkość
podciśnienia w zbiorniku na produkt rozdrabniania oraz na
wlocie materiału do rozdrabniacza – ustawienie aspiratora,
4. dla wysokiej sprawności procesu (brak blokowania przez
wsad) – ilość podawanego materiału do kosza zasypowego –
ustalona poprzez sterownie silnikiem podajnika ślimakowego
zasobnika 1.
Podane powyżej operacje i ich stan muszą być w trakcie procesu kontrolowane oraz na bieżąco poddawane korekcie (układ
sterowania zamknięty). Takie działania oparte są o mechatroniczne systemy kontroli wybranych stanów procesu, korygowane
poprzez komputerowo wspomagane procesy decyzyjne, w tym
również wspomagane AI [3].
W doborze warunków rozdrabniania istotne są cechy geometryczne narzędzia w warunkach optymalnej prędkości dla różnych
materiałów (cechy materiałowe i geometryczne). Podczas doboru parametrów rozdrabniania wstępnego, istotne są zagadnienia
energetyczne na wejściu systemu odniesione do masy lub do
tworzenia nowych powierzchni i w konsekwencji wymiaru produktu rozdrobnienia.
Podstawowy zakres poszukiwań został ukierunkowany na
opracowanie takiego modelu, który uwzględnia analizę energochłonności rozdrabniania i podstaw konstrukcyjnych rozdrabniaczy, wyróżnionych ze względu na dużą sprawność i wykorzystujących fenomeny quasi-ścinania.
Zadania niezbędne do rozwiązania zagadnień logistycznych
systemów rozdrabniania to:
l ocena podatności materiałów na rozdrabnianie wielokrawędziowe;
l dobór cech konstrukcyjnych narzędzi rozdrabniających, parametrów rozdrabniania;
l weryfikacja eksperymentalna podatności materiałów na rozdrabnianie, w którym dominuje ścinanie i quasi-ścinanie;
l badania symulacyjne i innowacyjne procesu rozdrabniania.
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energochłonności na zadany wymiar przetwórczy – tzw. energochłonność celowa (np. 80% ziaren o średnim rozmiarze 4,8 mm)
ERq:
						

(4)

gdzie: ERq – energochłonność celowa, kJ·kg-1; Pr – moc przeznaczona na rozdrabnianie, kW; Wfq – wydajność mierzona ilością
rozdrobnionego tworzywa o pożądanych rozmiarach ziarna (fq =
4,8 mm), kg·h-1 lub kg·s-1; Pj – moc biegu jałowego, kW; Ps –
moc silnika, kW;Pd – moc zwyżki dynamicznej, kW; vr – prędkość
między krawędziami quasi-ścinającymi, m·s-1; σq-s – naprężenia
quasi-ścinające, MPa; AR – objętość właściwa po rozdrobnieniu,
m3/kg; Fr – opory rozdrabniania, kN; ε – współczynnik korygujący,
m-1; kj – współczynnik oporów ruchu jałowego, N·s·kg-1.
Oprócz znacznego zapotrzebowania energii, problemem
w sensie logistyki, jest jej charakterystyka. Ze względu na to, że
w maszynach rozdrabniających używane są głównie silniki indukcyjne, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na moc bierną, co
jak wiadomo jest bardzo niekorzystne zarówno dla sieci energetycznej, jak również dla przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wiąże
się z dodatkowymi opłatami. W zależności od ilości zużywanych
kilowatogodzin może to być wydatek nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Aby zminimalizować stosunek energii biernej
do energii czynnej, podejmuje się dodatkowe działania polegające na modernizacji parku maszyn. Wykorzystuje się nowoczesne sterowanie silników indukcyjnych oparte na wektorowych
przemiennikach częstotliwości, które umożliwiają uzyskanie wysokich momentów obrotowych przy niskich prędkościach obrotowych. Jesteśmy w stanie niekiedy wyeliminować przekładnie
mechaniczne, a co za tym idzie zmniejszyć zasób energii, przeznaczonej na opory ruchu oraz zmniejszyć rozmiary budowanych
urządzeń rozdrabniających. Wiele z obecnie dostępnych na rynku
przemienników ma ponadto funkcję odzyskiwania energii hamowania (tzw. hamowanie regeneracyjne), która umożliwia zwrot
do sieci energii hamowania, która jest normalnie przetwarzana
w nieużyteczne ciepło.
Optymalizacja zapotrzebowania energii polega również na wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania w systemach sterowania i umożliwia błyskawiczny dobór odpowiednich parametrów
procesu.
Przykład oprogramowania, które zostało stworzone na potrzeby
sterowania procesem rozdrabniania został przedstawiony w [11].
W artykule przedstawiona jest pełna automatyzacja procesu rozdrabniania włącznie z powiadomieniem operatora o parametrach
użytkowych poprzez informacje wysyłane na telefony GSM. Oprogramowanie może być pisane z wykorzystaniem środowisk komercyjnych (np. LabVIEW), ale też za pomocą bezpłatnych – chociażby
zdobywającego coraz większą popularność Pythona.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowania tego typu maszyn,
to ważnym aspektem jest monitoring, który umożliwia wykrycie
wszelkich usterek w działaniu, np. uszkodzeń łożysk w silnikach
napędzających, a tym samym zmniejsza ryzyko przestojów produkcyjnych spowodowanych awarią sprzętu.
WNIOSKI
W pracy wskazano na logistyczne elementy systemu rozdrabniania, które mają istotny wpływ na charakterystyki użytkowe
procesu rozdrabniania. Optymalizacja zapotrzebowania energii
polega również na wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania w systemach sterowania i umożliwia błyskawiczny dobór odpowiednich parametrów procesu.
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Przykład oprogramowania, które zostało stworzone na potrzeby sterowania procesem rozdrabniania, został przedstawiony
w [11]. Oprogramowanie może być pisane z wykorzystaniem
środowisk komercyjnych (np. LabVIEW), ale też za pomocą bezpłatnych – chociażby zdobywającego coraz większą popularność
Pythona. W zakresie bezpieczeństwa użytkowania tego typu maszyn, ważnym aspektem jest monitoring, dzięki któremu możliwe jest wykrycie wszelkich usterek w działaniu, np. uszkodzeń
łożysk w silnikach napędzających.
LITERATURA
[1] S. Werbińska: Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu. Rozprawa doktorska. Politechnika
Wrocławska, Wrocław. Raport serii: PRE nr 3/2008.
[2] K. Tyszczuk: Konstrukcyjno-przetwórcze sterowanie stopniem rozdrobnienia nasion gorczycy. Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, nr 2/2008, 47(39).
[3] M. Jankowski, K. Tyszczuk, S. Kopacz: Algorytm optymalizacji rozdrabniania nasion oleistych z wykorzystaniem programowania genetycznego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr
2/2009, 48(40).
[4] J. Nowak: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego.
WKiŁ, Warszawa 2004.
[5] J. Bąk, D. Gajda: Wpływ substancji psychoaktywnych na
zachowanie kierowców. Logistyka 2009, nr 6.
[6] M. Macko: 2011. Modeling and simulation of multi-edge
comminution. Scientific monograph “Machine Modeling and
Simulation”. ISBN 978-80-8075-494-5. Wyd. University of A.
Dubček in Trenčin, s. 87–92.
[7] M. Macko: 2011. Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych. Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ISBN 978-837096-821-2, ss. 177.
[8] M. Macko: 2011. Comminution as an important stage in
recycling in Damanhuri E.: Recycling / Book 2. ISBN 978-953307-1150-2, intechweb.org.
[9] M.H. Pahl: 1993. Zerkleinerungstechnik. Praxiswissen
Verfahrenstechnik. Mechanische Verfahrenstechnik: Auflage,
Leipzig.
[10] A. Tomporowski, M. Opielak: 2012. Structural features
versus multi-hole grinding efficiency. Eksploatacja i Niezawodność & Maintenance and Reliability 2012; 14 (3): 223-228.
[11] G. Śmigielski, M. Macko, K. Tyszczuk: 2013. System
sterowania rozdrabniacza precyzyjnego. Pomiary, Automatyka,
Kontrola. vol. 59, 10’ 2013, s. 1009-1011, ISSN 0032-4140.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Logistyka” nr 6/2014.

dr hab. inż. Marek Macko, prof. UKW
dr inż. Krzysztof Tyszczuk
dr Grzegorz Śmigielski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
ul. M. Kopernika 1, 30, 85-074 Bydgoszcz
prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
dr inż. Adam Mroziński
dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

Temat numeru: produkcja,
sprzedaż
i serwis wtryskarek
temat numeru
– urządzenia
peryferyjne

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

41

Temat
numeru:
produkcja,peryferyjne
sprzedaż i serwis wtryskarek
temat
numeru
– urządzenia

Magazynowanie, suszenie,
dozowanie i transport
pneumatyczny
SILOSY MAGAZYNUJĄCE I MIESZAJĄCE DO TWORZYWA
ZEPPELIN produkuje aluminiowe silosy zewnętrzne (jedno- lub
wielokomorowe o pojemnościach od 26 m3 do 310m3) oraz elastyczne silosy do montażu wewnątrz hali (zakres pojemności od
3 m3 do 75 m3).

Dostępne są również zbiorniki dzienne (o pojemności od 60
litrów do 4800 litrów). Kontrolę ilości tworzywa zapewniają objętościowe oraz wagowe systemy pomiarowe. W przypadku magazynowania tworzyw higroskopijnych stosowany jest nadmuch
suchego powietrza z osuszaczy do górnej części silosów. To rozwiązanie skutecznie izoluje granulat od zawilgoconego powietrza
atmosferycznego.
Przetwarzanie surowca dostarczanego w autocysternie z przeładunkiem do silosów zapewnia oszczędność czasu oraz redukuje koszty logistyki wewnątrz zakładu.
Uzupełnienie instalacji o stacje przeładunkowe daje pełną elastyczność, jeśli tworzywo dostarczane jest w bigbagach, octabinach lub workach.
TRANSPORT PNEUMATYCZNY, DOZOWANIE
I SUSZENIE GRANULATU
Systemy transportu nadciśnieniowego stosowane są głównie
przy transporcie o wysokiej wydajności (powyżej 2–3 ton/h) najczęściej do załadunku silosów lub zbiorników. Natomiast centralne systemy transportu podciśnieniowego wykorzystywane są
przeważnie do zasypu maszyn przetwórczych, tj. wtryskarek i wy42

tłaczarek. Gwarantują automatyczną pracę, oszczędność miejsca
i zmniejszenie udziału pracy w procesie dystrybucji surowca.
Dozowanie granulatów można realizować wagowo lub objętościowo. Dozowanie objętościowe to prostsza metoda, którą
stosuje się najczęściej do odmierzania ilości barwników na wtryskarkach. Ich zaletą jest prosta konstrukcja oraz niskie koszty zakupu. Po stronie wad należy zaliczyć konieczność przeprowadzania kalibracji. Dozowniki wagowe pozwalają na bardzo precyzyjne
porcjowanie w oparciu o pomiar wagi. Standardowo wyposażone
są w mieszadła zapewniające wysoki poziom homogenizacji przygotowanych mieszanek. Wartości wszystkich odmierzonych porcji
mogą być archiwizowane i zgrywane na zewnętrzne nośniki danych. Dozowniki wagowe wymagają większej ilości miejsca na lub

przy maszynach przetwórczych, a ich zakup wiąże się z większymi
nakładami finansowymi.
Suszarki KOCH TECHNIK dostępne są w 3 dopasowanych do
aplikacji grupach. Podstawowe parametry suszenia zapewniają
suszarki gorącego powietrza z serii WL. Kolejna grupa to suszarki
FASTI wykorzystujące sprężone powietrze i membrany osuszające. Znajdują one zastosowanie przy suszeniu mniejszych ilości
tworzywa lub do podtrzymywania suchości tworzywa bezpośrednio
na maszynie przetwórczej. Ostatnią grupę stanowią suszarki adsorbcyjne. Suszarki te zapewniają najwyższą wydajność suszenia
oraz najniższy punkt rosy. W zależności od wielkości i konkretnego wyposażenia składają się na nie urządzenia z serii KKT, CKT
oraz EKO.
ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl, www.elbi.com.pl
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Podajnik do precyzyjnego dozowania
materiałów w badaniach procesu
cięcia tworzyw polimerowych
Dariusz Sykutera, Sławomir Blomberg

W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowalnego przemieszczania
próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych
i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyskano bardzo mały rozrzut wyników siły cięcia na nożu
stałym i ruchomym. Próby testowe przeprowadzono dla próbek wtryskowych z polietylenu małej gęstości.

W

przypadku tworzyw polimerowych, proces cięcia
jest podstawowym sposobem ich dezintegracji [1,
2]. Redukowanie w ten sposób objętości zużytych
wytworów termoplastycznych wynika z możliwości
ich ponownego wykorzystania. Zwłaszcza w przypadku odpadów
technologicznych, rozdrobnienie do postaci recyklatów i kolejne
przetworzenie ma istotne uzasadnienie ekonomiczne. Z uwagi
na różnice we właściwościach wytworów, ich dezintegracja w taki
sam sposób jest nieefektywna (np. rozdrabnianie uszczelek gumowych i sztywnych płyt z polichlorku winylu czy poliwęglanu).
Dotychczas zrealizowane badania wskazują, że przebieg cięcia
i wartość maksymalnej siły tnącej zależą od wielu czynników,
przede wszystkim od rodzaju tworzywa, struktury i postaci geometrycznej wytworu, a także od cech konstrukcyjno-technologicznych urządzenia do rozdrabniania [1, 4]. Wydaje się zatem, że
badania procesu cięcia mają kluczowe znaczenie dla efektywności procesów rozdrabniania [3]. Z tych powodów zaprojektowano
i wykonano mechatroniczny podajnik, pozwalający na precyzyjne
i powtarzalne sterowanie fazą podawania materiału w trakcie badań procesu cięcia, realizowanych w młynie nożowym opisanym
we wcześniejszych publikacjach [4]. Wyposażenie stanowiska
do badania procesów cięcia i rozdrabniania w precyzyjny układ
podawania próbek z tworzyw polimerowych przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych prób, w obszarze wprowadzania
materiału do komory roboczej urządzenia.
ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PODAJNIKA
Zadaniem układu podającego jest transport materiału do
przestrzeni roboczej młyna nożowego, w bezpośredni obszar oddziaływania na próbkę noży tnących. Podstawowym założeniem
podjętych prac było dostosowanie podajnika do wymiarów próbek, potencjalnie najczęściej wykorzystywanych w modelowych
badaniach cięcia.

Z uwagi na szereg czynników wpływających na poziom wartości
siły i pracy pojedynczego przecięcia, w próbach eksperymentalnych powinno stosować się próbki wytworzone w kontrolowalnych i powtarzalnych warunkach przetwórczych. Zwykle są wypraski wtryskowe o wymiarach zgodnych z normą PN EN ISO 527-2
oraz wytłoczyny o znanym przekroju. Z uwagi na fakt, że cięcie
odbywa się w szczelinie pomiędzy krawędziami tnącymi noży,
kolejnym założeniem projektu było precyzyjne pozycjonowanie
próbki z dokładnością ±0,1 mm, w stosunku do krawędzi tnącej
nieruchomego noża tnącego. Ponieważ stanowisko badawcze
umożliwia pomiar siły na nożu ruchomym i nieruchomym oraz
momentu obrotowego od siły tnącej, przemieszczenie próbki
względem krawędzi tnących może powodować zmianę warunków
cięcia, co w konsekwencji wprowadza niepożądane zakłócenie
w prowadzonym eksperymencie.
Przed rozpoczęciem realizacji fazy projektowo-wykonawczej
dokonano wielokryterialnej oceny doboru określonego rozwiązania podajnika, który będzie najlepiej spełniał założenia projektu.
Przyjęto cztery kryteria wyboru koncepcji układu podającego, każde kryterium otrzymało swoją wagę. Ocenę punktową zrealizowano w skali od 1 do 10. Wielokryterialną analizę przedstawiono
w tab. 1. Zgodnie z zamieszczonymi wynikami najwyższą notę
uzyskało rozwiązanie 3, wykorzystujące taśmę, jako element
przenoszący próbkę do komory cięcia. To rozwiązanie wydaje
się najbardziej funkcjonalne, biorąc pod uwagę kształt próbek
badawczych, jednocześnie jest proste konstrukcyjnie i korzystne
z punktu widzenia wykorzystania silników krokowych do napędu
podajnika. Po wyborze koncepcji wykonano stosowne obliczenia
wytrzymałościowe.
Trójwymiarowy model rozwiązania układu podającego był kilka
razy modyfikowany na etapie analiz numerycznych. Na podstawie tych danych wykonano stanowisko modelowe, wyposażone
w podajnik i układ sterowania, co pozwoliło na ostateczną weryfi-

Tabela 1. Wybór koncepcji podajnika materiału do cięcia
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Nazwa

Funkcjonalność

Bezpieczeństwo

Prostota
wykonania

Koszty

Waga kryterium (od 0,1 do 1)

0,9

0,9

0,8

0,7

Ręczny układ podawania (manualne
podawanie próbki)

3

2

5

3

Suma
punktów

10,6

Układ podawania - dozownik rolkowy

6

6

8

8

22,8

Układ podawania - dozownik taśmowy

9

9

8

8

28,2
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kację przyjętych założeń konstrukcyjnych i umożliwiło testowanie
zastosowanych elementów sterujących (rys. 1). Założono także,
że docelowo podajnik powinien być zintegrowany z młynem nożowym, będącym elementem składowym stanowiska do cięcia
i rozdrabniania [3].
STEROWANIE PRACĄ PODAJNIKA
Automatyzacja układu podawania wymagała zastosowania
zaawansowanych rozwiązań w obszarze sterowania. Dotyczyło
to doboru płyty głównej, układu sterowania pracą silnika krokowego oraz układu tzw. miękkiego startu. Ponadto dokonano
wyboru programu sterującego pracą podajnika z poziomu komputera PC.
Jednym z głównych elementów wykorzystanych przy sterowaniu
podajnika była płyta główna SSK-MB02, która zapewniła podłączenie sterowników silnika krokowego do komputera PC (rys. 2).
Kolejnym ważnym elementem układu sterowania był sterownik
silnika krokowego. Zastosowano sterownik o symbolu SSK-B03,
który pozwala na nadzorowanie pracą hybrydowych silników krokowych oraz sterowanie 2-fazowymi i 4-fazowymi silnikami.

Rys. 3. Budowa podajnika: 1- próbka badawcza,
2- prowadnice, 3-koło zębate, 4-pasek zębaty,
5- regulacja prowadnicy, 6 – koło napędowe,
7 – płyta dociskowa
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Rys. 2. Podajnik z widocznymi prowadnicami i elementy
układu sterowania

Kolejnym elementem zastosowanym w sterowaniu pracą podajnika był moduł regulacji prędkości obrotowej silnika, współpracujący z falownikiem. Zaprojektowany został z myślą o współdziałaniu z programem sterującym. Współpraca tych dwóch
elementów daje możliwość regulacji prędkości obrotowej silnika
w bardzo szerokim zakresie.
Ponadto mikroprocesorowe sterowanie pozwoliło na realizację
prób w wariantach pojedynczego lub seryjnego przecięcia. Dokładne pozycjonowanie próbki było możliwe dzięki zastosowaniu
czujnika ruchu i enkodera, co pozwoliło na precyzyjne wprowadzenie materiału za pomocą podajnika taśmowego na wybraną
programowo głębokość przecięcia. Sprzężenie i kontrolowanie
z poziomu komputera prędkości obwodowej noża ruchomego
i prędkości przemieszczania się próbki na taśmie spowodowało
niezawodny i powtarzalny transport próbki w przestrzeń pomiędzy krawędziami tnącymi noży.
BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA PODAJNIKA
Po założeniu próbki na bieżnię podajnika następuje jej pozycjonowanie przed wprowadzeniem do komory roboczej młyna za
pomocą aluminiowych prowadnic, które dodatkowo zapobiegają
zakleszczaniu się materiału w trakcie realizacji procesu cięcia
(rys. 3).
Następnie próbka jest pozycjonowana względem krawędzi
noża nieruchomego. Czynność ta odbywa się z panelu numerycznego. Próbka przemieszcza się w kierunku komory tnącej do
momentu zauważenia jej przez czujnik optyczny firmy Bernrstein Optronic typu OR 05PS. Następnie sygnał z czujnika zostaje
przekazany do układu sterującego i następuje wycofanie próbki
do pozycji startowej (rys. 4). W ten sposób można bardzo pre-

Rys. 4. Pozycja startowa próbki przeznaczonej
do przecięcia

t

Rys. 1. Stanowisko modelowe cięcia, wyposażone
w podajnik wraz ze sterowaniem: 1-skrzynka
sterowniczo-elektryczna, 2- próbka badawcza, 3- podajnik
taśmowy, 4- obudowa komory roboczej, 5- nóż tnący,
6- enkoder, 7- napęd elektryczny, 8- falownik, 9- włącznik
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samej odległości od jego końca, wynoszącej 7·10-3 m. Prędkość
układu podającego dostosowano do prędkości obwodowej noży
tnących, która wynosiła 0,3 m·s-1. Wartość średniej siły, zarejestrowanej na nożu stałym wyniosła 401,1±3,5 N, natomiast dla
noża ruchomego 416,7±7,3 N. Uzyskane wyniki wskazują na
zasadność zastosowania mechatronicznego podajnika w procesach cięcia. Świadczą o tym małe wartości odchylenia standardowego od średniej pomiarowej, dające współczynnik zmienności na poziomie poniżej 2%.
Podsumowując można stwierdzić, że zbudowano automatyczny podajnik spełniający kryterium powtarzalności warunków dozowania materiału i który jest dostosowany do cech geometrycznych badanych próbek, zwłaszcza ich przekrojów.
Rys. 5. Stanowisko do badań cięcia i rozdrabniania
z założonym podajnikiem i szafą sterującą

cyzyjnie określić pozycję początkową materiału przeznaczonego
do przecięcia, co jest szczególnie istotne w przypadku dezintegracji próbek o różnym przekroju, a także w sytuacji przecinania
materiału o co najmniej dwufazowej strukturze np. termoplasty
porowate. Przed rozpoczęciem próby ustala się także prędkość
przesunięcia tworzywa wsadowego (w przypadku seryjnego przecinania), dostosowując ją do prędkości obwodowej noży ruchomych.
Z poziomu komputera uruchamiany jest także wirnik młyna nożowego, który za pośrednictwem przekładni pasowej połączony
jest z silnikiem elektrycznym. W ten sam sposób można także
sterować prędkością obrotową wirnika. Przed przystąpieniem do
realizacji próby należy wprowadzić wartość przesunięcia próbki, w odniesieniu do poziomu bazowego, wprowadzonego przez
operatora stanowiska. Mając przyjęte wartości wszystkich parametrów związanych z procesem cięcia, można przystąpić do
podawania materiału do komory młyna.
Próby testowe przeprowadzono na stanowisku do badań cięcia i rozdrabniania, wykorzystując do dezintegracji próbki wtryskowe z polietylenu małej gęstości Riblene MR 10 (rys. 5).
Cięcie odbywało się zawsze równolegle do boku próbki
o szerokości 20·10-3 m i grubości 4,1·10-3 m i zawsze w tej
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Universal Robots pozwoli wdrożyć roboty
bez początkowych kosztów
Universal Robots (UR), producent robotów współpracujących (cobotów) w porozumieniu z firmą DLL – globalnym dostawcą
usług finansowych, uruchomił program leasingowy UR Financial Services.

P

rogram UR Financial Services oferuje użytkownikom szybki, bezpieczny i przyjazny finansowo model przyspieszający
automatyzację w ich fabrykach. Współpraca z DLL ułatwi
rozbudowę już posiadanych zasobów cobotów w przedsiębiorstwie, wdrażanie nowych oraz daje możliwość wypróbowania cobotów po raz pierwszy. Pozwoli użytkownikom zmaksymalizować
produktywność, jakość i rentowność bez ponoszenia znacznych
nakładów finansowych.
DLL oferuje klientom UR programy finansowe i leasingowe
spełniające wymagania nowoczesnych firm produkcyjnych. Klienci będą mogli skorzystać z możliwości planowania płatności
w zależności od przepływów pieniężnych, rozbudowywać posiadane urządzenia lub wdrażać nowe coboty w dowolnym momen46

cie podczas trwania umowy. Na koniec okresu finansowania,
klienci będą mogli kupić wyposażenie za część pierwotnej ceny,
migrować do nowszych technologii, przedłużyć okres finansowania lub zwrócić urządzenia.
Aby zapewnić zainteresowanym użytkownikom nowe metody
płatności i leasingowania sieć dystrybutorów UR będzie pracowała bezpośrednio z dedykowanymi ekspertami DLL ds. finansowych w każdym kraju. Eksperci wyspecjalizowani w zarządzaniu
zasobami, elastycznych formach finansowania i strategicznych
zasobach marketingowych będą wspierać Universal Robots
w realizowaniu strategii wzrostu.
Źródło: www.plastech.pl
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Urządzenia peryferyjne – przegląd rozwiązań wybranych firm
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Bagsik Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-100 Gliwice
tel. 32 334 00 00
office@bagsik.net
www.bagsik.net

WITTMANN BATTENFELD
Polska Sp. z o.o.
Adamowizna
ul. Radziejowicka 108
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 7243 807
fax 22 7243 799
info@wittmann-group.pl
www.wittmann-group.pl

Firma Bagsik z siedzibą w Gliwicach w swojej ofercie posiada wysoko wyspecjalizowane czujniki ciśnienia oraz temperatury, sita filtracyjne dla każdego zmieniacza sit. Głównym produktem są
pompy oraz filtry. Jesteśmy jedynym przedstawicielem niemieckiej firmy Brabender Technologie
GmbH & Co.KG zajmującej się produkcją dozowników oraz systemów wagowych.
W kwestii sprzedaży systemów podwodnej granulacji oraz głowic współpracujemy z firmą IPS
Intelligent Pelletizing Solutions GmbH & Co.KG.
Na rynku tworzyw sztucznych istniejemy od 1999 roku.

WITTMANN BATTENFELD, z siedzibą w Kottingbrunn Austria, jest jednym z wiodących producentów wtryskarek i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
W naszej ofercie znajdą Państwo pełną gamę wtryskarek elektrycznych, hydraulicznych, kolanowych, pionowych oraz do wtrysku wielokomponentowego.
Budujemy wtryskarki o siłach zamykania 15–2000 t. Firma oferuje swym klientom pomoc,
doradztwo w zakresie technologii wtrysku i innowacyjnych rozwiązań wymagających najwyższej
precyzji. Dzięki powiązaniu z WITTMANN GmbH oferujemy kompleksowe dostawy obejmujące:
technologie, wtryskarki, automatyzację i urządzenia peryferyjne.
Jesteśmy jedyną firmą mogącą zaoferować obsługę w oparciu o zasadę „Wszystko z jednej
ręki”.
W Polsce WITTMANN BATTENFELD reprezentowany jest przez Wittmann Battenfeld Polska
Sp. z o.o.

Firma ElBi-Wrocław Sp. z o.o. jest producentem dozowników grawimetrycznych o szerokim
spektrum wydajności oraz wyłącznym przedstawicielem na Polskę producentów: KOCH TECHNIK
– podajniki, dozowniki, mieszalniki oraz suszarki do tworzyw sztucznych, WANNER TECHNIK –
młyny, łamacze oraz linie do regranulacji, HB-THERM – termostaty oraz urządzenia do czyszczenia kanałów chłodzących w formach, systemy VARIO i rozdzielacze, ZEPPELIN – silosy magazynujące i instalacje przesyłowe, MB Conveyors – transportery taśmowe i separatory. Zajmujemy się
również projektowaniem i budową instalacji chłodzenia wody w oparciu o urządzenia firmy MTA.
ElBi-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33
www.elbi.com.pl
elbi@elbi.com.pl

HD-DOZOWNIKI S.J.
ul. Pionierów 10
85-886 Bydgoszcz
tel. 52 333 19 79
biuro@hd-dozowniki.pl
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Specjalizujemy się w produkcji urządzeń stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
wytwórniach pasz, młynach i mieszalniach. Efektem zastosowania tych urządzeń i wykorzystania
możliwości ich współpracy ze sterowaniem wspomaganej maszyny lub linii technologicznej jest
wyeliminowanie pracy ludzkiej, stabilizacja procesu technologicznego, co w efekcie daje pewność uzyskania produktu końcowego o najwyższych standardach światowych.
Realizujemy pełen cykl wytwórczy, zaczynający się od pomysłu, a kończący montażem, uruchomieniem i serwisem urządzeń u klienta.
Dozowniki ślimakowe do granulatów, dozowniki ślimakowe do proszków, dozowniki grawimetryczne, ssące urządzenia transportowe, separatory wszystkich metali, pobieracze prób, manipulatory przemysłowe, aplikacje zrobotyzowane.
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HUZAP Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom (Polska)
tel. 32 388 03 00
fax 32 282 97 52
www.huzap.pl, huzap@huzap.pl

Lepolam Wichrowscy Sp.j.
ul. Przemysłowa 35
26-052 Nowiny k/Kielc
tel. 41 348 03 63
sprzedaz@lepolam.com.pl
www.lepolam.pl

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5
51-050 Wrocław
biuo@mastercolors.com.pl
www.mastercolors.com.pl

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66
31-670 Kraków
tel. 12 281 34 87 (88)
fax 12 281 34 89
www.vgt.com.pl
info@vgt.com.pl

Urządzenia peryferyjne – przegląd rozwiązań wybranych firm

Huzap GmbH
Marie-Curie-Straße 1
53773 Hennef Deutschland
tel. +49 (0)2242-96999-0
fax +49 (0)2242-96999-29
www.huzap.com, huzap@huzap.com

Nasz program dostaw obejmuje: półautomatyczne i całkowicie zautomatyzowane maszyny
pakujące oraz kompletne linie konfekcjonujące dla małych i dużych opakowań, nadciśnieniowe
i podciśnieniowe systemy transportowe, dozujące i ważące, kompletne surowcownie i mieszalnie
wraz z systemami magazynowania surowców i gotowych wyrobów wraz z dedykowanym sterowaniem i automatyką, wizualizacją oraz raportowaniem i bilansowaniem.
Dodatkowo dostarczamy również części, urządzenia
i podzespoły prawie wszystkich zachodnich producentów
dla takich komórek jak biura konstrukcyjne, firmy budowy maszyn, służby utrzymania ruchu i służby techniczne.
Oferujemy nie tylko dogodną cenę, ale przede wszystkim służymy fachowym, technicznym doradztwem. Wynika
to z faktu, że firma Huzap nie jest uzależnionym przedstawicielem jakiegoś producenta, tylko jego partnerem
w niezależnej współpracy.

Marka Esiva należy do firmy Lepolam, która obecnie jest jednym z największych producentów
lamp taxi, a także lamp reklamowych w Polsce. Kiedy w 2012 roku staliśmy się właścicielami
termoformierki, uniezależniając się w ten sposób od podwykonawców, od razu zetknęliśmy się
z problemem wilgoci w płytach z tworzyw sztucznych.
Nie mogąc znaleźć na rynku polskim i zagranicznym odpowiedniego pieca do suszenia płyt,
postanowiliśmy zrobić go sami. Droga od pierwowzoru do obecnego naszego systemu suszenia
była długa, ale dzięki niej możemy się pochwalić rozwiązaniem, które spełnia wszystkie wymogi
dzisiejszego, wymagającego rynku europejskiego.
W trakcie kontaktów z naszymi klientami zauważyliśmy deficyt firm produkujących specjalizowane piece do szeroko pojętego procesu przemysłu tworzyw sztucznych, takich jak wygrzewanie
– laminatów, gum silikonowych, pianek PUR/PIR, które by były dedykowane dla klienta. Doświadczenie, które uzyskaliśmy tworząc nasze suszarnie, pozwoliło nam projektować oraz budować
piece dopasowane do zapotrzebowania procesów w danej firmie.

Firma Master Colors prowadzi sprzedaż i serwis urządzeń. Proponujemy wyłącznie sprawdzony sprzęt renomowanych producentów z Niemiec, Holandii i Włoch. Obecna oferta skupia się
na centralnych systemach podawania, dozowania i magazynowania Moretto, termoregulatorach
i chillerach Single, systemach recyklingu i pulweryzatorach Pallmann, systemach mocowania, automatyce przezbrajania i transportu form EAS, filtracji tworzyw, czujnikach ciśnienia i temperatury
Gneuss, liniach do ekstruzji folii Breyer, barwnikach i pigmentach Deifel oraz automatycznych
systemach opróżniania worków Labor Save.

VGT Polska zajmuje się sprzedażą, montażem i serwisem urządzeń peryferyjnych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Zapewniamy innowacyjne technologie, oszczędność energii, redukcję
braków i odpadów, redukcję zużycia surowców.
W naszej ofercie posiadamy urządzenia wiodących producentów
z rynku niemieckiego i austriackiego: l podajniki pneumatyczne, dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne, suszarki molekularne SOMOS®
l suszarki RDX na sprężone powietrze l osuszacze strefy wtrysku
i rozdmuchu MSP l chillery do optymalizacji rozdmuchu CAC l regulatory gorących kanałów Gammaflux l systemy monitorowania procesu
wtrysku PRIAMUS l termostaty do form E.Braun l urządzenia Bauer
do bezchemicznego uzdatniania wody l systemy termowizyjne Plexper
l środki spieniające Plastronfoam oraz dodatki procesowe l granulaty
czyszczące VegaClean.
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Biodegradowalna folia na bazie karboksymetylo pochodnej skrobiowej

Biodegradowalne folie
Adrian Krzysztof Antosik, Nataniel Adrian Antosik

Eteryfikacja skrobi do pochodnej karboksymetylowej pozwala na otrzymanie polimeru rozpuszczalnego w zimnej wodzie. Właściwości fizykochemiczne karboksymetyloskrobi (CMS), takie jak szybkość rozpuszczania i lepkość roztworów wodnych, warunkują przede wszystkim: stopień podstawienia (DS, średnia liczba podstawionych grup hydroksylowych w jednostce powtarzalnej
skrobi) oraz ciężar cząsteczkowy. Wartości wspomnianych parametrów zależą w głównej mierze od rodzaju skrobi oraz metody
jej modyfikacji.

F

olie z tworzyw sztucznych są szeroko stosowane m.in.
w przemyśle opakowaniowym, rolnictwie, medycynie.
Biodegradowalne folie na bazie polisacharydów mogą
być alternatywą dla powszechnie stosowanych folii
z tworzyw polimerowych uzyskiwanych ze źródeł petrochemicznych. Skrobia będąca odnawialnym, stosunkowo tanim i łatwo
modyfikowalnym polimerem naturalnym wydaje się obiecującym
surowcem do produkcji folii biodegradowalnych. Spośród karboksymetylowych pochodnych polisacharydowych do otrzymywania folii wykorzystuje się przede wszystkim karboksymetylocelulozę (CMC). W literaturze, pomijając publikacje autorów, brak
doniesień o otrzymywaniu folii na bazie CMS metodą odlewania.
CMS jest pochodną karboksymetylową tańszą niż CMC. Wynika
to z konieczności stosowania przy modyfikacji celulozy ekologicznie uciążliwych rozpuszczalników organicznych oraz wyższej ceny
surowca. Zastosowanie CMS wydaje się więc bardziej korzystne
pod względem środowiskowym.
Celem pracy było otrzymanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylo pochodnej skrobiowej (CMS). Biodegradowalne folie otrzymane według opisanych w artykułach z 2015
i 2019 zespołów K. Wilpiszewska, A.K. Antosik, T. Spychaj
oraz K. Wilpiszewska, A.K. Antosik, M. Zdanowicz poddano
badaniom absorpcji wilgoci, rozpuszczalności w wodzie i właściwości mechanicznych w celu potwierdzenia opisanych właściwości.
MATERIAŁY
W badaniach stosowano skrobię ziemniaczaną (Nowamyl
S.A. Nowogard), wodorotlenek sodu (POCH), kwas chlorooctowy (tech.), 2-propanol, (tech.) kwas cytrynowy (tech.) i glicerynę
(tech.) (Chempur).
SYNTEZA KARBOKSYMETYLOSKROBII
Syntezę karboksymetyloskrobi przeprowadzono metodą jednoetapową. W reaktorze szklanym umieszczano kwas monochlorooctowy i izopropanol (środowisko wysycono azotem, po czym
kwas zneutralizowano wodnym roztworem wodorotlenku sodu
w stosunku molowym 1:1). Po zmianie barwy zawartości reaktora na mlecznobiały układ mieszano przez 10 min (200 obr./
min), a następnie dodawano skrobię i obliczoną wcześniej ilość
wodorotlenku. Całość mieszano przez 2,5 godziny w temperaturze 50oC. Roztwór zobojętniono do pH 6. Produkt przesączano
pod zmniejszonym ciśnieniem i pięciokrotnie przemywano 80%
roztworem metanolu. Do ostatniego przemywania stosowano
50

nierozcieńczony metanol. Otrzymano karboksymetyloskrobię
o stopniu podstawienia 0,70.
OTRZYMYWANIE FOLII NA BAZIE
KARBOKSYMETYLOSKROBI
Do zlewki z wodą (100 g) wprowadzono kwas cytrynowy (CA)
30% wag. i 2 g gliceryny. Następnie do układu mieszanego mieszadłem mechanicznym wprowadzono 3 g CMS, po czym mieszano całość przez 30 minut aż do uzyskania homogenicznego
układu, który wylewano do formy z PTFE. Formę wstawiano do
suszarki na 48 h w temperaturze 60oC. Tak otrzymaną folię (grubość 200–300 μm) zdejmowano z formy i wykorzystywano do
badań.
METODYKA BADAŃ
Z badanej folii wycinano trzy próbki (1,5 cm x 1,5 cm)
i umieszczano je na dwa tygodnie w eksykatorze w celu usunięcia wilgoci. Następnie próbki były ważone, umieszczane
w fiolkach i zalewane 50 ml wody destylowanej. Po 24 godzinach
próbki wyjmowano, osuszano i suszono przez kolejne 24 godziny
(60°C). Suche próbki ponownie ważono. Tak otrzymane wyniki
podstawiano do wzoru:
TSM = [(M1 – M2)/M1] · 100%
gdzie: TSM (Total Soluble Mater) – rozpuszczalność w wodzie
[%]; M1 – masa suchej próbki [g]; M2 – masa próbki po osuszeniu [g].
Z badanej folii wycinano trzy próbki (1,5 cm x 1,5 cm)
i umieszczano je na dwa tygodnie w eksykatorze w celu usunięcia wilgoci. Następnie próbki były ważone, i umieszczane w komorze klimatycznej (wilgotność 55±2%, temperatura 25±2oC).
Próbki ważono po 3, 5, 7, 24, 48 i 72 godzinach od chwili
umieszczenia ich w komorze klimatycznej. Tak otrzymane wyniki
podstawiano do wzoru:
At = [(Mt – M0)/M0] · 100%
gdzie: At – sorpcja wilgoci po czasie t [%]; M0 – masa suchej
próbki [g]; Mt – masa próbki po czasie t: 3, 5, 7, 24, 48
i 72 h [g].
Wytrzymałość na rozciąganie folii badano na maszynie wytrzymałościowej INSTRON. Długość początkowa próbki wynosiła 50
mm, szerokość 10 mm, a grubość około 0,2 mm. Prędkość ruTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020
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Tabela 1. Podstawowe właściwości otrzymanej folii na
bazie CMS
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]

160

Wydłużenie przy rozciąganiu [%]

30

Absorpcja wilgoci po 72 h [%]

19

Moduł Younga [kPa]

700

Rozpuszczalność w wodzie [%]

58

chomego zacisku wynosiła 10 mm/min. Badano siedem próbek
materiału jednego rodzaju.
WYNIKI I WNIOSKI
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie podstawowych właściwości opracowanej biodegradowalnej folii na bazie karboksymetyloskrobi takie jak: rozpuszczalność w wodzie, wytrzymałość na
rozciąganie, moduł Younga, wydłużanie przy rozciąganiu oraz absorpcja wilgoci (tab. 1). Biodegradowalna folia na bazie kaboksymetyloskrobi charakteryzuje się relatywnie wysokimi wartościami właściwości mechanicznych przy jednoczesnym zachowaniu
dobrej rozpuszczalności i niskiej absorpcji wilgoci po 72 h jak
dla materiałów bio. Dobre właściwości folii są związane bezpośrednio z odpowiednim stopniem usieciowania (brak nadmiaru
CA) gotowego produktu.
Przygotowane folie o właściwościach hydrofilowych mają wiele
potencjalnych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu np.
w rolnictwie, farmaceutyce czy w technologii klejenia. Potencjalnie folie te mogą być wykorzystane jako nośniki zapachu (wkłady) do odświeżaczy powierza, części składowe plastrów samoprzylepnych (nawilżające lub odciągające wysięk), nośniki klejów
samoprzylepnych (w tym pułapki na owady), biodegradowalne
otoczki do nawozu, biodegradowalne taśmy do nasion umożliwiające przyśpieszone kiełkowanie i wzrost, pożywka dla kultur
bakterii w glebie. Ponadto biodegradowalne odpady (zużyte folie) nie muszą być kompostowane, mogą być zastosowane jako
materiał wyjściowy do otrzymywania węgli aktywnych używanych
jako katalizator i związki oczyszczające. Uniwersalność folii na
bazie CMS pod względem ich zastosowania sprawia, iż prowadzone nad nimi badania cieszą się dużą popularnością, a wyniki
są często cytowane w pracach naukowych.
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Mikrokapsułki biopolimerowe
Beata Sokołowska, Anna Dymerska, Daria Baranowska, Katarzyna Patalas,
Marta Piątek-Hnat, Nataniel Antosik, Adrian Antosik

Kapsułki polimerowe można podzielić ze względu na ich rozmiar – na: mikrokapsułki, których wielkość nie jest większa niż
5000 µm oraz mikrokapsułki, których średnica jest większa niż 0,2 µm i mniejsza niż 5000 µm, a także na nanokapsułki
o wielkości mniejszej niż 0,2 µm. Mikrokapsułki polimerowe to kuliste struktury, które zbudowane są z dwóch faz – rdzenia
zawierającego substancję aktywną stałą, ciekłą lub gazową oraz zewnętrznej, okalającej go otoczki.

N

iezwykle ważnym czynnikiem jest dobór odpowiedniego materiału stanowiącego otoczkę, która odpowiada
za stabilność mikrokapsułki oraz za efektywne działanie całego procesu uwalniania rdzenia z kapsułki. Materiał powłokowy powinien charakteryzować się brakiem reakcji
z materiałem stanowiącym rdzeń, jak również powinien posiadać
zdolność do szczelnego zamknięcia wypełnienia kapsułki (rdzenia), a także zapewnienie maksymalnej ochrony rdzenia przed
działaniem niekorzystnych czynników (środowisko, temperatura). Jest niezwykle trudno dobrać odpowiedni rodzaj otoczki, która łączyłaby cechy idealnego materiału powłokowego. Spośród
materiałów stosowanych na otoczki możemy zaliczyć naturalne
i syntetyczne polimery takie jak, skrobia, celuloza, chitozan,
alginian, kazeina, żelatyna, albumina i inne. Dlatego częstym
zabiegiem jest łączenie nawet kilku materiałów na otoczki,
w taki sposób, żeby zapewnić maksymalną jakość kapsułek przy
jednoczesnym zachowaniu efektywnego uwalniania rdzenia.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Zrealizowany projekt zakładał syntezę jednowarstwowych, alginianowych mikrokapsułek polimerowych przy różnym stężeniu
roztworu sieciującego, a także ocenę ich właściwości w zależności od metody wytwarzania. Określono również wpływ pH środowiska na trwałość otrzymanych kapsułek. Wytworzone kapsułki
alginianowe zostały zastosowane w próbnym procesie wytwarzania wielokrotnych warstw otoczek chitozanowych technikami layer-by-layer (warstwa po warstwie). Dzięki oddziaływaniu
ładunków o przeciwnych znakach (anionowego alginianu sodu
i kationowego chitozanu) można otrzymać nawet wielowarstwowe mikrokapsułki i mikrosfery.

Rys.1. Budowa mikrokapsułki

DOBÓR ODCZYNNIKÓW
W pracy zastosowano alginian sodu (Sigma Aldrich), który jest
solą sodową kwasu alginowego i jest otrzymywany z alg morskich, oraz chitozan (Sigma Aldrich), który należy do grupy polisacharydów i jest pochodną chityny. Oba odczynniki są tolerowane przez organizm człowieka.
DOBÓR ŚRODKA SIECIUJĄCEGO
Aby dobrać odpowiedni środek sieciujący do wytworzenia alginianowych kapsułek polimerowych, w pierwszym etapie prac
został zastosowany odpowiedni roztwór soli nieorganicznych.
W tym celu wykorzystano roztwory chlorku wapnia (CaCl2), chlorku magnezu (MgCl2), siarczanu (VI) wapnia (CaSO4), siarczanu
(VI) żelaza (II) (FeSO4) (Sigma Aldrich). Każdy z tych roztworów
został użyty w procesie otrzymywania alginianowych kapsułek.

Rys. 2.
Wytwarzanie kapsułek
jednowarstwowych
z roztworu alginianu
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Rys. 3. Proces wkraplania roztworu alginianu i sieciowania
kapsułek

Rys. 5. Zdjęcia mikroskopowe otrzymanych kapsułek
polimerowych

Rys. 4.
Wytwarzanie kapsułek
polimerowych metodą
layer-by-layer

Po ocenie organoleptycznej stwierdzono, że najlepszym środkiem sieciującym będzie chlorek wapnia (CaCl3). Otrzymane
kapsułki były trwałe i nie wykazywały rozpuszczalności w tym
roztworze.

l

l

l

WPŁYW PH ROZTWORU NA WŁAŚCIWOŚCI KAPSUŁEK
pH= 14 – kapsułki uległy spęcznieniu, a po 14 dniach rozpuściły się w wodnym roztworze NaOH;
pH=7 – kapsułki nieznacznie uległy spęcznieniu, a po 14
dniach część z nich rozpuściła się w wodzie;
pH= 1 kapsułki zmniejszyły swoją średnicę, ale po upływie 14
dni żadna nie rozpuściła się w roztworze wodnym HCl.

WNIOSKI
Podczas wkraplania roztworu alginianu za pomocą igły można
było zauważyć, że otrzymane mikrokapsułki są mniejsze oraz
charakteryzują się bardziej regularnym kształtem;
l Kapsułki, które sieciowały w 5% roztworze chlorku wapnia
charakteryzowały się lepszą wytrzymałością niż te, które były
sieciowane w 1% roztworze;
l Obniżenie pH środowiska zwiększa wytrzymałość kapsułek;
l Próby wytworzenia mikrokapsułek metodą layer-by-layer (warstwa pa warstwie) potwierdziły możliwość otrzymania kapsułek wielowarstwowych, jednak konieczne jest dopracowanie
metodyki procesu.
Wyniki zawarte w artykule zostały przeprowadzone w ramach
projektu badawczego koła naukowego Alpha-Reaktywni działają-

cego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
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Biodegradacja toreb
foliowych
Hanna Przytarska, Dorota Skowrońska, Agnieszka Kozłowska, Marta Piątek-Hnat,
Nataniel Antosik, Adrian Antosik

W dzisiejszych czasach dużą uwagę zwraca się na dbanie o środowisko. Narastającym problemem jest wciąż wzrastająca produkcja odpadów z tworzyw sztucznych, przez co poszukuje się nowych metod rozwiązywania takich trudności. Z danych resortu
środowiska wynika, że w roku 2018 przeciętny Polak zużył 300 toreb foliowych, przy czym mieszkaniec Danii zużywa ich tylko
kilka [1].

N

a terenie Unii Europejskiej wprowadzono regulacje mające na celu redukcję ilości generowanych torebek z tworzyw sztucznych zapisane w dyrektywach unijnych. Według komunikatu prasowego Komisji Unii Europejskiej z 2018 r.
przepisy unijne nakładają na producenta obowiązek częściowego pokrywania kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz ich utylizacji i działań informacyjnych związanych
z m.in. lekkimi torbami foliowymi [2]. Poza ograniczaniem zużycia równolegle stosuje się inne strategie zmniejszenia ilości
wprowadzanych do środowiska odpadów, np. na terenie Włoch
wprowadzono torby z biodegradowalnego tworzywa Mater-Bi.
Z powodu dużej produkcji odpadów przez społeczeństwo, narodził się pomysł stosowania polimerów pochodzenia naturalnego
w materiałach opakowaniowych. Skrobia to niedrogi surowiec
pozyskiwany przykładowo z uprawy kukurydzy. Jest całkowicie
biodegradowalny w wielu różnych środowiskach i może pozwolić
na rozwój produktów całkowicie ulegających degradacji na konkretne potrzeby rynku [3].
MATERIAŁY I METODY BADAŃ
Rynek polski oferuje konsumentom torby foliowe wykonane
głównie z polietylenu (w tym pochodzącego z recyklingu). Aby
przyspieszyć proces degradacji, prowadzący do rozpadu tworzywa, układ można modyfikować substancjami dodatkowymi (TDPA oraz d2w). Związki modyfikujące inicjują degradację
makrocząsteczki, dzięki czemu łańcuch polimerowy staje się
bardziej podatny na przebieg procesu hydrolizy, utleniania, czy

termo- lub fotodegradacji. Ich skład chemiczny stanowi tajemnicę handlową. Po określonym czasie torebka ulega fragmentacji
[5]. Na terenie Unii Europejskiej (przykładowo we Włoszech) dostępne są materiały polimerowe bardziej przyjazne środowisku.
Opakowania Mater-Bi (produkowane przez koncern Novamont)
to produkty bazujące na skrobi termoplastycznej w połączeniu
z różnymi polimerami: poli(alkoholem winylowym), alifatycznymi
poliestrami i kopoliestrami, celulozą, czy pochodnymi skrobi.
W zależności od potencjalnego zastosowania firma wyróżnia
cztery klasy materiału. Materiały te biodegradują podobnie do
celulozy, a ich właściwości mechaniczne są zbliżone do tradycyjnych tworzyw sztucznych (takich jak polietylen). Zmniejszona
wrażliwość na wilgoć sprawia, że tworzywa te są szczególnie odpowiednie do produkcji folii [6].
Biodegradacja jest procesem wywoływanym działaniem czynników biologicznych produkowanych przez mikroorganizmy.
O podatności polimeru na ten mechanizm decydują m.in. budowa chemiczna (np. obecność podatnych na hydrolizę grup
estrowych), średnia masa cząsteczkowa, hydrofilowość i krystaliczność. W przypadku częściowo zdegradowanych polimerów
syntetycznych (po ekspozycji na warunki środowiska) fragmenty
materiału pozostają w ekosystemie. Tego typu badania są prowadzone, aby określić podatność tworzyw na działanie mikroorganizmów oraz ich wpływ na środowisko [7]. Ideą prowadzonych
badań było porównanie degradacji toreb foliowych, wykonanych
z różnych materiałów. W tym celu wykorzystano torby foliowe
z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z polietylenu w co naj-

Rys. 1.
Użyte w badaniu
lekkie torby foliowe
[Mater-B (gruba), PE
Recyklat, PE z TDPA, PE]
i oznaczenia znajdujące
się na torbie firmy
Novamont z Mater-Bi
(cienka)
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Rys. 2.
Materiał badawczy
w trakcie degradacji

Rys. 3.
Wyniki ubytku masy
dla wybranych próbek
po 5, 10 i 15 tygodniach
ekspozycji

Rys.4.
Wyniki badań FTIR dla
badanych toreb foliowych
przed degradacją,
po 5, 10 i 15 tygodniach
degradacji
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ubytku masy oraz spektroskopia w podczerwieni z transformacją
Fouriera (FTIR).
WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono wstępną hipotezę, że lekkie torby foliowe wykonane z polietylenu nie podlegają biodegradacji w danym zakresie czasu, w przeciwieństwie
do toreb z biomateriałów. Zaobserwowane ubytki masy nie do
55

t

mniej 80% pochodzącego z recyklingu, polietylenu z dodatkiem
TDPA oraz ze skrobi termoplastycznej (Mater-Bi) o różnej grubości. Wycięte próbki umieszczono w przygotowanym podłożu (mieszaninie ziemi uniwersalnej, piasku, odżywki i wody) i przechowywano w cieplarce w temperaturze 30oC. W celu zapewnienia
dostatecznej wilgoci gleba była regularnie podlewana niewielką
ilością wody [4]. Próbki wyjęto kolejno po upływie 5, 10 i 15
tygodni. Do oceny stopnia degradacji próbek posłużyły badania

recykling i techniki odzysku
końca reprezentują rzeczywisty stan materiałów. Na końcowy
wynik mają wpływ fragmentacja na skutek erozji w glebie, narastający materiał mikrobiologiczny oraz cząstki osadzonej ziemi.
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P R A S O WA

Nowe technologie separacji odpadów z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne składają się głównie z materiałów syntetycznych lub półsyntetycznych. Mają one szerokie zastosowanie,
bo przecież używamy ich powszechnie. Charakteryzują się wysoką funkcjonalnością. Dzięki nim nasze życie staje się prostsze
i bardziej wygodne.

N

ajbardziej znanym z nich jest oczywiście plastik, z którego wykonywane są folie, włókna, płyty, rury, butelki, pudełka i wiele innych. Tworzywa sztuczne mają wyjątkową
wszechstronność, co sprawia, że stosuje się je coraz częściej
w niemal wszystkich dziedzinach życia. Występują w produkcji,
a także budownictwie, transporcie, przemyśle elektrycznym
i elektronicznym, rolnictwie, medycynie czy sporcie. Otrzymujemy je z surowców naturalnych takich jak celuloza, węgiel, gaz
ziemny, sól i oczywiście ropa naftowa w procesach polimeryzacji
i polikondensacji.
Tworzywa sztuczne niewątpliwie mają ogromną liczbę zalet,
jednak posiadają też swoją czarną stronę, która stoi w konflikcie
ze środowiskiem naturalnym, a mianowicie ulegają wyjątkowo
wolnemu rozkładowi, bo ich czas to około 500 lat, przy czym wydzielane są dodatkowo związki metali ciężkich. Natomiast, podczas spalania wytwarzają trujące i bardzo szkodliwe substancje.
Można śmiało stwierdzić, że są one jedną z najbardziej kłopotliwych kategorii odpadów, a społeczeństwo polskie produkuje ich
bardzo dużo, bo aż około 276 tysięcy ton rocznie.
W związku z tym podejmowane są próby tworzenia nowych
technologii separacji i sortowania tworzyw sztucznych. W branży
recyklingu proces rozdzielania materiałów jest bardzo istotny,
może być zrealizowany za pomocą sorterów i przesiewaczy. Ale
podstawą każdego sposobu rozdzielenia mieszaniny odpadów
tworzyw sztucznych jest identyfikacja poszczególnych składników. Aby móc to zrobić sprawnie, niezbędne są do tego odpowiednie urządzania. W celu separacji odpadów zastosować możemy metody oparte na różnicy właściwości fizycznych:
56

gęstości tworzyw (flotacja statyczna, wirówki sortujące, hydrocyklony, klasyfikatory pneumatyczne);
l polarności;
l rozpuszczalności (selektywna ekstrakcja, np. ksylenem w obiegu zamkniętym).
Wyróżniamy kilka typów separatorów: separator magnetyczny,
optyczny, elektrostatyczny, wanna separująca, hydrocyklon i separator pneumatyczny.
Jednym z urządzeń do separacji tworzyw sztucznych są separatory optoelektroniczne. Działają one w następujący sposób:
Do sortera zaciągany jest przemiał tworzywa sztucznego. Wbudowany w sorter komputer otrzymuje obraz z kamer i analizuje
każdą drobinkę, która pojawia się na podświetlonej szybie. Gdy
zauważy wybrany kolor uruchamia dmuchawki/wyrzutniki, które
wydmuchują drobinki wybranego koloru tworzywa. Jest to bardzo
zaawansowana technologia, ale jakże potrzebna. Oddzielanie
różnych rodzajów tworzyw od siebie w ważny sposób przyczynia
się do ochrony środowiska, ponieważ surowce zawarte w odpadach następie są poddawane recyklingowi.
Nowe technologie wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Kluczowe jest, aby wykorzystywać je w celu ochrony przyrody.
Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW.
Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.
l
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Radiacyjna sterylizacja wyrobów medycznych

Radiacyjna polimeryzacja
i modyfikacja polimerów
Wojciech Głuszewski, Moe Min Htwe

Naturalne i syntetyczne polimery znalazły bardzo dużo medycznych zastosowań [1]. Jako przykład wymienić można wyroby jednorazowego użytku, które przyczyniły się w znacznym stopniu do wyeliminowania wielu groźnych chorób epidemiologicznych.
Związki wielkocząsteczkowe stosuje się również w produkcji: implantów, protez zewnętrznych i naczyń wieńcowych (stentów), nici chirurgicznych, materiałów stomatologicznych, sztucznych i hybrydowych narządów itd. Stosunkowo nową dziedziną,
w której duże nadzieje wiąże się zwłaszcza z biodegradowalnymi polimerami, jest inżynieria tkankowa i genetyczna. Obok biotolerancji, materiały do zastosowań wewnątrzustrojowych powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami mechanicznymi i technologicznymi.

Z

najomość wszystkich wyżej wymienionych wymagań
jest podstawą poszukiwań sposobów modyfikacji i sterylizacji tworzyw polimerowych do produkcji implantów
o różnym czasie degradacji. Wygodnym narzędziem wyjaławiania i korzystnej zmiany właściwości tworzyw sztucznych
stały się promieniowania jonizujące. Bardzo często oba wymienione cele można zrealizować w jednym radiacyjnym procesie
technologicznym, łącząc zabieg sterylizacji z np. sieciowaniem
lub degradacją polimeru. Unikatowość zjawisk radiacyjnych
polega na tym, że w dowolnej temperaturze (również warunkach kriogenicznych) lokalnie odkładamy w monomerze lub
polimerze energie charakterystyczne dla skrajnych parametrów
technologicznych. Powstające w radiolizie monomerów wolne
rodniki można wykorzystać do wydajnej i opłacalnej ekonomicznie polimeryzacji oraz produkcji bezpiecznych materiałów o wysokiej jakości. Niepotrzebne są w tym przypadku katalizatory,
co jest niezwykle istotne, gdy chcemy otrzymać czyste, wolne
od metali ciężkich produkty medyczne. Techniki radiacyjne stosuje się również do: dimeryzacji, oligomeryzacji, utwardzania
i szczepienia.
RADIOLIZA
Termin radiolizy, poprzez analogię do elektrolizy, wprowadziła
do nauki Maria Skłodowska-Curie. Współcześnie oznacza on ogół
procesów chemicznych wywołanych przez działanie promieniowania jonizującego na materię. Unikatowość technologii radiacyjnych wynika z niehomogenicznego odkładania energii promieniowania jonizującego w materii. Jonizacja to wybicie elektronu
z atomu, cząsteczki bądź struktury krystalicznej. Niezależnie od
rodzaju zastosowanego promieniowania (gamma – γ, hamowania – X, wiązka elektronów – EB) praktycznie cała jego energia
przekazywana jest przez wtórne elektrony. W przypadku technologii akceleratorowych (EB od electron beam) wybicie elektronów
następuje w wyniku oddziaływań elektrostatycznych. Gdy zastosujemy promieniowania elektromagnetyczne (γ, X), w zależności
od ich energii elektrony wybijane są w zjawisku fotoelektrycznym
(Nagroda Nobla dla Alberta Einsteina w roku 1921) lub efekcie
Comptona (Nagroda Nobla dla Arthura Comptona w roku 1927).
Gniazda jonizacji powstają, co warto podkreślić, w stosunkowo
dużych odległościach, rzędu setek tysięcy merów. Oznacza to,
że energia promieniowania nie dociera do wszystkich atomów
ośrodka, a odkładana jest przypadkowo w stosunkowo nielicz-
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nych miejscach. Ilość deponowanej energii jest bardzo różna,
stąd możliwość wielu wtórnych zjawisk chemicznych.
STERYLIZACJA I MIKROBIOLOGICZNA DEKONTAMINACJA
RADIACYJNA
Pierwsza praca na temat zastawania promieniowania jonizującego do zwalczania patogenów ukazała się w roku 1929. Autorką publikacji opisującej wpływ promieniowania X na bakterie była
Maria Skłodowska-Curie. Obecnie 50% wyrobów medycznych
jednorazowego użytku jest wyjaławianych radiacyjnie. Typowa
dawka pochłonięta w procesie sterylizacji radiacyjnej to 25 kGy,
czyli 25 000 J/kg materiału. Licząc średnio na masę wyrobu, to
niewiele energii. Dla porównania do podgrzania kilograma wody
o 1oC potrzeba ponad 4 kJ. Tak więc efekt jałowości w technikach radiacyjnych otrzymujemy energią, która pozwoliłaby podgrzać wodę jedynie o 6oC. Promieniowanie jonizujące pozwala
prowadzić sterylizację wyrobów w całej objętości w odróżnieniu
od metod gazowych, które działają jedynie na powierzchnię materiału. Wyjaławia się produkty w opakowaniu jednostkowym
i zbiorczym w bardzo krótkim czasie. Przy zastosowaniu wiązki
elektronów czas przebywania opakowania z wyrobami pod skanerem akceleratora to kilka sekund. Bardzo istotną zaletą technik radiacyjnych jest brak szkodliwych związków chemicznych
po zabiegu sterylizacji, nawet w przypadku wyrobów o dowolnie
skomplikowanym kształcie. Poszukiwania odpornych radiacyjnie
tworzyw sztucznych dały początek nowej dziedzinie nauki – chemii radiacyjnej polimerów. Co dwa lata odbywają się międzynawowe konferencje poświęcone tylko tej tematyce (Ionizing Radiation and Polymers Symposium). W tym roku 14 już IRaP – 2020
odbędzie się we wrześniu w miejscowości Nara w Japonii.
OBRÓBKA RADIACYJNA
Działając promieniowaniem jonizującym na tworzywa polimerowe, powodujemy powstawanie na atomach węgla tzw. stanów
wzbudzonych, co w konsekwencji prowadzi do oderwania najczęściej atomu wodoru (w przypadku polichlorku winylu będzie
to chlor a teflonu fluor). Obróbka radiacyjna jest więc prostym
i czystym sposobem generacji makrorodników. Towarzyszy
temu, jak było powiedziane w przypadku poliolefin i polimerów pochodzenia naturalnego, oderwanie atomu wodoru, który
w postaci cząsteczkowej bezpowrotnie opuszcza materiał [2].
W obecności powietrza rodniki są natychmiast atakowane przez
tlen, zapoczątkowując procesy oksydegradacji. W wielu polimeTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020
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Tabela. 1. Za pomocą chromatografii gazowej oznaczono
ilości pochłoniętego tlenu przez napromieniowane
i nienapromieniowane próbki pianek PLA/PCL o różnym
składzie
Nr

Rys. 1. Starzono (30 dni, 70oC) próbki bibuły
napromieniowanej (w powietrzu, 25 kGy, promieniowanie
γ o mocy dawki 3 kGy/h) i nienapromieniowanej.
Od widm DRS próbek napromieniowanych odjęto widma
DRS próbek nienapromieniowanych. Intensywność pasm
charakterystyczna dla produktów oksydegradacji jest
większa w przypadku próbek obrabianych radiacyjnie

rach dochodzi również do rekombinacji rodników z wytworzeniem
wiązań poprzecznych. Ogólnie radiacyjne sieciowanie konkuruje
z postradiacyjnym utlenianiem. Zjawiskami tymi zajmowano się
początkowo głównie z punktu widzenia radiacyjnej sterylizacji
wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Oksydegradacja
była niepożądana, obniżała bowiem właściwości mechaniczne
produktów. W przypadku materiałów biodegradowalnych może
okazać się jednak korzystna [3]. Kontrolowany proces degradacji materiału wszczepianego do żywego organizmu jest jednym
z istotnych zagadnień, nad którym prowadzone są obecnie prace
badawcze. Unikatowość technik radiacyjnych polega na tym, że
jesteśmy w stanie przyspieszać degradację polimeru, łącząc to
z np. wyjaławianiem całej objętości materiału w temperaturze
otoczenia.
POSTRADIACYJNA DEGRADACJA
Jako przykład wykorzystania obróbki radiacyjnej wybraliśmy
zjawiska postradiacyjnej oksydegradacji pianek polimerowych
PLA/PCL wytwarzanych dla potrzeb medycznych oraz celulozy z różną zawartością ligniny. Tematy są intersujące zarówno
z punktu widzenia celowej modyfikacji właściwości materiału
(sieciowanie, zmiana właściwości powierzchniowych, kontrola
zjawiska degradacji), jak i niekiedy niepożądanych zmian zachodzących w wyniku radiacyjnej sterylizacji [4]. Degradacja rusztowań do nietoksycznych produktów następuje przez hydrolizę,
a jej czas zależy od: składu chemicznego, konfiguracji struktury, sposobu przetwarzania materiału, masy molowej, czynników
środowiskowych, naprężenia, odkształcenia, krystaliczności,
a głównie od masy cząsteczkowej tworzywa. Materiały polimerowe ulegają modyfikacji w trakcie napromieniowania. Głównym
celem badań były jednak procesy starzenia. W badaniach opisano procesy postradiacyjnego utleniania pianek otrzymanych
z materiałów o składzie PLA/PCL/porofor: 100/0/0; 96/0/4;
91/5/4; 86/10/4; 81/15/4. Wstępnie za pomocą chromatografii gazowej (kolumna pakowana, detektor cieplnoprzewodnościowy) oznaczono wydajności wydzielania wodoru (GH2) oraz
utleniania (GO2) w czasie napromieniowania. Oznaczono również
wydajności pochłaniania tlenu przez pianki napromieniowane
i nienapromieniowane w procesach biooksydegradacji. W badaniach zjawisk utleniania powierzchni nietransparentnych dla
światła próbek wykorzystano DRS (spektroskopię absorpcyjną
w wersji odbiciowej światła rozproszonego). Od widm materiaTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

Folia napromieniowana

Folia nienapromieniowana

- O2, µl/g

1

60,6

26,5

2

40,6

26,7

3

50,5

39,2

4

62,6

47,6

5

74,4

45,1

łów napromieniowanych i starzonych odjęto widma otrzymane
dla tych samych materiałów starzonych, ale nienapromieniowanych. W podobny sposób zbadano bibułę (czysta celuloza), papier gazetowy oraz dwa rodzaje materiałów o różnej zawartości
ligniny: niebielonej brzozowej masy celulozowej po roztwarzaniu
siarczanowym (masa typu kraft) i brzozowej siarczanowej masy
celulozowej po delignifikacji tlenowej.
WNIOSKI
Obróbka radiacyjna przyspiesza procesy oksydegradacji zarówno pianek PLA/PCL, jak i celulozy. Wykazano, że poprzez obróbkę
radiacyjną można skrócić procesy degradacji implantów wszczepianych do żywego organizmu i wielkością dawki promieniowania
kontrolować to zjawisko. Istnieje również możliwość modyfikacji
właściwości powierzchniowych polimerów poprzez grupy hydrofilowe powstające w wyniku przyłączenia tlenu do makrorodników.
W przypadku celulozy obecność ligniny w znaczący sposób zmniejsza zarówno wydajność radiolitycznie wydzielanego wodoru, jak
i wydajność pochłaniania tlenu. Dla masy celulozowej oraz papieru gazetowego GH2 są dwukrotnie mniejsze niż dla bibuły. Pochłanianie tlenu w procesach starzenia papieru gazetowego jest
o 10% mniejsze niż dla bibuły. Starzony papier powtórnie napromieniowany ulega radiolizie szybciej niż starzony i nienapromieniowany. Z wielością dawki pochłoniętej promieniowania obserwuje się w widmie absorpcyjnym DRS wzrost pasm odpowiadających
produktom utleniania papieru. Początkowo dominują pasma rodnika nadtlenkowego i grup karboksylowych w środku łańcucha.
Z czasem wbudowują się pasma charakterystyczne dla grup karboksylowych na końcach łańcuchów (produktach degradacji celulozy). Zwiększenie mocy dawki promieniowania w istotny sposób
zmniejsza wydajność zjawisk postradiacyjnego utleniania.
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Geometria kształtek wytwarzanych
metodą termoformowania
pozytywowego
Tomasz Garbacz, Volodymir Krasinskyi

Właściwości kształtek wytwarzanych metodą termoformowania można ocenić na podstawie stopnia rozciągania folii w kierunku wzdłużnym oraz parametrów geometrycznych, to jest grubości kształtowanej folii. Właściwości te zależą w dużej mierze od
warunków technologicznych procesu, geometrii oraz konstrukcji form, jak również rodzaju tworzywa. W pracy przedstawiono
charakterystykę procesu termoformowania pozytywowego przy zastosowaniu dwóch rodzajów folii z PVC i PS. Zaprezentowano
badania wpływu zmiany warunków technologicznych procesu przetwórstwa na parametry charakteryzujące rozciąganie folii oraz
jej właściwości geometryczne.

T

ermoformowanie jest procesem, w którym tworzywo
termoplastyczne w postaci płaskiego arkusza, np. folii
lub płyty jest nagrzewane do odpowiedniego dla danego rodzaju tworzywa, zakresu temperatury mięknienia,
a następnie formowane w celu uzyskania wymaganego kształtu.
Różnorodne odmiany termoformowania są najczęściej stosowanymi metodami przetwórstwa do wytwarzania opakowań z tworzyw polimerowych, głównie PP, PS, PET, a także HIPS, A-PET,
CPET, OPS, PVC, PAL, FOAM PS, GPPS [ 1, 2, 3, 4, 5].
Szerokie zastosowanie tej techniki wytwarzania spowodowane
jest głównie niskimi kosztami produkcji wyrobu. Wynika to m.in.
z niedużych kosztów maszyn do produkcji opakowań (termoformierek) oraz ich oprzyrządowania w porównaniu do innych technik wytwarzania, np. technologii wtrysku [1, 2, 3]. Ponadto termoformowanie charakteryzuje się wysoką wydajnością procesu,
ekonomicznością produkcji małoseryjnej oraz krótkim czasem
wprowadzenia nowego wyrobu, od projektu do prototypu.
Po podgrzaniu do temperatury, w której tworzywo staje się
plastyczne, pod wpływem ciśnienia jest ono wtłaczane do chłodzonej formy, Różnicę ciśnień nad i pod folią, niezbędną do
wykonania procesu, uzyskuje się dzięki działaniu próżni oraz
nadciśnienia [2, 4, 5]. Tworzywo nagrzane powyżej temperatury
mięknięcia i mające już odpowiednią temperaturę formowania

Rys. 1. Przykładowe wyroby opakowaniowe wytwarzane
metodą termoformowania [19]
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jest następnie rozciągane w formie w wyniku działania na jego
powierzchnię ciśnienia różnicowego. W ten sposób wtłoczony
do gniazda formy arkusz ulega schłodzeniu w wyniku kontaktu
ze ściankami gniazda formy, gdzie po ostudzeniu przyjmuje jej
kształt. Siłę formującą uzyskuje się dzięki różnicy ciśnień nad
i pod arkuszem tworzywa (folii lub płyty), dzięki oddziaływaniu
podciśnienia oraz nadciśnienia [6, 7, 8, 9].
Aspekty technologiczne dotyczące termoformowania folii oraz
kierunki rozwoju metod do wytwarzania kształtek, głównie opakowaniowych, przedstawił w cyklu publikacji Krawczuk D. [10,
11, 12]. Zaś kierunki rozwoju materiałów do wytwarzania kształtek oraz nowe metody formowania opisane zostały między innymi w pracy Żenkiewicza M. i Szachy A. [9]. W pracach [7, 8, 9]
stwierdzono, że kontakt tworzywa ze ścianką powoduje szybkie
odebranie ciepła, co skutkuje powrotem ze stanu wysoko elastycznego do stanu szklistego wymuszonej elastyczności. To powoduje, że obszary te nie będą ulegały dalszemu odkształcaniu,
a co za tym idzie zmianie grubości. Rezultatem takiego mechanizmu jest powstawanie znacznych przewężeń w miejscach, gdzie
kontakt tworzywa ze ściankami formy następuje najpóźniej. Z reguły są to dolne krawędzie i narożniki opakowania [2, 7, 8, 13].
Istnieje wiele metod i kombinacji procesu termoformowania.
Można wyróżnić m.in. takie odmiany formowania jak: formowanie próżniowe pozytywowe i negatywowe, formowanie ciśnieniowe, formowanie próżniowo-ciśnieniowe, formowanie z rozciąganiem wstępnym stemplem, formowanie na stemplu, formowanie
na stemplu po rozciąganiu nadmuchem, formowanie dwóch arkuszy tworzywa i wiele kombinacji tych metod [ 1, 7, 9, 10, 11].
Formowanie próżniowe negatywowe, zwane też matrycowym,
jest najstarszą, a jednocześnie najpopularniejszą odmianą termoformowania [1, 2]. W formowaniu negatywowym użyte tworzywo początkowo odkształca się w sposób swobodny, ulegając równomiernemu pocienieniu, a następnie zetknięciu się ze
ścianką formy, zaś później z dnem gniazda formy i umocnieniu
poprzez orientację molekularną i ochładzanie. Wskutek tarcia
rozciąga się tylko ta część tworzywa, która znajduje się poza
miejscami, gdzie następuje szybki styk folii z gniazdem. Powstały wyrób ma zróżnicowaną grubość, a najcieńsza jest część występująca na narożach. Poprzez uplastycznienie i wytworzenie
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

Rys. 2. Zasada termoformowania: a, b - formowania negatywowego, c- formowania pozytywowego, przykład

próżni kształt folii przybiera kształt gniazda. Podczas rozciągania
folii głównym czynnikiem, który powoduje odkształcenie, jest wytworzona próżnia.
W procesie formowania negatywowego, przedstawionego na
rysunku 2 a, b, tworzywo umieszcza się na wklęsłej, formie
i przyciska ramą poprzez gumową uszczelkę. Powietrze znajdujące się między tworzywem a powierzchnią formy, po wcześniejszym jej ogrzaniu, zostaje w wyniku wytworzenia podciśnienia
odessane przez kanały formy, a w efekcie następujące wtłoczenie materiału do gniazd formy [7, 9, 10]. Wytwarzany detal
styka się z gniazdami formy powierzchnią zewnętrzną ścianki
i w zależności od warunków kształtowania odtwarza na powierzchni fakturę, jaka znajduje się na powierzchni gniazd formy.
Jednym z czynników, który może spowodować odkształcenie
i deformację folii od pożądanego kształtu, jest ciśnienie atmosferyczne, które podczas rozciągania części folii, która nie
styka się w danym czasie z powierzchnią gniazd formy, ulega większemu rozciąganiu, powodując w efekcie pocienienie
ścianek wyrobu. Najcieńsze ścianki powstają na narożach i te
miejsca są najbardziej narażone na uszkodzenia. Wadą tej metody formowania jest to, że stosunek wysokości do szerokości
wyrobu nie powinien przekraczać 1:3, co powoduje, że tą metodą termoformowania wytwarza się głównie płytkie opakowania,
przedmioty płaskie oraz przedmioty niemające prostopadłych
ścianek, naroży czy ostrych krawędzi. W formowaniu negatywowym grubość ścianki wyrobu maleje wraz z zagłębianiem się
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

tworzywa w formie, a największe pocienienie występuje w miejscach, w których kontakt rozciąganego tworzywa z chłodzoną
formą następuje najpóźniej. Aby zapobiegać zjawisku wczesnego ostygania folii podczas rozciągania, trzeba dość szybko usunąć powietrze znajdujące się pomiędzy matrycą a kształtowaną
folią [7, 9, 12, 14].
Dynamicznie rozwijającą się odmianą jest formowanie pozytywowe. W metodzie tej, pokazanej schematycznie na rys. 2
c, stosowane są formy w postaci stempla (formy pozytywowe)
umieszczone w układzie próżniowym, który jest zamknięty od
góry. Formowanie to polega na rozciąganiu przedmiotu z folii
lub płyty na ruchomej formie w taki sposób, że forma w postaci
stempla styka się ze ściankami wewnętrznymi kształtowanego
wyrobu. Uformowanie kształtki następuje w wyniku usunięcia
powietrza z formy.
Wytworzone tą metodą wyroby mają największą grubość
w dnie kształtki, natomiast cieńsze ściany boczne. Formowanie
to umożliwia otrzymanie kształtek głęboko tłoczonych i mających
najbardziej równomierną grubość ścianek bocznych. W zdefiniowanej metodzie występującym problemem, związanym z przyssaniem dna wyrobu do górnej powierzchni formy pozytywowej,
w wyniku skurczu materiałowego, jest wyjęcie wykonanego wyrobu ze stempla formy [2, 9]. Jednak odpowiednia technologia
ruchów formy oraz oddziaływań sprężonym powietrzem niweluje
ten problem.
W opisanej metodzie formowania pozytywowego można wymienić kilka jej wariantów. Jedna z nich polega na rozciągnięciu
wstępnym folii wewnątrz naczynia próżniowego poprzez usunięcie powietrza, po którym następuje ruch formy, rozciągnięcie
mechaniczne folii i obciągnięcie jej na formie po odłączeniu
działania podciśnienia. Natomiast kolejny wariant polega na
wprowadzeniu sprężonego powietrza do naczynia próżniowego
i wciskaniu formy w rozdmuchaną folię do góry, wytworzenie
próżni w formie powoduje rozciągnięcie kształtki. Warianty te
zapewniają lepsze wykorzystanie materiału i równomierniejszy
rozkład grubości ścianek wyrobu [2, 8, 12]. Jednak najczęściej
stosowanym wariantem tego formowania jest technologia „air
slip - poduszki powietrznej”. Polega ona na wprowadzeniu sprzężonego powietrza do komory, co powoduje rozdmuchanie folii,
zaś w trakcie rozdmuchiwania odbywa się także ruch formy znajdującej się w komorze, także końcowe rozciąganie odbywa się
równocześnie jako pneumatycznie i mechanicznie.
Jednym z podstawowych ograniczeń procesu termoformowania jest zmienny rozkład grubości ścianek formowanego wyrobu.
W każdej odmianie formowany arkusz tworzywa ma kontakt tylko z jedną stroną formy, przez co powstaje wyrób, który przyjmuje jej kształt. Powstające przewężenia oraz charakterystyczny dla danego wyrobu, w określonych warunkach formowania,
rozkład grubości ścianek ograniczają maksymalną głębokość
kształtowanego wyrobu [ 2, 9, 14, 15]. W pracach [9, 16, 17,
18] przedstawiono aspekty termoformowania w aspekcie możliwości modyfikacji materiałowej polimerów oraz biopolimerów
do wytwarzania kształtek opakowaniowych. Jednak rzadko poruszanym zagadnieniem jest wpływ warunków technologicznych
procesu na cechy geometryczne, takie jak grubość kształtek,
wytwarzanych z różnych tworzyw polimerowych, przy założonych
jednakowych dla tych tworzyw, warunkach procesu technologicznego. Mimo zatem stosunkowo wielu publikacji dotyczących różnych odmian termoformowania, w zasadzie brak jest szerszych
informacji porównawczych dotyczących właściwości geometrycznych folii z różnych tworzyw, wytworzonych w tych samych, założonych warunkach procesu technologicznego.
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METODYKA BADAŃ
Stanowisko badawcze i materiały
Celem omówionych w artykule badań jest doświadczalne określenie wpływu warunków procesu przetwórstwa metodą termoformowania pozytywowego oraz rodzaju tworzywa na parametry
charakteryzujące rozciąganie kształtowanej folii oraz właściwości geometryczne otrzymanych kształtek. Właściwości geometryczne otrzymanych kształtek określono na podstawie pomiarów oraz grubości kształtek w punktach charakterystycznych.
W prowadzonych badaniach zastosowano dwa rodzaje materiału, folii PVC o grubości 0,24 mm oraz folii z PS o grubości
0,50 mm. Oba rodzaje folii miały postać arkuszy o wymiarach
400 x 500 mm, wyciętych z odpowiednich rolek zawierających
200 mb folii.
W badaniach wykorzystano termoformierkę typu PEX B–3 F,
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do termoformowania pozytywowego, której wybrane parametry technologiczne pokazano
w tabeli 1. Maszyna ta, przedstawiona na rys. 4, jest przystosowana do wytwarzania opakowań typu „blister”, typu „skin
pack” oraz produkcji dowolnych wyrobów ze sztywnej folii lub
płyt. Układ sterowania maszyny umożliwia między innymi regulację temperatury układów nagrzewających folię, czasu grzania,
czasu oddziaływania podciśnienia, czasu chłodzenia folii. Ten
typ maszyny, ze względu na możliwości technologiczne, został
wykonany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.
W prowadzonym procesie technologicznym zastosowano cztery wymienne formy pozytywowe (o symbolach, I-IV), tego samego
kształtu lecz innych wymiarach geometrycznych, opisanych w tabeli 2., głównie wysokości odpowiednio 40, 60, 80 i 100 mm.
Tabela 1. Parametry techniczne termoformierki PEX B 3-F
Parametr

Wartość

Ciężar

140 kg

Efektywne pole kształtowania folii

320x350 mm

Grubość formowanego materiału

do 4 mm

Moc zainstalowana

4,5 kW, 400 V

Podnoszenie stołu: pneumatyczne

0,6 MPa; 1,5m3/h

Skok stołu

300 mm

Szerokość folii

350 mm

Wydajność

60-100 cykl/h

Rys. 3. Wygląd termoformierki PEX B-3 F z formą numer
IV w położeniu górnym
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Były to formy wykonane z laminatu drzewnego, pokryte warstwą
antyadhezyjną o wysokości odpowiednio 40, 60, 80 i 100 mm
(rys. 4).
Czynniki badawcze
Niezależnie od rodzaju wytwarzanych kształtek, opakowań,
każdy proces termoformowania składa się z pewnych etapów,
które są realizowane kolejno przy zastosowaniu stanowiska zintegrowanego lub na kilku modułowych maszynach stanowiska
technologicznego. Należą do nich: nagrzewanie tworzywa, formowanie oraz chłodzenie, obróbka wykończeniowa wyrobu, które
są określane za pomocą parametrów stałych oraz zmiennych.
W prowadzonych badaniach zgodnie z zastosowaną metodyką
ustalono temperaturę układów nagrzewających folię w zakresie
od 365 do 430oC, czas nagrzewania – 20 s, czas oddziaływania
podciśnienia – 5 s, czas chłodzenia folii – 5 s. Wybrane parametry prowadzonego procesu termoformowania folii PVC oraz PS
przedstawiono w tabeli 3.
Ze względu na cel pracy opracowano i przyjęto grupę czynników charakteryzujących proces badawczy. W programie badań
przyjęto jako czynniki wynikowe:
l grubość otrzymanej folii w punktach charakterystycznych A-I,
gr, mm;
l stopień rozciągania w kierunku wzdłużnym, Sr.
Czynniki zmienne stanowiły:
l rodzaj tworzywa i jego grubość, folia PVC, folia PS;
l charakterystyka geometryczna form pozytywowych, formy I-IV;
o
l temperatura zewnętrznego układu grzejnego, Tz , C, od 380 do
430oC;
o
l temperatura wewnętrznego układu grzejnego, Tw C, od 365
do 400oC.
Stopień rozciągania Sr w kierunku wzdłużnym kształtowanej
folii określono z zależności;
Sr = gp/gr · 100%
w której: gp – grubość początkowa folii, równa = 0,24 mm, dla
folii PVC oraz 0,50 mm dla folii PS; gr – grubość otrzymanej folii,
mm; Sr - stopień rozciągania w kierunku wzdłużnym.
Tabela 2. Charakterystyka geometryczna stosowanych form
pozytywowych
Rodzaj formy

Szerokość mm

Długość mm

Wysokość mm

I

180

320

40

II

170

315

60

III

160

305

80

IV

150

295

100

Rys. 4. Wygląd form pozytywowych I-IV, stosowanych
w prowadzonych badaniach
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WYNIKI BADAŃ
Podczas przeprowadzonego procesu termoformowania pozytywowego wykonano 48 kształtek, z folii PVC I PS, które pokazano na rysunku 6. Na folię w kształcie prostokątnego arkusza,
zostały naniesione poziome i pionowe linie, które tworzyły kratę
w celu późniejszego określenia rozciągania poszczególnych ścianek wykonanych kształtek. Ustalone wartości temperatury zewnętrznego i wewnętrznego układu grzejnego oraz wyniki pomiarów temperatury kształtowanej folii przedstawiono w tabeli 3.
W kolumnach tabeli zostały zamieszczone również rodzaje prób
oraz stosowanych form pozytywowych. Temperaturę kształtowanej folii mierzono bezpośrednio po zakończeniu procesu nagrzewania folii. Pomiary zostały wykonane przy zastosowaniu kamery
termowizyjnej EasIRTM-4, której przykładowy obraz termalny pokazano na rysunku 6.

Na zdjęciu termowizyjnym kształtowanego arkusza jest widoczna różnica temperatury, jakie osiąga wyrób w poszczególnych
obszarach. Brzegi folii charakteryzują się znacznie mniejszą
temperaturą, na co wskazuje kolor fioletowy, natomiast w centralnej części temperatura waha się w granicach od 137oC do
ok. 157oC.
W tabeli 4. przedstawiono przykładowe wartości średnie pomiarów grubości kształtek w dziewięciu punktach charakterystycznych A-I, wykonanych z folii z polichlorku winylu. Pomiaru
dokonano za pomocą Mikrometru Wilson Wolpert IP 54 o dokładności pomiaru 0,001 mm. Wyniki pomiarów zestawione
w tabeli zostały przedstawione do dwóch miejsc po przecinku.
Interpretację graficzną kompletnych wyników badań grubości
otrzymanych kształtek przedstawiono na rysunkach 7–12.
Na rysunkach 7–9 przedstawiono rozkład grubości kształtek
wykonanych z folii PVC. Można zauważyć, że rozkład grubości
ścianek zależy od głębokości kształtowanego wyrobu, geometrii
formy oraz ustalonych parametrów procesu termoformowania

Rys. 6. Termograf formowanej folii z PS, dla temperatury
układu grzejnego: zewnętrznego 410 oC, wewnętrznego
380 oC

Rys. 5. Kształtki z folii PVC wytworzone przy zastosowaniu
form I-IV, przykład

Tabela 3. Temperatura układów grzejnych oraz nagrzewanej folii podczas procesu termoformowania pozytywowego
Materiał

Folia PS

Folia PVC

Rodzaj
formy

Temperatura zewnętrznego
układu grzejnego, oC

Temperatura wewnętrznego
układu grzejnego, oC

Temperatura folii na środku
kształtowanego arkusza, oC

I-IV

380

365

155

I-IV

410

380

160

I-IV

430

400

166

I-IV

380

365

155

I-IV

410

380

152

I-IV

430

400

160

Tabela 4. Pomiary grubości kształtek z PVC w punktach charakterystycznych A-I, dla temperatury układu grzejnego:
zewnętrznego 380oC, wewnętrznego 365oC
Rodzaj
Próbek

Rodzaj
Formy

Grubość kształtki w punktach charakterystycznych, mm
A

B

C

D

E

F

G

H

I

0,15

0,16

0,19

0,18

0,18

Rodzaj folii; PVC = 0,24 mm
1

I

0,15

0,17

0,13

0,15

2

II

0,12

0,14

0,12

0,11

0,14

0,15

0,17

0,17

0,17

3

III

0,10

0,12

0,10

0,10

0,13

0,15

0,17

0,17

0,16

4

IV

0,10

0,10

0,08

0,10

0,12

0,13

0,15

0,15

0,14

1

I

0,43

0,49

0,44

0,50

0,50

0,48

0,48

0,50

0,45

2

II

0,38

0,45

0,34

0,48

0,48

0,48

0,45

0,43

0,42

3

III

0,23

0,44

0,21

0,29

0,49

0,49

0,37

0,42

0,38

4

IV

0,19

0,29

0,16

0,22

0,47

0,47

0,34

0,36

0,34
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Rodzaj folii; PS = 0,50 mm
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Rys.7. Zmiana grubości folii kształtki z PVC w punktach
charakterystycznych A-I, dla temperatury układu
grzejnego: zewnętrznego 380 oC, wewnętrznego 365oC

Rys.8. Zmiana grubości folii kształtki z PVC w punktach
charakterystycznych A-I, dla temperatury układu
grzejnego: zewnętrznego 410oC, wewnętrznego 380oC

Rys. 9. Zmiana grubości folii kształtki z PVC w punktach
charakterystycznych A-I, dla temperatury układu
grzejnego: zewnętrznego 430oC, wewnętrznego 400oC

Rys.10. Zmiana grubości folii kształtki z PS w punktach
charakterystycznych A-I, dla temperatury układu
grzejnego: zewnętrznego 380oC, wewnętrznego 365oC

Rys.11. Zmiana grubości folii kształtki z PS w punktach
charakterystycznych A-I, dla temperatury układu
grzejnego: zewnętrznego 410 oC, wewnętrznego 380 oC

Rys. 12. Zmiana grubości folii kształtki z PS w punktach
charakterystycznych A-I, dla temperatury układu
grzejnego: zewnętrznego 430 oC, wewnętrznego 400 oC

pozytywowego. Grubości ścianek kształtek wykonanych z folii
PVC w punktach F, G ,H, I są zbliżone do grubości pierwotnej
i różnią się względem wartości nominalnej średnio o 15%. Można zauważyć, że największe wartości grubości mają miejsca pomiarowe znajdujące się na dnie kształtki, gdzie podczas procesu
materiał przylegał do górnej części formy. W punktach A, B, C,
D, E, wartości są znacznie niższe, nawet o 41%, co jest spowodowane tym, że materiał, po przylgnięciu do górnej części formy,
ochładzał się i nie miał możliwości dalszego rozciągania, zaś rozciąganie folii na ściankach bocznych było realizowane tylko przez
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nieochłodzoną część folii. Zauważono, że za wysoka temperatura grzania powoduje w efekcie zbytnie uplastycznienie materiału,
jego przetopienie oraz nakładanie się na siebie warstw podczas
oddziaływania formy pozytywowej na kształtowaną folię.
Wyniki badań grubości folii z PS pokazano na rysunkach 1012. W przypadku folii z PS, dno kształtki jest cieńsze od materiału podstawowego nawet o 24%, natomiast pozostałe miejsca
pomiaru grubości, znajdujące się na ściankach bocznych, różnią
się nawet o 50% od wartości nominalnej, co jest spowodowane
tym, podobnie jak w przypadku folii PVC, że materiał podczas
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technologie
Tabela 5. Stopień rozciągania wzdłużnego Sr kształtek z PVC w punktach charakterystycznych A-I
Rodzaj
Formy

Stopień rozciągania kształtki w punktach charakterystycznych Sr, %
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Temp. ukł. grzejnego: zewnętrznego 380oC, wewnętrznego 365oC
I

160

141

184

160

160

150

126

133

133

II

200

171

200

218

171

160

141

141

141

III

240

200

240

240

184

160

141

141

150

IV

240

240

300

24

200

184

160

160

171

133

133

133

Temp. ukł. grzejnego: zewnętrznego 410oC, wewnętrznego 380oC
I

218

240

184

184

150

133

II

218

184

184

200

160

141

141

141

141

III

300

218

218

266

171

171

171

150

160

IV

300

300

300

300

184

160

160

160

160

Temp. ukł. grzejnego: zewnętrznego 430oC, wewnętrznego 400oC
I

218

240

200

200

141

141

126

141

141

II

240

200

184

200

200

184

150

126

141

III

342

266

141

300

160

171

141

133

141

IV

300

266

480

342

160

160

150

150

160

G

H

I

Tabela 6. Stopień rozciągania wzdłużnego Sr kształtek z PS w punktach charakterystycznych A-I
Rodzaj
Formy

Stopień rozciągania kształtki w punktach charakterystycznych , Sr, %
A

B

C

D

E

F
o

o

Temp. ukł. grzejnego: zewnętrznego 380 C, wewnętrznego 365 C
I

118

104

115

102

102

106

106

102

113

II

134

113

150

106

106

106

113

118

121

III

221

115

242

175

104

104

137

121

134

IV

238

175

238

231

108

108

150

141

150

o

o

Temp. ukł. grzejnego: zewnętrznego 410 C, wewnętrznego 380 C
I

145

113

150

145

106

118

113

110

113

II

212

145

204

124

112

121

108

118

118

III

188

110

164

121

121

127

127

124

121

IV

204

164

231

150

121

124

127

134

137

Temp. ukł. grzejnego: zewnętrznego 430oC, wewnętrznego 400oC
I

188

127

170

102

102

102

118

115

113

II

204

121

182

137

104

104

115

124

130

III

221

175

212

188

106

106

127

127

127

IV

231

175

218

190

108

110

127

130

134

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

365-380oC, przy formie o wysokości 40 mm, spowodowało jej
rozciąganie w zakresie 102–118%, zaś w temperaturze 400–
430oC nastąpiła zmiana rozciągania folii, które wyniosło od 106
do 188%. Zastosowanie formy o wysokości 100 mm spowodowało, przy omawianych temperaturach, rozciąganie w zakresie
108–238% i odpowiednio 106–231%.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy wyników stwierdzono widoczny wpływ rodzaju folii, warunków jej
nagrzewania oraz pozostałych badanych warunków procesu
termoformowania na właściwości geometryczne wytworzonych
kształtek. Następuje zmiana grubości formowanej folii mierzonej w punktach charakterystycznych, jej stopień rozciągania w kierunku wzdłużnym. Może mieć to wpływ na dalsze
właściwości wytworzonych kształtek, to jest wytrzymałość mechaniczną, właściwości struktury geometrycznej i właściwości
wizualne.
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rozciągania stykał się najpierw z górną częścią formy, a następnie rozciągał się po bocznych ściankach formy. Dno kształtki jest
miejscem najgrubszym, a najcieńsze są ścianki boczne. Gwałtowny spadek grubości występuje w punkcie C, ze względu na
to, że jest to punkt znajdujący się na ściance bocznej kształtki,
gdzie materiał uległ największemu rozciągnięciu.
Wyniki określające stopień rozciągania badanej folii z PVC
i PS przedstawiono w tabelach 5 i 6. Stwierdzono wpływ temperatury nagrzewania folii na zmianę jej rozciągania. W przypadku
folii z PVC kształtowanej przy stosowanej formie o wysokości 40
mm, dla temperatury w zakresie 365–380oC określono rozciąganie do 184%, zaś przy temperaturze w zakresie 400–430oC
rozciąganie wyniosło ponad 200%. Zastosowanie, w procesie
termoformowania, formy o wysokości 100 mm spowodowało,
przy tych samych temperaturach, rozciąganie folii z PVC od 300
do 480%.
Podobne zależności wystąpiły w przypadku rozciągania folii
z PS, pokazane w tabeli 6. Nagrzewanie folii w temperaturze

technologie
Grubość otrzymanych kształtek z folii PVC i PS, przy założonych wymiarach kształtek, jest determinowana głównie stopniem
uplastycznienia materiału, regulowanym poprzez zmianę temperatury układu nagrzewającego folię. Wzrost temperatury nagrzanej folii, oczywiście w zakresie jej właściwego przetwórstwa,
powoduje zwiększone pocienienie ścianek, przede wszystkim
bocznych, wytwarzanych kształtek. Rozkład grubości ścianek zależy od głębokości kształtowanego wyrobu, geometrii formy oraz
innych parametrów procesu termoformowania pozytywowego.
Wyznaczony stopień rozciągania folii w kierunku wzdłużnym,
dla badanych tworzyw, zależny jest również od temperatury
nagrzewanej folii, ale też od wymiarów geometrycznych formy,
głównie jej wysokości. W przypadku termoformowania pozytywowego powstawanie znacznych przewężeń folii występuje
w miejscach, gdzie kontakt tworzywa ze ściankami formy następuje najpóźniej. Z reguły są to ścianki boczne, dolne krawędzie
i narożniki wytwarzanych kształtek. Powstające przewężenia oraz
charakterystyczny dla danego wyrobu, w określonych warunkach
formowania, rozkład grubości ścianek ograniczają maksymalną
głębokość kształtowanego wyrobu.
Możliwy jest również wpływ pozostałych parametrów procesu
termoformowania, głównie czasu nagrzewania folii, czasu chłodzenia folii, co nie było jednak celem niniejszych badań. Jednocześnie trzeba zauważyć, że rozważana ocena jest miarodajna
w odniesieniu do stosowanych tworzyw i tylko w stosowanym
zakresie zmiany parametrów procesu kształtowania folii metodą
termoformowania pozytywowego.
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Ocena bioaktywności
podłoży wytwarzanych
techniką druku 3D
Anna Kurowska, Izabella Rajzer

Biopolimery są powszechnie wykorzystywane jako materiały stanowiące podłoże w inżynierii tkankowej. Posiadają one zdolność biodegradacji w kontakcie z żywymi tkankami. Wprowadzenie bioaktywnych dodatków do podłoża wywołuje odpowiedź
biologiczną w postaci warstwy apatytu, umożliwiającego wytworzenie bezpośredniego wiązania między tkanką a wszczepionym
materiałem. W ramach pracy wykonano ocenę bioaktywności podłoży z polikaprolaktonu (PCL) w warunkach in vitro w płynie
fizjologicznym (SBF – sztuczne osocze).

I

nżynieria tkankowa łączy ze sobą dziedziny z zakresu nauk
technicznych i medycznych. Celem inżynierii tkankowej jest
odbudowa uszkodzonych tkanek i narządów. Metody inżynierii tkankowej opierają się na wytworzeniu podłoży (scaffolds),
o porowatej i przestrzennej mikrostrukturze, których zadaniem
jest stworzenie odpowiednich warunków do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów [1]. O prawidłowym przebiegu regeneracji tkanki decydują takie czynniki jak: mikrostruktura rusztowania,
jego właściwości oraz skład chemiczny (np. obecność bioaktywnych cząstek). Przestrzenna mikrostruktura podłoża powinna naśladować matrycę zewnątrzkomórkową ECM (extracellular matrix),
zapewniając tym samym prawidłowy metabolizm i funkcje życiowe
posadzonych na podłożu komórek, zachowanie ich odpowiedniego kształtu oraz właściwe różnicowanie i proliferację [1, 2].
Podłoża mogą być wytwarzane z polimerów, służąc jednocześnie
jako nośnik leków bądź innych bioaktywnych dodatków [2]. Polikaprolakton (PCL) to biokompatybilny i biodegradowalny polimer,
należący do grupy poliestrów alifatycznych. Cechują go korzystne właściwości mechaniczne oraz odpowiednie właściwości biologiczne [3]. Najczęściej stosowany jest do produkcji implantów
oraz nici chirurgicznych. W organizmie człowieka polikaprolakton
ulega powolnej, trwającej około 2 lat biodegradacji, która zachodzi
na skutek hydrolizy wiązań estrowych [4].
Nadanie właściwości antybakteryjnych podłożom wykonanym
z polikaprolaktonu jest możliwe poprzez wprowadzenie odpowiednich dodatków. W literaturze opisywane są właściwości antybakteryjne grafenu [5]. Grafen jest materiałem o udowodnionej
biokompatybilności, dodatkowo może być również nośnikiem genów i leków [6,7]. Innym dodatkiem często wprowadzanym do
podłoży tkankowych, mającym właściwości bioaktywne, tzn. zapewniające odpowiednie, bezpośrednie połączenie z otaczającą
tkanką po implantacji, jest bioszkło [8].

Celem pracy była ocena bioaktywności podłoży dla inżynierii
tkankowej wytworzonych metodą druku 3D z polikaprolaktonu
modyfikowanego różnymi dodatkami. Ocenę aktywności biologicznej podłoży modyfikowanych grafenem i bioszkłem przeprowadzono w warunkach in vitro w płynie fizjologicznym SBF (Simulated Body Fluid) symulującym sztuczne osocze krwi. Próbki
przetrzymywano w roztworze płynu SBF, w warunkach zbliżonych
do fizjologicznych, w temperaturze 37oC. Na podstawie badań
przeprowadzonych w warunkach in vitro można wnioskować o potencjalnym zachowaniu się materiału w warunkach in vivo, czyli
po implantacji do żywych tkanek.
MATERIAŁY I METODY
Materiały
Do sporządzenia próbek wykorzystano filament, którego materiałem bazowym był Poly-ε-kaprolacton (PCL) o masie cząsteczkowej 80 kDa, firmy Sigma Aldrich. W pracy wykorzystano:
1) grafen płatkowy (GNP), w formie proszku, firmy Sigma Aldrich,
(mieszanina: 1 g GNP/40 g PCL);
2) Bioszkło A2 wytworzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki, AGH (przemieszka: 1 g BG/40 g PCL);
3) Bioszkło modyfikowane cynkiem (A2Zn5) również wytworzone
na WIMiC, AGH (przemieszka: 1 g BG_Zn/40 g PCL).
W ramach pracy wydrukowano próbki z czystego polikaprolaktonu (PCL), polikaprolaktonu z dodatkiem bioszkła (PCL_BG),
polikaprolaktonu z dodatkiem bioszkła z cynkiem (PCL_BG_Zn),
oraz polikaprolaktonu z dodatkiem grafenu (PCL_GRAF).
Druk 3D
Podłoża do badań zostały zaprojektowane (CAD), a następnie wytworzone przy użyciu technologii druku przestrzennego.
Zastosowano drukarkę ANET A8 (Prusa i3, o rozdzielczości
0,1-0,3 mm) pracującą w technologii FDM. Parametry procesu

Temperatura dyszy
[°C]

Temperatura stołu dla
pierwszej warstwy [°C]

Temperatura stołu dla
warstw kolejnych [°C]

Szybkość druku
[%]

PLC

170

50

20

50

PCL_BG

170

40

40

25

PCL_BG_Zn

190

50

20

50

PCL_GRAF

190

50

50

125
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druku dla poszczególnych materiałów przedstawiono w tabeli
1. Zmiana temperatury stołu dla pierwszej warstwy i dla warstw
kolejnych, miała na celu poprawę przyczepności próbki do platformy produkcyjnej, a tym samym wyeliminowanie ryzyka jej
uszkodzenia.
Metody badań
Test in vitro w płynie SBF
W tabeli 2 przedstawiono skład jonowy oraz pH dla sztucznego
(SBF) i fizjologicznego osocza krwi [8,9].
Sporządzono 1 litr płynu SBF o stężeniu 1,5x zgodnie ze składem zaproponowanym przez prof. T. Kokubo (tab. 3) [9].
Metodą druku 3D otrzymano 4 rodzaje różnych podłoży
z polikaprolaktonu, różniących się rodzajem wprowadzonego
dodatku. Każdą z próbek zważono oraz zmierzono jej grubość
i średnicę (tester Mitutoyo 7316S), po czym umieszczono
w 5 ml pojemniku i zalano płynem SBF. Inkubację prowadzono w cieplarce w temperaturze 37oC (temperatura zbliżona do
temperatury ludzkiego ciała). Płyn wymieniano co dwa dni, za
każdym razem badając zawartość jonów: Na+, K+, Ca2+ (analizator jonów EasyLyte®Calcium MEDICA), wartość pH (pH-metr
ELMETRON CP-401) oraz przewodnictwo (konduktometr ELMETRON CC-505). Po 1, 3, 7 i 14 dniach inkubacji próbki wyciągnięto z płynu (rys. 1), przepłukano wodą destylowaną, wysuszono i zważono.
Ocenę mikrostruktury próbek przeprowadzono przed i po inkubacji za pomocą mikroskopu optycznego OPTA-TECH wyposażonego w kamerę CMOS 3.
WYNIKI I DYSKUSJA
Zachowanie się materiałów w środowisku płynów fizjologicznych zależy od wielu czynników. Z jednej strony duży wpływ ma
budowa i własności samego polimeru z drugiej, istotnymi czynnikami są warunki panujące w otaczającym je środowisku, takie
jak temperatura czy pH.
Badania pH i przewodnictwa podczas inkubacji rusztowań
w płynie SBF
Ocenę stabilności rusztowań wytworzonych techniką druku 3D
przeprowadzono na podstawie zmian pH i przewodnictwa płynu
SBF, w którym inkubowane były próbki.

Na rysunku 2a przedstawiono zmiany wartości pH próbek podczas inkubacji w płynie SBF. Przeprowadzone badania inkubacji
modyfikowanych dodatkami rusztowań tkankowych miały na celu
określenie wpływu stymulowanego środowiska biologicznego na
zachowanie się materiału (np. na jego degradację). W ramach
przeprowadzonych badań wykazano, że pH próbek modyfikowanych różnymi dodatkami utrzymuje się na podobnym poziomie.
Przewodnictwo badanych próbek mieściło się w zakresie 22-28
mS/cm (rys. 2b). Brak istotnych zmian pH oraz przewodnictwa
płynu SBF podczas inkubacji wytworzonych rusztowań przez
okres dwóch tygodni świadczy o stabilnym zachowaniu materiałów podczas inkubacji.
Badania stężenia zawartości jonów wybranych pierwiastków
w czasie inkubacji w sztucznym osoczu
Ocenę trwałości chemicznej podłoży przeprowadzono na podstawie zmian stężenia jonów sodu, potasu i wapnia w sztucznym
osoczu (płynie SBF). Wyniki badań przedstawiono na rysunku 3.
Odnotowano zmniejszenie się stężenia jonów wapnia w płynie
SBF w przypadku wszystkich inkubowanych próbek, podczas gdy
stężenie jonów sodu i potasu pozostawało bez zmian. Zmniejszenie jonów wapnia w płynie SBF podczas inkubacji próbek
prawdopodobnie może być związane z tworzeniem się warstwy
Ca-P na inkubowanych rusztowaniach, a tym samym z pobieraniem jonów wapnia z roztworu. Po 5 dniach inkubacji próbek
można zaobserwować pierwszy znaczny spadek stężenia jonów
wapnia. Jest on największy w przypadku próbki PCL modyfikowanej bioszkłem (PCL_BG). Kolejny większy spadek można zaobserwować w 10 dniu inkubacji próbek. Próbki modyfikowane
grafenem charakteryzują się najmniejszą zmianą stężenia jonów
wapnia.
Badania zmian masy próbek w czasie inkubacji w sztucznym
osoczu
Procentowe zmiany masy próbek przedstawiono na rysunku 4.
Zmiany masy liczono według wzoru:
		 Δm =

mk – mp
· 100 [%]		
mp

(1)

gdzie: mp – masa próbki przed inkubacją; mk – masa próbki po
danym okresie inkubacji.

Tabela 2. Skład jonowy sztucznego i fizjologicznego osocza krwi [9]
Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Cl-

HCO3-

HPO42-

SO42-

pH

SBF

142

5,0

1,5

2,5

147,8

4,2

1

0,5

7,25-7,4

Osocze
krwi

142

5,0

1,5

2,5

103

27

1

0,5

7,2-7,4

Jon
Stężenie
[mmol/dm3]

Tabela 3. Skład 1000 ml 1,5 x płynu SBF
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Odczynnik

Ilość

NaCl

12,054 g

NaHCO3

0,528 g

KCl

0,3375 g

K2HPO4·3H2O

0,345 g

MgCl2·6H2O

0,4665 g

HCl (1M)

60 ml

CaCl2

0,4395 g

Na2SO4

0,108 g

TRIS

9,0945 g

Rys. 1. Próbki do badań w płynach fizjologicznych
z podziałem na pakiety
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Modyfikacja rusztowań poprzez wprowadzenie grafenu do polimerowej matrycy z PCL spowodowała znaczny przyrost masy.
W przypadku próbki PCL modyfikowanej bioszkłem z cynkiem
oraz niemodyfikowanym bioszkłem zaobserwowano spadek masy
w pierwszych dniach inkubacji, szczególnie mocno zaznaczony
w przypadku próbki PCL_BG_Zn. Dla czystego PCL odnotowano
nieznaczny wzrost masy, który jest wynikiem charakterystycznego

Rys.4. Zmiany masy próbek w trakcie inkubacji w płynie
SBF przez okres 2 tygodni

Rys. 3. Zmiany stężenia jonów Na+, K+, Ca2+ w płynie SBF
w trakcie inkubacji próbek

Rys. 5. Morfologia powierzchni próbki PCL_BG_Zn
przed (a-b) i po (c-d) inkubacji w płynie SBF (mikroskop
optyczny)

Rys. 6. Morfologia powierzchni próbek modyfikowanych
grafenem po inkubacji w płynie SBF (mikroskop
optyczny)
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dla polimerów efektu wchłaniania wilgoci. Wzrost masy modyfikowanych próbek w trakcie dwóch tygodni inkubacji związany jest
z powstawaniem warstwy apatytu na powierzchni porowatych rusztowań modyfikowanych bioaktywnymi dodatkami.
W celu potwierdzenia otrzymanych wyników badań przeprowadzono obserwacje mikroskopowe próbek po procesie inkubacji.
Badania zmian zachodzących w wytworzonych materiałach
pod wpływem płynu SBF
Ocenę zmian zachodzących w wytworzonych materiałach pod
wpływem płynu SBF przeprowadzono również wykorzystując
badania mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono po 7 dniach inkubacji podłoży w sztucznym osoczu. Na
rysunku 5 przedstawiono przykładowy obraz mikroskopowy kompozytowej próbki PCL_BG_Zn przed i po inkubacji w płynie SBF.
Przed procesem inkubacji powierzchnia rusztowania była gładka
i jednolita. Po 7 dniach inkubacji zauważono charakterystyczne
dla apatytu wydzielenia na powierzchni próbki. Podobne wydzielenia zaobserwowano również w przypadku próbek modyfikowanych grafenem (rys. 6).
WNIOSKI
Wstępne badania przeprowadzone w płynie SBF potwierdziły
bioaktywny charakter modyfikowanych podłoży wytwarzanych
metodą druku 3D. Ocena bioaktywności na podstawie przeprowadzonego 14-dniowego testu SBF potwierdziła możliwość formowania się warstwy apatytu na powierzchni modyfikowanych
materiałów polimerowych. Zarówno zmiana stężenia jonów wapnia w roztworze, jak i przyrost masy świadczą o formowaniu się
warstwy apatytu na powierzchni materiałów. Badane materiały
wykazały również stabilność chemiczną. Wyniki przeprowadzonych badań zostały potwierdzone obserwacjami mikroskopowymi. Przeprowadzone zostaną również badania FTIR i WAXD. Wyniki uzyskane w ramach pracy wskazują na bioaktywny potencjał
drukowanych materiałów polimerowych modyfikowanych dodatkami, a tym samym potwierdzają możliwość ich zastosowania
dla celów medycznych.
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Druk 3D części z tworzyw
sztucznych na skalę
przemysłową w technologii SLS
Dawid Zieliński

Firma EOS, wiodący i światowy dostawca technologii przemysłowego wykorzystania druku 3D dla materiałów metalicznych
i polimerowych, zaprezentowała na targach formnext 2017 nowy system EOS P500, przeznaczony do addytywnego wytwarzania
modeli. Drukarka 3D adresowana jest dla przedsiębiorstw chcących wytwarzać na skalę przemysłową części i elementy z tworzyw sztucznych o wysokiej jakości.

E

OS P500, jako w pełni zautomatyzowany system, oferuje najwyższą wydajność produkcyjną dla osiągnięcia
najniższych kosztów jednostokowych produkcji oraz
umożliwia przetwarzanie materiałów polimerowych
w temperaturach roboczych do 300oC. W celu wspólnego opracowania i rozwoju pierwszego wysokojakościowego polimeru,
EOS podpisał niedawno porozumienie z firmą Arkema, wiodącym
międzynarodowym producentem specjalistycznych chemikaliów.
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wydajności opisywanego systemu możliwe jest do osiągnięcia
dzięki wykorzystywaniu wysokiej jakości sprawdzonych komponentów EOS. Przykładowo dodatkowa funkcja EOSAME umożliwia niejako ujednolicenie wprowadzonej energii lasera, zapewniając tym samym wysoką jakość i powtarzalność właściwości
otrzymywanych komponentów oraz ich dokładność wymiarową,
co stanowi decydujący czynnik w przypadku produkcji seryjnej.
GOTOWY DO CYFROWEGO STEROWANIA
I KONTROLI WYTWARZANIA
EOS P500 obejmuje szereg rozwiązań z zakresu zarówno monitorowania procesów wytwarzania, jak również ich integracji.
Zastosowanie rozbudowanej technologii czujników oraz kamer
optycznych i termicznych pozwala na uzyskiwanie oraz analizę
danych pomiarowych, co w konsekwencji prowadzi do zapewnienia wysokiej kontroli jakości na skalę przemysłową. Użytkownicy otrzymują pakiet ważnych informacji dotyczących m.in.
ilości resztkowego tlenu lub temperatury w komorze roboczej
maszyny. W połączeniu z oprogramowaniem EOSCONNECT dane
produkcyjne oraz maszynowe mogą być w pierwszej kolejności
gromadzone, pobierane w czasie rzeczywistym (produkcyjnym),
a następnie integrowane z istniejącą infrastrukturą IT. Oprócz
tego firma oferuje również intuicyjną aplikację do wizualizacji danych na interfejsie maszyny. Tego typu rozwiązania umożliwiają
kompleksowe oraz jednocześnie przyjazne użytkownikowi nadzorowanie i kontrolowanie parku maszynowego.
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ZWIĘKSZONA DWUKROTNIE WYDAJNOŚĆ ORAZ
ZOPTYMALIZOWANY CZAS WYTWARZANIA
DLA WZROSTU PRODUKTYWNOŚCI
System EOS P500 odznacza się dwukrotnie większą szybkością wytwarzania, w porównaniu do obecnie najszybszego systemu laserowego spiekania polimerów EOS P396. Wpływa na to
wiele czynników, w tym przede wszystkim dwa wysokowydajne
lasery o mocy 70W, które wykorzystywane są do stapiania materiału oraz nowy recoater. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu możliwe jest nakładanie nowej warstwy proszku z tworzywa sztucznego na platformę roboczą maszyny z bardzo dużą prędkością
(600 mm/s). Podobnie został także zoptymalizowany przepływ
materiału wewnątrz drukarki 3D. W przeciwieństwie do dotychczasowych systemów firmy EOS, nowy EOS P500 umożliwia nałożenie na platformę roboczą wstępnie już podgrzanego materiału polimerowego, co wpływa na skrócenie czasu nakładania
kolejnych warstw materiału oraz ich naświetlania.
Również pozostałe etapy pracy przed i po zakończeniu rzeczywistego procesu budowy elementu przebiegają znacznie szybciej
oraz płynniej: w przypadku wymiennej komory roboczej jej podgrzewanie oraz chłodzenie po procesie wytwarzania z umieszczonym gotowym elementem odbywa się poza systemem EOS
P500. Ponadto sama operacja wymiany wspomnianej komory
roboczej odbywa się w bardzo krótkim czasie, co sprawia, iż
użytkownicy zaledwie w ciągu 15 minut po zakończeniu procesu
budowy elementu są w stanie rozpocząć kolejny proces wytwarzania. System nie wymaga również częstego czyszczenia (zwykle raz w tygodniu) oraz serwisowania (zazwyczaj raz do roku),
przez co całkowity czas pracy systemu EOS P500 wzrasta nawet
o 75% w porównaniu do poprzednich systemów oraz konkurencyjnych modeli rynkowych. Uzyskanie wysokiej produktywności oraz

druk 3D
Integracja oprogramowania odgrywa również
istotną rolę w etapie
przygotowania procesu
budowania
elementu. EOS P500 stanowi
pierwszy system, który
wspierany jest przez
intuicyjne w obsłudze,
otwarte oraz wydajne
narzędzie EOSPRINT2.
Oprogramowanie to jest
już dostępne dla wielu
systemów DMLS firmy
EOS, umożliwiając inżynierom przypisywanie,
przyporządkowanie oraz optymalizowanie danych CAD.
Zapewnienie łączności przed, w trakcie oraz po procesie druku
ma kluczowe znaczenie dla integracji systemu EOS P500 w zautomatyzowane środowisko produkcyjne oraz stanowi pierwszy
krok na drodze do zautomatyzowanego łańcucha produkcyjnego
w obszarze przetwarzania materiałów polimerowych.
PRZETWARZANIE NOWYCH MATERIAŁÓW
Drukarka 3D EOS P500 pozwala na przetwarzanie tworzyw
sztucznych w temperaturach roboczych wynoszących nawet
do 300°C, umożliwiając tym samym stosowanie między innymi takich klas polimerów jak PA6, PBT, PET, PPS, PEKK
oraz wiele innych. Zastosowanie i przeróbka szerokiej gamy
materiałów polimerowych umożliwia firmom wykorzystanie
druku 3D w nowych obszarach przemysłu, takich jak branża
motoryzacyjna lub produkcja elementów oraz komponentów
dla sektora elektronicznego. Ważny element, który zapewnia
wysoką jakość procesu budowy modelu, stanowi trójstopniowa jednostka filtrująca. Głównym zadaniem wspomnianego
urządzenia jest filtrowanie, przeciwdziałające odgazowaniu
materiału oraz zanieczyszczeniu jego cząstek w przestrzeni
roboczej maszyny drukującej.
Pierwszym wysokojakościowym polimerem dostępnym dla
systemu EOS P500 jest PEKK. Materiał ten jest trudnopalny,
a dodatkowo odznacza się wysoką odpornością termiczną i chemiczną, co sprawia, iż stanowi alternatywę dla metalu. Celem
wykorzystania wysokojakościowego materiału jest umożliwienie
firmom opłacalnego wytwarzania wyrobów, jak i również realizację
wcześniej niemożliwych do wykonania aplikacji oraz produktów.
Dla opracowania materiału opartego na bazie linii produktów Arkema KEPSTAN® PEKK, EOS rozpoczął współpracę z firmą Arkema,
wiodącym międzynarodowym producentem specjalistycznych chemikaliów oraz nowoczesnych i zaawansowanych materiałów. EOS
P500 stanowi ponadto otwartą platformę, dzięki czemu inni producenci mogą również rozwijać oraz opracowywać materiały dla
wspomnianego systemu. Obecnie EOS współpracuje już z firmami
Evonik oraz BASF, czego celem jest opracowanie nowoczesnych
materiałów polimerowych.
MATERIALISE KUPUJE PIERWSZY SYSTEM EOS P500
Materialise jest pierwszą firmą, która zdecydowała się na zakup systemu EOS P500. Posiadając ponad 27-letnie doświadczenie w branży AM, firma oferuje szerokie usługi w zakresie
oprogramowania, konstrukcji oraz druku 3D.
– Cieszy nas wzrost produktywności, jaki może zostać osiągnięty za pośrednictwem systemu EOS P500, a także dzięki wykorzy72

staniu zintegrowanego
interfejsu, możliwości
jego
zastosowania
w produkcji masowej.
Skrócone czasy cykli
produkcyjnych pomogą
nam sprostać coraz
krótszym czasom realizacji zleceń, podczas
gdy popyt na elementy
z tworzyw sztucznych
wykonanych techniką
druku 3D dla zastosowań
przemysłowych
nadal rośnie. Doceniamy również zdolność
systemu do pracy w temperaturze 300oC, ponieważ zapewnia
to dużą różnorodność przetwarzanych materiałów i tym samym otwiera nowe obszary zastosowania technologii druku 3D
– mówi Bart Van Der Schueren, dyrektor ds. technologii w firmie
Materialise.
Dr Tobias Abeln, dyrektor działu technicznego oraz rozwoju
(CTO) w firmie EOS dodaje:
– Cieszymy się bardzo, że Materialise wybrał system EOS
P500, który z powodzeniem umożliwia wykorzystanie potencjału addytywnych technologii wytwarzania. Nasz nowy system łączy w sobie prawie 25 lat doświadczenia firmy EOS w dziedzinie
spiekania laserowego. Zoptymalizowaliśmy system pod kątem
wzrostu produktywności, jakości otrzymywanych produktów
oraz dostosowaliśmy technologię dla celów zautomatyzowanej
produkcji masowej. Jesteśmy również bardzo dumni z faktu, iż
firma Materialise jeszcze przed oficjalnym wdrożeniem systemu EOS P500 postanowiła w niego zainwestować. Pokazuje to
ogromny potencjał systemu EOS P500, który oferuje zarówno
zastosowanie najbardziej optymalnych parametrów wydruku,
jak i również w pełni spełnia wymagania stawiane przez współczesny rynek.
O FIRMIE EOS
Firma EOS jest wiodącym światowym dostawcą technologii
dla przemysłowego druku 3D metali oraz tworzyw sztucznych.
Założona w roku 1989 niezależna firma jest pionierem oraz innowatorem w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań dla
addytywnych technik wytwarzania. Dzięki bogatemu portfolio oferowanych przez firmę EOS produktów, materiałów oraz parametrów procesów wytwórczych, klienci zyskują znaczną przewagę
nad konkurencją pod względem jakości i trwałości produkowanego asortymentu, a także długoterminowej stabilności procesów
produkcyjnych. Bogate portfolio firmy EOS stanowi ogólnoświatowy serwis oraz świadczenie kompleksowych usług doradczych
dla klientów.

Źródło pierwotne:
www.eos.info/presse/3d-druck-von-kunststoffteilen-im-industriellen-masstab
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Analiza wpływu parametrów
druku 3D na własności
mechaniczne i wskaźniki
ekonomiczne drukowanych części
Kamil Wyrobek, Roman Stryczek

W artykule przedstawiono wyniki dotyczące wpływu parametrów druku 3D na czas oraz ilość materiału potrzebnego do wykonania wspornika dźwigni zaciskowej. Dla wybranego rozwiązania przeprowadzono dodatkowo obliczenia wytrzymałościowe przy
użyciu metody elementów skończonych.

F

FF (Fused Filament Fabrication) to technologia przyrostowa, polegająca na nakładaniu na siebie, kolejnych
warstw termoplastycznego materiału. Głowica drukarki
3D nakłada materiał, tworząc wielowarstwową strukturę złożoną z cienkich włókien, której efektem jest otrzymanie
zaprojektowanego wcześniej elementu [1]. Technologia ta początkowo pozwalała firmom na szybsze przeobrażenie koncepcji
w funkcjonalny prototyp, a tym samym skrócenie czasu wprowadzenia finalnego produktu na rynek. W chwili obecnej coraz
częściej dostrzega się wykorzystanie technik przyrostowych do
tworzenia części, które znajdują zastosowanie bezpośrednio
w przemyśle jako koła zębate, części sprawdzianów itp.
W przeciągu kilku ostatnich lat prowadzonych było wiele badań mających na celu poprawę jakości druku 3D oraz jego własności mechanicznych. W pracy [2] autorzy przy wykorzystaniu
analizy powierzchni odpowiedzi, określili optymalny kierunek
oraz kąt tworzenia wydruku z punktu widzenia granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie materiału. Dodatkowo
wskazali, że najistotniejszym parametrem dla własności mechanicznych wydruków jest kierunek ich wydruku. Nadir i in.
[5] w swoich badaniach zajmowali się wpływem wysokości warstwy PLA wypełnionego mączką drzewną na jego właściwości
absorbcyjne. Zauważyli oni, że wraz ze wzrostem wysokości
warstwy wzrasta ilość absorbowanej przez wydruk wody. Po-

nadto wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz zginanie występował wraz ze zmniejszaniem wysokości warstwy. Badania
Eiliata [4] miały na celu określenie korelacji między orientacją
wydruku, parametrami procesu, a ich porowatością. Autorzy
wykazali istotną zależność porowatości od orientacji wydruku,
wynikiem czego było powstanie algorytmu pozwalającego na
optymalizację jakości wydruku. W tym aspekcie druk 3D może
być również stosowany do wytwarzania gotowych produktów,
mimo gorszych parametrów próbek drukowanych. Zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy [6] na jakość wydruku wpływa wiele
czynników, które mogą być podzielone zgodnie z diagramem
przyczyn i skutków (rys. 1) na:
l zależne od człowieka;
l zależne od otoczenia;
l zależne od technologii;
l zależne od maszyny;
l zależne od materiału.
Jednym z najbardziej istotnych parametrów wydruku jest średnica otworu dyszy, przez którą wyciskane jest tworzywo [9]. Na
rysunku 2 przedstawiono wpływ rozmiaru dyszy na ilość przejazdów głowicy, koniecznych do wydruku obiektów o tej samej
szerokości i wysokości warstwy. Zauważyć na nim można, że
w przypadku zastosowania dyszy o średnicy 0,4 mm, głowica
musi pokonać 3 – krotnie dłuższą drogę podczas druku.
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Rys. 1.
Czynniki wpływające
na jakość, koszt oraz
własności mechaniczne
drukowanych części
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Rys. 2. Wpływ rozmiaru dyszy na ilość przejazdów głowicy

OBIEKT BADAŃ
Obiekt badań stanowił wspornik dźwigni zaciskowej wykorzystywanej do mocowania elementów na stanowiskach pomiarowych i montażowych zaznaczony kolorem niebieskim na rysunku
3. Najczęściej tego typu elementy są wykonywane z aluminium,
poprzez obróbkę skrawaniem, co znacznie podwyższa koszt ich
wykonania. Zastąpienie dotychczasowego sposobu ich wykonywania przez wydruk 3D znacząco obniżyłoby koszty oraz skróciło
czas produkcji.
W celu przeanalizowania aspektów ekonomicznych rozwiązania, przyjęto plan badań frakcyjny Box – Behnkena zgodnie
z tabelą 1.
W tabeli 2 zestawiono wartości parametrów stałych podczas
badań.
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano równania regresji (1) pozwalające na przewidywanie wartości analizowanych
parametrów i poszukiwanie optymalnego rozwiązania [8]:
Y=b0+b1P+b3P2+b4Q+b5Q2+b6R+b7R2+b8PR+b8PQ+b9QR

(1)

gdzie: b0 – b9 – współczynniki; P, Q, R – zmienne niezależne (v, ø, %).
Po uwzględnieniu poziomu istotności p < ∝ = 0,05 dla zmiennych niezależnych, równanie czasu wydruku przujmuje postać
(2), natomiast równanie zużytego materiału (3):
C=1191,42105 – 0,20903P – 1296,20068Q +
+ 526,5625Q2 + 8,37368R + 0,07543PR, min

(2)

Rys. 3. Wspornik dźwigni zaciskowej
stanowiska pomiarowego

M = 92,05460 – 0,00419P + 44,89243Q
– 29,59375Q2 + 3,13169R, g

(3)

gdzie: P – prędkość druku; Q – średnica dyszy; R – stopień wypełnienia; C – czas wydruku; M – masa użytego materiału.
Wartość dopasowania R 2 dla modelu opisującego czas wydruku wyniosła 0,991, natomiast R 2 dla modelu związanego z zużytym materiałem 0,999. Wykresy przedstawione na rysunkach
4–5 powstały w oparciu o równanie (2), natomiast na podstawie
równania (3) wykonano rysunki 6–7. Na rysunku 4 przedstawiono wpływ wypełnienia oraz prędkości druku na jego czas. Można
Tabela 2. Zestawienie parametrów stałych
Parametr

Wartość

Jednostka

Wysokość warstwy

0,3

mm

Typ wypełnienia

plaster miodu

-

Temperatura stołu roboczego

100

o

Temperatura ekstruzji

240

o

Typ materiału

ABSi

-

Wytrzymałość na rozciąganie

37

MPa

Średnica filamentu

1,75

mm

C
C

Tabela 1. Plan frakcyjny Boxa – Behnkena
Zmienne niezależne

Zmienne zależne

L.p

Prędkość druku, mm/min

Średnica dyszy, mm

Stopień wypełnienia, %

Czas, min

Waga, g

1

7200

0,4

40

228

218,72

2

2400

0,4

40

641

218,72

3

4800

0,4

20

262

156,64

4

4800

1

20

127

158,58

5

2400

0,6

20

365

163,7

6

4800

0,4

60

401

276,06

7

4800

0,6

40

237

220,26

8

4800

0,6

40

237

220,26

9

4800

1

60

182

278,03

10

7200

0,6

60

194

279,66

11

7200

1

40

115

223,17

12

4800

0,6

40

237

220,26
279,66
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13

2400

0,6

60

539

14

7200

0,6

20

139

163,7

15

2400

1

40

295

223,17
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Rys. 4. Wpływ stopnia wypełnienia oraz prędkości druku
na jego całkowity czas dla stałej wartości średnicy dyszy
równej 0,6 mm

Rys. 5. Wpływ średnicy dyszy oraz prędkości druku
na jego czas przy założeniu stopnia wypełnienia na
poziomie 40%

Rys. 6. Wpływ średnicy dyszy oraz prędkości druku
na ilość zużytego materiału przy założeniu stopnia
wypełnienia na poziomie 40%

Rys. 7. Wpływ średnicy dyszy oraz wypełnienia na ilość
zużytego materiału dla stałej prędkości druku równej
4800 mm/min
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Rys. 8. Model dyskretny

t

na nim zauważyć tendencję do wzrostu czasu wraz z obniżeniem
prędkości wydruku oraz nieznaczny wpływ wypełnienia.
Wpływ średnicy dyszy oraz prędkości druku przy założeniu stałego stopnia wypełnienia przedstawiono na rys. 5.
Na rysunku 6 przedstawiono wpływ prędkości wydruku oraz
średnicy dyszy na ilość zużytego do wydruku tworzywa.
Wzrost użytego do wydruku materiału związany jest głównie
ze stopniem wypełnienia wydruku, co przedstawiono na rys. 7.
Na podstawie analizy powierzchni odpowiedzi oraz wartości
referencyjnych wybrano najlepsze rozwiązanie o wartościach:
prędkość wydruku: 7200, mm/min;
średnica dyszy: 1,0, mm;
stopień wypełnienia wydruku: 20, %.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej, Metodą Elementów Skończonych w programie NX12 dla
wybranego rozwiązania. W tym celu uproszczono model wejścio-
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Rys. 9. Odkształcenie wspornika z widoczną strukturą
wypełniającą

wy, usuwając śruby oraz przypisano materiały odpowiednim częściom:
l korpus dźwigni: stal S235;
l wspornik: ABS.
Następnie dokonano dyskretyzacji modelu na elementy typu
TETRA (rys. 8).
Warunki brzegowe zostały zdefiniowane poprzez odebranie 6
stopni swobody węzłom znajdującym się na dolnej powierzchni
wspornika, natomiast do powierzchni dźwigni dociskowej przyłożono siłę 40N, która jest wymagana w celu utrzymania pozycji
mocowanej części. Dźwignia została połączona ze wspornikiem
za pomocą nieodkształcalnych elementów typu RIGID. Na rysunku
9 przedstawiono wyniki analizy Metodą Elementów Skończonych.
Wartość odkształcenia wspornika nie przekroczyła 0,2 mm.
Wartość naprężeń zredukowanych wg hipotezy Von-Misesa
była niższa niż 4 MPa dla wspornika oraz 9 MPa dla dźwigni
dociskowej (rys. 10). Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
wytrzymałości próbek drukowanych [7] wytrzymałość na rozciąganie dla materiału ABS w badanej temperaturze wynosiła powyżej 30MPa.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania wpływu parametrów druku 3D na
wskaźniki ekonomiczne dowodzą, że największy wpływ w przypadku czasu wytwarzania ma prędkość druku oraz średnica
dyszy, natomiast na ilość zużytego materiału – stopień wypełnienia. Części dotychczas wykonywane poprzez obróbkę skrawaniem, które nie są znacznie obciążone, a służą jedynie do
pozycjonowania lub mocowania z powodzeniem zastępuje się
częściami drukowanymi. Wyniki analizy wytrzymałościowej pozwalają stwierdzić, że wsporniki wykorzystywane w sprawdzianach lub uchwytach mocujących na stanowiskach montażowych
mogą być wykonywane w technologii druku 3D, co pozwoli obniżyć koszty ich wytworzenia i skrócić czas ich produkcji. Dodatkową zaletą rozwiązania jest obniżenie wagi części w stosunku do
wykonanej ze stopu aluminium.
LITERATURA
[1] C.K. Chua, K.F. Leong, C.S. Lim: Rapid prototyping: principals
and applications, 2nd edn. World Scientific, Singapore 2003.
[2] S. Abid, R. Messadi, T. Hassine, H.B. Daly, J. Soulestin,
M.f. Lacrampe: Optimization of mechanical properties of
76

Rys. 10. Naprężenia zredukowane wg hipotezy Von-Misesa
z widoczną strukturą wypełniającą

printed acrylonitrile butadiene styrene using RSM design, The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology
(2019) 100:1363–1372.
[3] S.M. Lebedev, O.S. Gefle, E.T. Amitov, D.V. Zhuravlev, D.Y.
Berchuk, E.A. Mikutskiy: Mechanical properties of PLA-based
composites for fused deposition modeling technology, The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology
(2018) 97:511–518.
[4] H. Eiliat, J. Urbanic: Determining the relationships between
the build orientation, proces parameters and voids in additive
manufacturing material extrusion processes, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2019)
100:683–705.
[5] A. Nadir, M. Kariz, J.H. Kwon, M.K. Kuzman: Effect of
printing layer thickness on water absorption and mechanical
properties of 3D-printed wood/PLA composite materials, The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology
(2019) 102:2195–2200.
[6] O.A. Mohamed, S.H. Masood, J.L. Bhowmik: Optimization of fused deposition modeling process parameters: a
review of current research and future prospects. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2014)
3:42–53.
[7] K. Wyrobek, A. Jarco, J. Pezda: Wpływ temperatury ekstruzji
kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego na właściwości
mechaniczne części wykonanych technologią FFF, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała,
2017.
[8] Podręcznik użytkownika: STATISTICA, 2011.
[9] Serwis internetowy PrusaPrinters: https://blog.prusaprinters.org/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter/,
08.11.2019.

Źródło: Engineer of the XXI century: proceedings of the VIII International
Conference of students, PhD students and young scientists,
Bielsko-Biała, 2019.

mgr inż. Kamil Wyrobek
dr hab. inż. Roman Stryczek, prof. ATH
Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

relacje

Nauka i przemysł dla nowych
rozwiązań w technologii
tworzyw
Anna Pająk

Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych były tematem 13. Międzynarodowej Konferencji Advances in
Plastics Technology – APT’19, która odbyła się w Hotelu Gorczowski w Chorzowie w dniach 29–31 października 2019 r.
Organizatorem konferencji był gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników.
Konferencja została objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencje te organizowane są co dwa lata od
roku 1996 i są ważnym wydarzeniem w Europie Środkowowschodniej, które na stałe weszło do kalendarza spotkań naukowo-technicznych, poświeconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom w dziedzinie tworzyw polimerowych.
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łównym celem konferencji było przedstawienie nowych
technologii przetwórstwa tworzyw, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią oraz pomiędzy
nauką i przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim i polskim z symultanicznym tłumaczeniem całego jej przebiegu. Wzięło w niej udział ok. 100 specjalistów branży przetwórstwa
tworzyw oraz przedstawicieli świata nauki z 16 krajów (Australii,
Austrii, Belgii, Cypru, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski,
Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii
oraz Włoch), reprezentujących 70 instytucji; 48% delegatów przybyło z zagranicy. 73 % instytucji reprezentowanych na konferencji
stanowiły jednostki przemysłowe branży tworzyw, a 23% – instytuty naukowo-badawcze i wyższe uczelnie.
Program konferencji był realizowany w X sesjach tematycznych
(44 referaty i 12 plakatów). Zdecydowana większość referatów
(38) pochodziła od przedstawicieli wiodących w dziedzinie tworzyw sztucznych zagranicznych ośrodków przemysłowych oraz
naukowo-badawczych. Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: nowości w zakresie bazy surowcowej dla
tworzyw: materiały polimerowe (w tym biopolimery, polimery
biodegradowalne, polimery techniczne, kompozyty polimerowe),
pigmenty oraz zagadnienia kolorystyki tworzyw, napełniacze,
plastyfikatory oraz nowej generacji środki pomocnicze i modyfikatory; osiągnięcia w zakresie przetwórstwa tworzyw i ich stosowania; nowoczesne rozwiązania dotyczące maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw; aspekty ekologiczne (recykling, uwarunkowania legislacyjne); zagadnienia badawczo-rozwojowe oraz
kontrolno-pomiarowe.
W Komitecie Naukowym konferencji zasiadali: dr Krzysztof Bortel – kierownik Laboratorium Badań i Technologii Tworzyw – Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPiB, Oddział Farb i Tworzyw, dr
Christoph Burgstaller – dyrektor Transfercenter für Kunststofftechnik (Austria), prof. dr Gernod Dittel – prezes Dittel Engineering
(Niemcy), prof. dr inż. Walter Friesenbichler – Montanuniversität
Leoben (Austria), prof. dr Voytek Gutowski – CSIRO Manufacturing
Flagship (Australia) oraz Chinese Academy of Sciences (Chiny),
prof. dr Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych
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i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz University of Wolverhampton (Wielka Brytania), prof. dr Kálmán Marossy – BorsodChem Zrt.
oraz University of Miskolc (Węgry), prof. Ghasem G. Nasr – University of Salford (Wielka Brytania), mgr inż. Anna Pająk – Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPiB, Oddział Farb i Tworzyw.
Konferencję otworzyła dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz
– Instytut IMPiB – dr Marlena Maślanka, gości przywitała także
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Anna
Pająk.
Sesjom dotyczącym surowców stosowanych do przetwórstwa
tworzyw przewodniczyli: prof. Kálmán Marossy, dr Ekaterina Sokolovskaya (Arkema GmbH, Niemcy), prof. dr Voytek Gutowski
oraz Stephen Bowers (Evonik Performance Materials, Niemcy).
Referat otwierający poświęcony surowcom i wyzwaniom wpływającym na podstawową produkcję chemiczną w odniesieniu do
oleju i gazu łupkowego w Europie i USA wygłosił Stephen Bowers. Następnie dr Christoph Burgstaller omówił wpływ rodzaju
kopolimeru oraz składu mieszanki na właściwości mieszanek
poliolefinowych, a dr Ekaterina Sokolovskaya zaprezentowała
żywice biopoliamidowe o długim łańcuchu pochodzące w 100%
z biosurowców z przeznaczeniem do najbardziej wymagających
zastosowań, w szczególności w elektronice. Kontynuując tematykę związaną z poliamidami, dr Marco Bernabó z firmy Auserpolimeri (Włochy) przedstawił praktyczne wskazówki dla optymalnego wyboru rodzaju komponentów w celu uzyskania najlepszych
parametrów eksploatacyjnych poliamidu. Przedstawiona została
koncepcja chemicznej modyfikacji poliamidów na drodze zastosowania polimerów szczepionych bezwodnikiem maleinowym.
Badano zależność między morfologią związków i odpornością
wyrobów na uderzenie oraz ich właściwości mechaniczne. W kolejnych wystąpieniach prof. Voytek Gutowski omówił zastosowanie polidimetylosiloksanów (PDMS) jako uniwersalnych głównych
składników klejów strukturalnych, szczeliw oraz powłok funkcyjnych, a Barbara Robak z firmy Synthos SA przedstawiła syntezę
i zastosowanie do opon nowych funkcjonalizowanych ciekłych
kauczuków styrenowo-butadienowych (L-SSBR).
W tematyce kompozytów dr Sebastian Jurczyk (Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut IMPiB, Oddział Farb i Tworzyw) omówił
otrzymywanie biokompozytów wybranych polihydroksyalkanianów z pochodzącymi ze źródeł odnawialnych napełniaczami oraz
określił wpływ rodzaju biodegradowalnej osnowy oraz pochodzenia napełniacza na wybrane właściwości wytworzonych biokompozytów. Zagadnienia kompozytów polimerowych były kontynuowane w wystąpieniu Andreas’a Hecking z firmy Covestro (Niemcy),
dotyczącym alifatycznej poliuretanowej osnowy dla unikalnych
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kompozytów charakteryzujących się bardzo wysoką odpornością
na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i chemikalia,
przy jednocześnie doskonałych parametrach opóźniających palność. Następnie dr Ewa Kolasińska (Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego) omówiła technologię, parametry
i zastosowanie kompozytów polimerowych jako elementów grzejnych o różnej geometrii.
W sesji poświęconej tematyce pigmentów dr Nika Veronovski z firmy Cinkarrna, Metallurgical and Chemical Industry Celje
(Slowenia) zreferowała zastosowania ditlenku tytanu jako funkcję warunków procesu. Zaprezentowano poprawę przetwórstwa
parametrów eksploatacyjnych związanych z dyspergowalnością
oraz odpornością na warunki atmosferyczne powierzchni przy
zastosowaniu pigmentów TiO2. Następnie Stanislav Šulla (Konica Minolta Sensing Europe BV) poruszył zagadnienia związane
z kolorystyką wyrobów w aspekcie efektywności profesjonalnego
systemu recepturowania.
Tematyka kolejnych wystąpień dotyczyła zastosowania środków pomocniczych do produkcji tworzyw. Oliver Fuhrmann z firmy
Wacker Chemie AG (Niemcy) przedstawił korzyści technologii
opartej na dodatkach silikonowych w mieszankach kablowych
oraz do wnętrz samochodowych, a Drs. Sander Kroon (ICL Europe, Holandia) przeprowadził systematyczną ocenę stosowanych
do tworzyw uniepalniaczy. Tematykę surowców stosowanych
w przemyśle tworzyw zakończył referat Jens’a Löffler z firmy UL
International GmbH (Niemcy), w którym autor przedstawił identyfikację i specyfikację surowców dla przemysłu tworzyw polimerowych na światowych rynkach.
W grupie tematycznej dotyczącej technologii przetwórstwa
tworzyw oraz maszyn i urządzeń stosowanych do ich wytwarzania, prof. Kálmán Marossy omówił modyfikację polimerową plastyfikowanego PVC, a następnie Christoph Doerffel (Steinbeis
Innovationszentrum ALP, Niemcy) przedstawił izobaryczną technologię formowania tłocznego do stosowania w formach wielogniazdowych.
Kolejnym sesjom w zakresie tej tematyki przewodniczyli dr
Christoph Burgstaller, prof. Walter Friesenbichler oraz dr James
Mitchell (Solvay Engineering Plastics, Francja).
Prof. Walter Friesenbichler zaprezentował symulację formowania wtryskowego oraz jej znaczenie dla wytwarzania części
z tworzyw, a następnie prof. António Gaspar-Cunha z University
of Minho (Portugalia) omówił modelowanie wytłaczarki dla tworzyw polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej
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rowkowanej sekcji zasilania, segmentu cylindra obrotowego oraz
ślimaków specjalnych. Guido Knipp oraz Diego Bärlein z firmy
W. Müller z Niemiec zaprezentowali zalety współwytłaczania trójwarstwowego przy wytłaczaniu z rozdmuchem, natomiast Yuxiao
Zhang z RWTH Aachen University, Institute of Plastics Processing (Niemcy) przedstawiła badania wpływu procesu formowania
wtryskowego pianek na spienione termoplastyczne elastomery.
Tematyka elastomerów termoplastycznych była kontynuowana
w wystąpieniu dra Marcina Masłowskiego z Politechniki Łódzkiej, w którym przedstawił charakterystykę, przetwórstwo oraz
właściwości termoplastycznych biokompozytów elastomerowych
napełnionych włóknami naturalnymi. Następnie dr Adrian Lewandowski z Politechniki Warszawskiej omówił wytłaczanie polimerowych kompozytów drzewnych. Wytłaczanie przy pomocy wytłaczarki jednoślimakowej było symulowane przy zastosowaniu
programu komputerowego GSEM opracowanego na Politechnice
Warszawskiej oraz Programu Polyflow CFD (Computional Fluid
Dynamics). Kolejne referaty dotyczyły aplikacji wykorzystujących
technologię czujników wnękowych (Friedbert Obergfell, Priamus
System Technologies, Szwajcaria), ulepszonego sterowania procesem dzięki systemowi wtryskiwania napędzanemu serwomechanizmem (Nicola Pavan, INglass – HRSflow, Włochy), badań
stabilności PP i LLDPE podczas magazynowania i przetwórstwa
(Svein Jamtvedt, Norner AS, Norwegia) oraz nowych rozwiązań
dla nowych środków spieniających (Marco Callari, Cannon Afros
SpA, Włochy). Wybór właściwego systemu tabletkowania dla
konkretnego zastosowania został zaproponowany przez Michael
Eloo – dyrektora firmy Gala Kunststoff-und Kautschukmaschinen
GmbH (Niemcy), natomiast koncepcje nowoczesnej produkcji
w aspekcie istotnego znaczenia analizy tabletek były przedmiotem wystąpienia Jens’a P. Dietrich z firmy Maag Automatic
GmbH z Niemiec. Tematykę technologii tworzyw oraz maszyn
i urządzeń stosowanych do ich wytwarzania zakończył referat dotyczący nowych rozwiązań w technologii wytłaczarki planetarnej,
który zaprezentował Tad Sasiedzki z firmy ENTEX Rust & Mitschke GmbH (Niemcy).
W grupie tematycznej z zakresu stosowania tworzyw oraz zagadnień ekologicznych kolejnym sesjom przewodniczyli: prof.
Ghasem G. Nasr, dr Krzysztof Bortel oraz prof. Marek Kowalczuk.
Fabian Friedrich z Chemnitz University of Technology z Niemiec omówił spawanie rozgrzanym narzędziem komponentów
o grubych ściankach, a następnie dr James Mitchell zaprezentował zastosowania poliamidów w samochodach elektrycznych.
Trendy we współczesnym projektowaniu opakowań I i III -rzędowych z punktu widzenia przemysłu były przedmiotem wystąpienia
dra Krzysztofa Garmana z firmy Circular Packaging Design Sp.
z o.o. we współpracy z firmą Ergis SA. Zagadnienia opakowań
były kontynuowane w referacie prof. Ghasem Nasr na temat drogi innowacji Eco-Valve: „Opakowanie AIRosol”.
Kolejne referaty były poświęcone zagadnieniom ekologicznym,
w tym recyklingowi tworzyw polimerowych.
W pierwszym wystąpieniu dotyczącym tej problematyki prof.
Marek Kowalczuk zreferował, w jaki sposób przekształcić niektóre odpady poliolefinowe w polimery biodegradowalne. Następnie
prof. Gernod Dittel omówił zagadnienia związane z technologią
czystego pomieszczenia w aspekcie stanu techniki, a dr Emanuele Burgin z firmy LyondellBasell (Włochy) zaprezentował postępy w recyklingu opakowań sztywnych z polipropylenu w ramach
europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym. Kontynuując
tematykę recyklingu tworzyw, Christian Yves Crepet – dyrektor
Europejskiego Stowarzyszenia Petcore z siedzibą w Brukseli,
zaangażowanego w recykling PET, zaprezentował obieg tego twoTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2020

rzywa w pętli obiegu zamkniętego od roku 1993, a Charlotte
Glassneck (Tomra Sorting GmbH, Niemcy) przedstawiła pozytywny wpływ technologii sortowania na jakość końcowego produktu. Na zakończenie konferencji Christine Niklas (Sanitized AG,
Szwajcaria) omówiła poszukiwania nowych możliwości dla wyrobów z tworzyw poprzez poprawę działań związanych z higieną.
Podczas konferencji zaprezentowano 12 plakatów przez
przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz
ośrodków przemysłowych z Polski (Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN”; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPiB,
Oddział Farb i Tworzyw; Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN);
Bikkoplast Sp z o.o., PCC MCAA Sp. z o.o.; Hurtownia Tworzyw
Sztucznych Granulat-Bis, ze Słowacji: Research Institute for
Man-Made Fibres oraz Slovak University of Technology, z Niemiec – HPF – The Mineral Engineers, a Division of Quarzwerke
Group oraz z Wielkiej Brytanii – University of Wolverhampton,
Faculty od Science and Engineering.
W sali sąsiadującej do sali konferencyjnej siedem firm: Priamus System Technologies LLC (Szwajcaria), SHIM-POL A.M.
Borzymowski, Schenck Process Polska Sp. z o.o., HRSflow
(Włochy), Konica Minolta Sesnsing Europe BV, MSA System Łukasz Zarodkiewicz oraz KiZPPS Osiecznica wraz z HPF Mineral
Engineers, a Division of Quarzwerke (Niemcy) miały stanowiska
promocyjne, na których prezentowały swoje osiągnięcia i usługi
w zakresie przetwórstwa tworzyw polimerowych i urządzeń do
ich badania.
Uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili bogaty program, jak
również uczestnictwo w konferencji przedstawicieli wielu instytucji przodujących w dziedzinie przetwórstwa tworzyw. Na uwagę
zasługiwało duże zaangażowanie uczestników konferencji w jej
przebieg merytoryczny, co przejawiało się dyskusjami po większości referatów.
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw
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