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Ocena topografii powierzchni
formy wykonanej metodą
PolyJet oraz wypraski
Grzegorz Budzik, Paweł Turek, Tomasz Dziubek, Damian Żelechowski

W przypadku produkcji wielkoseryjnej, w technologii formowania wtryskowego najczęściej stosowane są formy stalowe bądź
ze stopów aluminium, jednakże stosowanie ich do produkcji jednostkowej, ze względu na kosztowny proces kształtowania, jest
mało opłacalne. Wykorzystanie fotopolimerowych form wtryskowych wytwarzanych w technologii PolyJet firmy Stratasys do
produkcji jednostkowej niesie ze sobą korzyści związane z obniżeniem kosztów oraz czasu produkcyjnego. Jednym z parametrów określających ich przydatność w procesie produkcyjnym jest struktura geometryczna powierzchni. W pracy przedstawiono
wyniki pomiarów chropowatości gniazda formującego wykonanego w technologii PolyJet oraz wypraski uzyskanej dzięki niej.
Otrzymane wartości przedstawiono w formie graficznej oraz zestawiono w tabeli, a po przeprowadzonej analizie skonstruowano
wnioski.

D

ynamiczny rozwój technik szybkiego prototypowania doprowadził do stanu, w którym pojawiły się liczne technologiczne rozwiązania o wysokim poziomie zaawansowania. Intensywny rozwój maszyn pracujących w obszarze
technik przyrostowych oraz rozszerzenie zakresu stosowanych
materiałów doprowadziły do tego, że metody szybkiego wytwarzania prototypów (Rapid Prototyping – RP) rozwinęły się do tego
stopnia, że z powodzeniem można je stosować do wytwarzania
narzędzi (Rapid Tooling – RT) czy gotowych produktów (Rapid Manufacturing – RM) [1–3]. Stosowanie narzędzi wytworzonych technikami przyrostowymi pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz
czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesu produkcyjnego.
Ma to ogromne znaczenie wśród firm zajmujących się produkcją
części maszyn i urządzeń, gdyż pozwala dynamicznie reagować na
zmiany zapotrzebowania klientów [4].
Biorąc pod uwagę najczęściej stosowaną obecnie technikę
przetwórstwa tworzyw sztucznych, technikę formowania wtryskowego [5], największą zmienną zależną od danego projektu jest
forma wtryskowa.
W przypadku produkcji masowej najczęściej stosowane są
formy metalowe wykonane ze stali bądź stopów aluminium,
które cechują się wysoką żywotnością. Kształtowane są one
najczęściej za pomocą obróbki ubytkowej. Obecnie wykonanie takiej formy w wyspecjalizowanej narzędziowni może trwać
nawet kilkadziesiąt dni i odznaczać się wysokim kosztem wytworzenia. Nie ma to dużego znaczenia w przypadku form do
produkcji masowej. Należy się jednak zastanowić, co w przypadku, kiedy będzie istniała potrzeba wytworzenia kilku sztuk
danego produktu do wytworzenia prototypów funkcjonalnych,
bądź w przypadku produkcji niskoseryjnej. Stosowanie form
metalowych w takich sytuacjach jest mało opłacalne. Jedno
z rozwiązań danego problemu oferowane jest przez technologię PolyJet firmy Stratasys, która pozwala na wytwarzanie form
wtryskowych do produkcji niskoseryjnej (rys. 1) [6–7].
Wytwarzanie modeli przy użyciu tej technologii polega na nakładaniu metodą kropelkową fotopolimeru na stół roboczy (bądź
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Rys. 1. Widok formy wtryskowej wykonanej w technologii
PolyJet oraz wypraski uzyskanej dzięki niej

ostatnio odtworzoną warstwę), a następnie utwardzaniu go światłem ultrafioletowym. Następnie stół roboczy się obniża o zadaną grubość warstwy i cykl się powtarza. Materiały wykorzystywane w tej technologii to fotopolimery na bazie żywic akrylowych.
Stosując tę technologię, m.in. ze względu na zastosowanie
warstwy przyrostowej na poziomie 16 μm, istnieje możliwość
uzyskania części cechujących się wysokim stopniem uszczegółowienia oraz wysoką jakością powierzchni. Wspomniana wysoka jakość powierzchni będzie miała bardzo duże znaczenie dla
wytwarzania dokładnych geometrycznie elementów w procesie
formowania wtryskowego przy użyciu form wykonanych w technologii PolyJet. Gładka powierzchnia m.in. będzie ułatwiała rozformowywanie wyprasek (usuwanie wyprasek z formy po przeprowadzonym procesie wtrysku). Niezbędne na etapie oceny jakości
wykonania formy jest także przeprowadzenie badań struktury
geometrycznej powierzchni gniazda oraz gotowej wypraski [8].
METODYKA BADAWCZA
Model formy w postaci pliku CAD zaprojektowano w programie
SolidWorks, a następnie zapisano do pliku STL. Do przygotowania pracy druku posłużono się oprogramowaniem Objet Studio,
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WYNIKI POMIARÓW
Uzyskane wyniki pomiarów chropowatości powierzchni gniazda
oraz wypraski zaprezentowano w tabeli, zaś obrazy izometryczne
przedstawiono na rys. 3. Uzyskane parametry odzwierciedlają
stan struktury geometrycznej powierzchni po wykonaniu około
100 wyprasek.

Rys. 2. Profilometr 3D Talyscan 150
Tabela 1. Wartości parametrów topografii powierzchni dla
gniazda oraz wypraski
Symbol
parametru

Wartości parametrów dla Wartości parametrów dla
powierzchni gniazda
powierzchni wyprasek

Sq

0,40285 μm

0,41682 μm

Ssk

-0,5183

0,72888

Sku

2,5257

3,6516

Sp

3,0628 μm

2,2811 μm

Sv

1,2264 μm

2,1676 μm

Sz

2,5982 μm

3,7128 μm

Sa

0,34355 μm

0,32623 μm

St

4,2892 μm

4,4487 μm

t

przeznaczonym przez producenta do pracy z urządzeniami typu
PolyJet. Do zaprojektowanego elementu dobrano odpowiednie
parametry wydruku: grubość pojedynczej warstwy przyrostowej
28 μm, styl wykończenia Glossy. Biorąc pod uwagę właściwości
materiałów wykorzystywanych w technologii PolyJet [9], takich
jak między innymi wytrzymałość na rozciąganie czy moduł Younga, dobrano materiał VeroDentPlus, cechujący się najwyższymi
właściwościami. Podczas wytwarzania zastosowano urządzenie
Objet30 Orthodesk. W przypadku modeli wyprasek wykonano je
z materiału ABS, który jest wytrzymały i bardzo dobrze nadaje się
do obróbki mechanicznej i chemicznej.
Pomiary struktury geometrycznej powierzchni, przeprowadzono przy użyciu profilometru 3D Talyscan 150 firmy Tylor Hobson
(rys. 2), który umożliwia wykonanie pomiarów chropowatości metodą stykową oraz bezstykową. Rozdzielczość pionowa wynosi
0,6 μm przy pomiarze stylusem i 1 μm przy pomiarze za pomocą
lasera. W celu oceny parametrów chropowatości powierzchni
gniazda oraz wypraski zastosowano pomiar stykowy, który pozwala na uzyskanie bardziej powtarzalnych pomiarów.
Pomiary przeprowadzono na wybranych polach o wymiarach 4
mm × 2 mm z krokiem próbkowania 5 μm wzdłuż osi x oraz y.
Zebrane dane poddano analizie w oprogramowaniu MountainsMap.
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Rys. 3.
Widoki izometryczne
powierzchni a) gniazda,
b) wypraski

W tabeli uwzględniono uśrednione parametry (3 powtórzenia
pomiarów) cechujące topografię powierzchni gniazda oraz wypraski. Na podstawie przedstawionych wyników można dostrzec
różnice w przypadku wartości asymetrii i kurtozy powierzchni.
Na rys. 4 przedstawiono wartości rzędnych powierzchni i krzywe
nośności. Charakter rozkładu potwierdzają wartości parametrów
Ssk oraz Sku. Z analizy pozostałych parametrów wynika, w większości, zbieżność uzyskanych wartości parametrów gniazda formy oraz wypraski. Jedynie w przypadku parametrów Sp, Sz oraz Sv
można dostrzec większe różnice. W przypadku zwiększonej wartości maksymalnej wysokości piku powierzchni gniazda formy
przyczyną może być częściowe zużycie powierzchni podczas wykonania kolejnych wyprasek. Zwiększone wartości maksymalnej
wysokości oraz maksymalnego wgłębienia powierzchni w przypadku wypraski mogą wiązać się z zastosowanym ciśnieniem
wtrysku. W zależności od rodzaju wykorzystywanej wtryskarki
może być ono różne, jednak możliwe do uzyskania efekty powinny być na podobnym poziomie.
Uzyskane wartości parametrów chropowatości powierzchni
gniazda wykonanego w technologii PolyJet są zbieżne z wykonanymi metodami obróbki skrawaniem [10].
PODSUMOWANIE
Na strukturę geometryczną wykonania modelu metodami przetwórstwa wtryskowego wpływa wiele czynników [10, 11]. W sposób bezpośredni decyduje o tym m.in. powierzchnia gniazda formy. Dodatkowymi czynnikami determinującymi jakość struktury
geometrycznej uzyskanych wyprasek są parametry formowania
(m.in. ciśnienie wtrysku).
Zastosowanie form metalowych w przypadku produkcji niskoseryjnej jest często mało opłacalne. Opracowanie form wtryskowych wykonanych technikami przyrostowymi może stanowić
alternatywę dla obecnie stosowanych metod. Na podstawie
6

Rys. 4. Rozkłady rzędnych powierzchni a) gniazda,
b) wypraski
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uzyskanych wyników niezbędne będzie przeprowadzenie szerszej analizy parametrów konstrukcyjnych oraz technologicznych.
Przedstawione badania stanowią punkt wyjścia do opracowania
wysoko wydajnej metodyki wytwarzania gotowych narzędzi z użyciem formy wykonane w technologii przyrostowej.
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Trudności z konstrukcją
i eksploatacją gorących kanałów
R. Wilkinson, E.A. Poppe, Karl Leidig, Karl Schirmer

Wybór właściwego systemu gorących kanałów przy przetwarzaniu częściowo krystalicznych tworzyw sztucznych ma bardzo istotny
wpływ na jakość właściwości otrzymywanych później wyprasek. W porównaniu z materiałami amorficznymi mamy tu do czynienia
z dużo większymi wymaganiami odnośnie zachowania odpowiednich warunków termicznych. W rozdziale tym będzie zwrócona uwaga
na istotne punkty, które należy brać pod uwagę przy wyborze gorących kanałów dla takich materiałów jak POM, PA, PBT i PET.

KONSEKWENCJE WYBORU NIEODPOWIEDNIEGO
SYSTEMU GORĄCYCH KANAŁÓW
Źle dobrany system gorących kanałów powoduje z reguły duże
straty ciśnienia, co pociąga dalej za sobą konieczność stosowania zbyt wysokich temperatur przetwórstwa. Następstwem
tego może być np. termiczna degradacja tworzywa, smugi, przebarwienia, wady powierzchni. Będzie to wynikiem miejscowego
przegrzania systemu gorących kanałów. Powoduje ono przeciążenia termiczne, które prowadzą do rozpadu surowca, tworzenia
się pęcherzy lub innych negatywnych zjawisk wywołanych przez
produkty rozpadu.

8

UWAGI DOTYCZĄCE PRZETWÓRSTWA
Wyżej wymienione tworzywa sztuczne charakteryzują się wąskim zakresem temperatur przetwórstwa pomiędzy zalecaną
temperaturą wtrysku a temperaturą krzepnięcia. Konsekwencją
tego jest konieczność stosowania dobrej izolacji termicznej pomiędzy systemem gorących kanałów a gniazdem formy. Dotyczy
to szczególnie kanałów w rozdzielaczu oraz dysz. Rozmieszczenie dysz musi zapewniać naturalne zrównoważenie przepływu
tworzywa w rozdzielaczu. Tylko dzięki temu można uzyskać jednakowy spadek ciśnienia i jednakowy czas przebywania tworzywa w kanałach doprowadzających do każdego z gniazd. Przy wypraskach o stosunkowo małym ciężarze, z tworzyw z włóknem
szklanym, zalecane jest stosowanie wtrysku pośredniego (z pośrednim zimnym kanałem doprowadzającym tworzywo do kilku
gniazd). Dzięki temu większe będzie natężenie przepływu materiału przez jedną dyszę, co pozwoli na lepszą kontrolę obciążenia
termicznego materiału. Można zachować odpowiednie średnice
kanału doprowadzającego w gorących kanałach, równocześnie
zastosować niewielką przewężkę przy każdej z wyprasek. W każdym przypadku należy przewidzieć odpowiednie miejsca naprzeciwko dysz gorących kanałów.
Dzięki temu można skierować tam zimny korek z dyszy tak,
aby nie dostał się on do wypraski. Istotna jest możliwość regulacji temperatury oddzielnie dla każdej dyszy. Dlatego korzystne
jest instalowanie regulatorów temperatury dla każdej ze stref.
Uzyskanie stabilnej temperatury umożliwiają np. regulatory PID.
Oddzielne obiegi regulacji temperatury w bezpośrednim obszarze dysz gorących kanałów umożliwiają również optymalizację
temperatury powierzchni formy. W obszarze rozdzielacza możli-
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we jest ugięcie płyt porównywalne z ugięciem w obszarze działania wypychaczy (brak podparcia).
KRYTERIA DOBORU ROZDZIELACZY
GORĄCYCH KANAŁÓW I DYSZ
Zalecane jest stosowanie rozdzielaczy o pełnym przekroju
okrągłym i symetrycznie rozstawionymi elementami grzejnymi.
Do tworzyw częściowo krystalicznych powinno się w miarę możliwości unikać systemów ogrzewania wewnętrznego, które mają
pierścieniowy przekrój poprzeczny, ponieważ występują w nich
zbyt wysokie spadki ciśnienia. Przy przetwarzaniu materiałów
o małej odporności termicznej, np. POM, zmiana kierunku prze-

pływu tworzywa w rozdzielaczu powinna być
w miarę możliwości łagodna. W miarę możliwości należy stosować
przy dyszach zewnętrzny system ogrzewania
i okrągły przekrój kanału.
Można wówczas uniknąć
rozdzielenia masy w obszarze wlewu doprowadzającego. Układ grzejników powinien zapewnić
równomierny
rozkład
temperatury. Przy przetwórstwie tworzyw posiadających właściwości
ścierne korzystne jest
także stosowanie wymiennych końcówek. Stosuje się także układy z małą torpedą dla uzyskania dobrego oddzielenia wypraski.
Przy przetwórstwie POM generalnie zaleca się stosowanie systemu z dyszami zamykanymi. Stosowane tutaj zamknięcia iglicowe
pozwalają na uzyskanie małych strat ciśnienia. Istnieje bardzo
wiele rozwiązań systemów gorących kanałów. Przy uwzględnieniu
powyższych uwag można uzyskać bardzo dobre wyniki podczas
wytwarzania różnych typów wyprasek.

Na podstawie materiałów Du Pont Poland Sp. z o.o.

REKLAMA
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Wyniki konkursu targowego
INNOFORM 2020
Znamy laureatów konkursu towarzyszącego Targom INNOFORM® na najlepsze produkty, tj. maszyny, narzędzia, urządzenia obróbcze oraz najnowsze technologie i innowacje targowe! Eksperci oceniali nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, wysoki poziom parametrów eksploatacyjnych, estetykę wykonania, funkcjonalność i korzystne cechy ergonomiczne
oraz brak zagrożeń dla środowiska pracy i środowiska naturalnego.

K
l

l

omisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dra hab. inż.
Tomasza Sterzyńskiego przyznała następujące nagrody:
W kategorii maszyny, narzędzia i urządzenia obróbcze
– Główna nagroda – statuetka Łuczniczki – w konkursie targowym dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za narzędzie do nagniatania ślizgowego z cyfrowym pomiarem ciągłym i sposób nagniatania
powierzchni krzywoliniowych obrotowych z rejestracją online
wartości siły.
– Wyróżnienie w konkursie targowym dla CNC Art Marek Fiołka
za frez KOR 5 Producent: Kennametal Europe GmbH.
– Nagrodę otrzymaliśmy za diamentowe narzędzie do nagniatania ślizgowego z cyfrowym pomiarem ciągłym i rejestracją online wartości siły. Targi INNOFORM® są pierwszym miejscem,
na którym zaprezentowaliśmy nasz opatentowany produkt.
Jest nam bardzo miło, że został on doceniony przez Komisję
Konkursową i że otrzymaliśmy nagrodę główną. W Międzynarodowych Targach Kooperacji Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® bierzemy udział od pierwszej edycji, ponieważ są to jedyne targi o tym charakterze na północy Polski.
W Bydgoszczy oraz okolicy jest bardzo dużo narzędziowni oraz
firm zajmujących się przetwórstwem, co powoduje, że region
kujawsko-pomorski jest dla Instytutu ciekawym rynkiem do
współpracy – powiedział dr inż. Janusz Kalisz – Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.
W kategorii technologie wytwarzania
– Wyróżnienie w konkursie targowym dla SUMARIS Sp. z o.o.
Sp. K. za OpenGrain – chemiczne fakturowanie form.

– Wyróżnienie w konkursie targowym dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny za innowacyjną generację systemów ultradźwiękowych w systemie e-diagnostyki
układu drgającego.
Konkurs towarzyszył 4. edycji Targów INNOFORM®, które zakończyły się 5 marca.

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
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ARTYKUŁ

S P O N S O R O WA N Y

InAutom – kompleksowe
wyposażenie wtryskowni
InAutom jest w pełni polskim przedsiębiorstwem oferującym najwyższej klasy rozwiązania dla wtryskowni w oparciu o partnerskie relacje ze swoimi klientami. Firma powstała w 2014 roku, korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia portugalskiego
lidera w branży – firmy Inautom-Automação. Siedziba InAutom znajduje się w miejscowości Koronowo (25 km od Bydgoszczy).

F

irma InAutom posiada w swojej ofercie wtryskarki marki
Tederic. Cieszą się one rosnącą popularnością wśród
najbardziej wymagających polskich klientów ze względu
na niskie zużycie energii, wysoką trwałość i precyzję wykonania. Dostępne są ich różnorodne warianty – zarówno maszyny hydrauliczne i elektryczne, o sile zwarcia od 400 do 70000
kN, kolanowe i dwupłytowe, z możliwością wtrysku do 4 komponentów, oraz wtryskarki o dużej objętości wtrysku (nawet do 600
kg). Wtryskarki Tederic mogą być wyposażone w stół obrotowy.
Niezwykle istotnym elementem budowania przewagi rynkowej jest branie odpowiedzialności za sprzedawany pro-

dukt, dlatego w InAutom
istnieje zespół doświadczonych
i wysoko wykwalifikowanych pracowników
serwisowych, posiadających wysoką responsywność w sprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Z biegiem czasu obszar poruszania się firmy uległ znacznemu
rozszerzeniu. Obecnie zapewnia ona kompleksowe wyposażenie
wtryskowni – czyli nie tylko sam proces doradztwa, sprzedaży
wtryskarek i obsługi serwisowej, ale również m.in. peryferia do
wtryskarek. Ponadto projektuje i wdraża formy wtryskowe bez
ograniczeń gabarytów i wagi.
Znaczącym aspektem działalności InAutom jest dystrybucja
systemów gorącokanałowych marki SINO. Jednym z bardzo istotnych elementów w budowie form i dalszej eksploatacji jest dobór
odpowiedniego układu wtryskowego, dlatego też przy każdym
wdrożeniu specjaliści firmy analizują możliwość zastosowania
odpowiedniego systemu. Oferta systemów SINO zawiera opatentowane rozwiązania w asortymencie: dysze pojedyncze oraz
12

układy wielopunktowe, systemy dysz otwartych, systemy
dysz zamykanych hydrauliczne i pneumatyczne, wtrysk
bezpośredni oraz pośredni, regulatory temperatury,
sterowniki sekwencji do dysz zamykanych, grzałki
i termopary.
W 2018 roku do oferty InAutom zostały wprowadzone roboty
i automatyzacja firmy SWITEK,
będące sposobem na zapewnienie szybkiej i powtarzalnej
produkcji – sprawdzają się
wszędzie tam, gdzie jest potrzebne usprawnienie i ustabilizowanie cyklu przetwórczego. W ofercie
SWITEK można wyszczególnić: roboty
kartezjańskie dwu- oraz trzyosiowe,
pickery, roboty boczne, automatyczne
etykietowanie detali w formie (IML), automatyczne linie pakowania oraz linie do podawania zaprasek.
W 2020 roku nastąpiła zmiana lokalizacji firmy (z miejscowości Gogolinek na Koronowo), umożliwiająca wyjście w jeszcze większym stopniu naprzeciw oczekiwaniom klientów – duża
i nowoczesna hala pozwoliła na ulokowanie najpopularniejszych
modeli wtryskarek Tederic we własnym magazynie, dzięki czemu
nowa, gotowa do pracy wtryskarka może być przetransportowana
do klienta nawet w ciągu jednego dnia od złożenia zamówienia.
InAutom jest kompetentnym i bezpiecznym partnerem dla budowania i rozwijania potencjału produkcyjnego u każdego klienta
z branży. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami!
InAutom Poland
Gogolinek 8, 86-011 Wtelno, tel. 52 506 56 65
biuro@InAutom.pl, www.inautom.pl
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ElBi - Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4A
54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33

Firma ElBi-Wrocław Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na
Polskę producentów:
l KOCH TECHNIK – podajniki, dozowniki, mieszalniki oraz suszarki do
tworzyw sztucznych;
l WANNER TECHNIK – młyny oraz linie do regranulacji;
l HB-THERM – urządzenia termostatujące;
l ZEPPELIN – silosy magazynujące i instalacje przesyłowe;
l MB Conveyors – transportery taśmowe i separatory.
ELBi Wrocław jest również producentem zaawansowanych dozowników
grawimetrycznych z opatentowaną technologią wieloosiowej redukcji drgań,
dzięki której możliwa jest wysoka dokładność dozowania, nawet gdy dozownik zamontowany jest bezpośrednio na wtryskarce. Dozowniki gwarantują
maksymalną łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu graficznemu menu oraz
demontowalnym i indywidualnie zamykanym lejom zasypowym.

ZT Elwik
ul. Jakobinów 35
02-240 Warszawa
tel. 22 846 31 87-89
fax 22 846 35 70
elwik@elwik.com
www.elwik.com

Producent kompletnych systemów GK:
l Doradztwo techniczne na każdym etapie wdrożenia l Indywidualne podejście do każdego klienta l Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny l Atrakcyjne ceny i dogodne warunki współpracy.
Dysze:
l Możliwość wtrysku każdego tworzywa l Duża różnorodność końcówek wykonanych z najlepszych
materiałów l Pełna zamienność technologiczna elementów dyszy l Szeroka paleta dysz dolotowych w różnych konfiguracjach w zakresie od 36 do 266 mm.
Rozdzielacze:
l Grzałki rozdzielacza zaprasowane miedzią (bardzo długa
żywotność) l Pełne zbalansowanie mechaniczne
l Brak zalegania tworzywa w kanałach.
Regulatory temperatury:
l Funkcja miękkiego startu l Sygnalizacja stanów awaryjnych
l Możliwość sterowania mocą l Moc wyjściowa 230V/2500 VA.

InAutom Poland Sp. z o.o.
Gogolinek 8
86-011 Wtelno
biuro@inautom.pl
www.inautom.pl

Labotek Polska
ul. Poznańska 1
63-005 Kleszczewo
tel. 61 67 08 867
fax 61 64 17 667
biuro@labotek.pl
www.labotek.pl
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Oferujemy układy gorącokanałowe SINO, które wykorzystywane są w produkcji w najbardziej
wymagających branżach m.in. motoryzacyjnej, medycznej, AGD czy RTV. Umożliwiają one wtrysk
bezpośredni i wtrysk pośredni, a ich wysoka wydajność i precyzja spełniają nawet najbardziej
wyśrubowane wymagania jakościowe. Umożliwiają one precyzyjną kontrolę procesu produkcyjnego i zwiększenie jego efektywności oraz dokładności. Sprzedajemy m.in. dysze i systemy dysz,
rozdzielacze i tzw. gorące połówki. Każdy układ można też wyposażyć w regulator temperatury
oraz precyzyjny i wygodny sterownik sekwencji.
Firma InAutom Poland zajmuje się dostarczaniem najwyższej klasy rozwiązań dla wtryskowni.
Prowadzimy sprzedaż sprzętu, części i akcesoriów, a także profesjonalny serwis wtryskarek.
Uzupełnienie działalności naszej firmy stanowi szeroka oferta automatyzacji firmy SWITEK, służącej poprawie czasu i stabilności cyklu produkcyjnego.

Labotek Polska jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim francuskiej firmy S.I.S.E może
zaoferować szeroką gamę regulatorów do systemów GK. Gama składa się z 1-strefowego regulatora z serii 1ZX, z serii 8 o budowie modułowej z możliwością kontroli od 2 do 24 stref oraz najnowszej serii
MV3, która może w zależności od modelu kontrolować od
8 do 336 stref. Seria MV3 oprócz standardowych funkcji,
między innymi takich jak miękki start, autokalibracja, weryfikacja błędnego podłączenia lub uszkodzenia termopary,
posiada również bardziej zaawansowane funkcje pozwalające na pamięć ustawień dla wcześniej zapisanych form
wtryskowych, kontrolę mocy i oporności każdej z grzałek
zainstalowanych w formie, autodiagnostykę formy czy
alarm w przypadku wycieku tworzywa i możliwość współpracy z PC.
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Systemy gorącokanałowe – przegląd rozwiązań wybranych firm

Stäubli Łódź Sp. z o.o.
ul. Okólna 80/82
Łagiewniki Nowe
95-002 Smardzew
tel. 42 636 85 04
fax 42 637 13 91
staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

Stäubli od ponad 60 lat jest producentem szybkozłączy najwyższej jakości dla wszystkich
sektorów przemysłowych. Firma oferuje elementy złączne dla wszystkich rodzajów energii oraz
opracowuje specjalne rozwiązania dedykowane dla przemysłu tworzyw sztucznych.
Nasze szybkozłącza kierowane są między innymi dla następujących aplikacji: l termoregulacja
form l wysokotemperaturowa termoregulacja form l hydrauliczne obiegi sterowania rdzeniami
l obiegi pneumatyczne l systemy automatyki i pomiarowe l obiegi gazów i cieczy.
W swojej ofercie posiadamy również wyspecjalizowane systemy mocowania form wtryskowych.
Podzielone one są na trzy kategorie: l systemy mechaniczne l systemy hydrauliczne l systemy
magnetyczne.
Jesteśmy również producentem wysoko wydajnych robotów przemysłowych, zarówno 6-osiowych jak i 4-osiowych, o zróżnicowanym udźwigu, przeznaczonych do wielu typów aplikacji.
W celu zapoznania się z naszą ofertą polecamy naszą stronę internetową lub kontakt bezpośredni z biurem.

Specjalizujemy się w kompleksowym czyszczeniu systemów GK:
usuwaniu starych powłok organicznych z elementów metalowych układów gorącokanałowych
po zalaniu;
l czyszczeniu
końcówek dysz gorącokanałowych
i opraw;
l zaciskaniu przewodów grzałek GK po oczyszczeniu
dla systemów firm: Männer, Mold-Masters, Ewikon, Hightech i innych światowych producentów
systemów gorącokanałowych.
Wykorzystujemy: urządzenia gwarantujące wykonanie usługi w najwyższej jakości i zapewniające bezpieczeństwo nieuszkodzenia powierzonego elementu.
Gwarantujemy: doświadczenie, szybką realizację
usługi oraz niepowtarzalną dokładność.
l

Termoclean s.c.
ul. Prosta 3/5
95-035 Ozorków
tel. 518150795
termocleanozo@gmail.com
www.termoclean.pl

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

GAMMAFLUX® LIDER REGULATORÓW GORĄCYCH KANAŁÓW
Regulatory gorących kanałów Gammaflux® LEC, G24 wykorzystują najnowsze zaawansowane
techniki regulacji PIDD.
Zalety techniki regulacji Gammaflux®:
l Regulacja 20 razy/s;
o
l Korekta temperatury już przy odchyleniu od temperatury nastawionej o 0,05 C;
®
l Gammaflux
dostarcza płynną i dokładną moc każdemu elementowi
grzewczemu, zapewniając doskonałość regulacji temperatury;
®
l Gammaflux stokrotnie wydłuża żywotność elementów grzejnych.
W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury,
można produkować dalej w trybie nastawczym:
®
l Mold Doctor – oprogramowanie do badania formy;
l Zabezpieczenie przed zalaniem formy;
l 5 lat gwarancji.

WADIM PLAST
ul. Graniczna 10
05-816 Reguły
tel. 22 723 38 12
fax 22 723 52 01
info@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl

Jesteśmy liderem w produkcji systemów gorącokanałowych w Polsce. Nasze dysze spełniają
takie kryteria jak: równomierny rozkład temperatury na długości dyszy, dobre warunki termiczne
w obszarze przewężki, krótki czas zmiany koloru (dysze uszczelniane w obszarze końcówki),
ograniczenie smug powstających w wyniku wypływania tworzywa z otworów końcówki dyszy,
wysoka trwałość i łatwa wymienność poszczególnych elementów dyszy, kompaktowość zabudowy, no i oczywiście
atrakcyjna cena.
Naszym atutem jest pełna analiza wypraski za pomocą
programu CADMOULD, ścisła współpraca z narzędziowniami przy zabudowie systemu GK oraz z wtryskowniami przy
rozruchu formy.
Naszą ofertę uzupełniają regulatory temperatury od
6 do 128 stref regulacji temperatury, pozwalających na
stabilną pracę systemów GK.
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tworzywa polimerowe

Eksperymentalne badanie wpływu zjawiska fali stojącej na jakość zgrzewu
materiałów termoplastycznych w metodzie zgrzewania wysoką częstotliwością

Wpływ zjawiska fali stojącej
na jakość zgrzewu
Anton Los, Dariusz Kobylarz, Gabriela Sobolewska, Paulina Kotula

W odniesieniu do dielektryków polarnych metoda zgrzewania tworzyw sztucznych polem elektrycznym wysokiej częstotliwości
jest obecnie najskuteczniejszą metodą pod względem prędkości zgrzewania, wydajności procesu oraz jakości otrzymywanych
połączeń. Niemniej jednak, producenci maszyn opartych na tej zasadzie działania muszą brać pod uwagę efekty falowe, które
mają bezpośredni wpływ na proces zgrzewania, a które nie występują w innych metodach zgrzewania. Efekt fali stojącej, będący
jednym z takich efektów, ma bezpośredni wpływ na proces zgrzewania tworzyw sztucznych. W pracy przedstawiono metody
wizualizacji tego efektu i badanie jego wpływu na jakość zgrzewu.

Z

e względu na szerokie zastosowanie tworzyw termoplastycznych we współczesnym przemyśle, kluczowe
znaczenie mają badania nad metodami ich przetwarzania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zgrzewanie tworzyw termoplastycznych, jako jedną z najczęściej stosowanych metod. Istnieje wiele metodyk przetwarzania tworzyw
sztucznych opisanych w licznych przeglądach [1, 2], wśród
których wyróżnia się metoda zgrzewania wysoką częstotliwością ze względu na szybkość procesu i jakość otrzymywanych
zgrzewów.
Podstawy fizyczne procesu zgrzewania wysoką częstotliwością
częściowo figurują w zakresie teorii elektromagnetyzmu. Ciepło
niezbędne do zgrzewania termoplastu wydziela się bezpośrednio w zgrzewanym materiale i jest skutkiem dyssypacji energii
w trakcie procesów polaryzacyjnych w strukturze molekularnej
materiału, które odbywają się przy każdej zmianie kierunku pola
elektrycznego. Charakterystyką prędkości zmian kierunku pola
elektrycznego jest częstotliwość pracy urządzenia zgrzewającego, ograniczona pasmem ISM – najczęściej jest to 27,12 MHz
lub 40,68 MHz. Ze względu na fizykę procesu, do efektywnego
zgrzewania metodą wysokiej częstotliwości dedykowane są materiały, które posiadają grupy polarne w strukturze molekularnej, co przekłada się na wysokie wartości stałej elektrycznej ε
i tangensa kąta strat tgδ. Takimi materiałami są: polichlorek
winylu (PVC), poliuretan (PU), politereftalan etylenu (PET) oraz
wiele innych.
Opis fizyczny zgrzewania tworzyw termoplastycznych wysoką
częstotliwością w przypadku ogólnym jest złożonym problemem
interdyscyplinarnym: do precyzyjnego opisu procesu należy stosować zagadnienia z elektromagnetyzmu, termodynamiki oraz
mechaniki.
W związku z tym istnieje dużo zjawisk, które należy brać pod
uwagę podczas projektowania zgrzewarek dielektrycznych. Ważnym jest również zrozumienie, że zjawiska elektromagnetyczne występujące w zgrzewarkach wysokiej częstotliwości mogą
skutkować zjawiskami termicznymi, które z kolei mogą w istotny sposób wpływać na proces zgrzewania i na jakość otrzyma16

nych zgrzewów. Jednym z takich zjawisk jest efekt fali stojącej
– przedmiot niniejszej pracy.
GŁĘBOKOŚĆ WNIKANIA FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Rozkład pola elektrycznego ma duży wpływ na rozkład temperatury w zgrzewanym materiale. To podkreśla niezbędność
oszacowania wpływu zjawisk, które występują podczas zgrzewania termoplastów równolegle ze zjawiskiem fali stojącej. W celu
obserwacji tego efektu oraz determinacji jego wpływu na jakość
zgrzewu konieczna jest eliminacja albo co najmniej oszacowanie
wpływu współistniejących z nim zjawisk. Jednym z nich, które
może mieć wpływ na rozkład pola, jest tłumienie pola elektrycznego przez zgrzewany materiał.
Głębokość wnikania fali elektromagnetycznej do materiału opisuje się wzorem:
						

(1)

gdzie: 1/α – odległość tłumienia, na której amplituda pola
zmniejsza się do 1/e =0,368 od swojej wartości przy powierzchni, λ0 – długość padającej fali, κ’ = ε’/ε0 i tanδ = ε”/ε’ – zespolone współczynniki dielektryczne materiału.
Analiza wzoru (1) w przypadku częstotliwości 27,12 MHz pokazuje, że głębokość wnikania pola jest bardzo duża relatywnie do
grubości materiału i nie może wnosić widocznego wkładu do niejednorodności pola elektrycznego. Ponadto pozwala to stwierdzić,
że niejednorodności pola powiązane z tłumieniem mogą być pominięte w niniejszej pracy poświęconej badaniu zjawiska fali stojącej.
ZJAWISKO FALI STOJĄCEJ
Innym zjawiskiem falowym, które ma bezpośredni wpływ na jednorodność pola na długości elektrody, jest efekt fali stojącej. Zjawisko to jest powszechnie znane w inżynierii radiowej oraz w budowie długich linii zasilania i polega na tym, że w niedopasowanej
do obciążenia długiej linii transmisyjnej, wymiary której są rzędu
długości fali, pojawiają się lokalne maksima i minima napięcia.
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EKSPERYMENT
Głównym zagadnieniem opisującym generację, transport i rozkład ciepła w zgrzewanym materiale jest niestacjonarne równanie transportu cieplnego z wewnętrznymi źródłami ciepła:
						

(2)

gdzie: T – temperatura; τ – czas; Ω – współczynnik przewodnictwa temperaturowego; ρ – gęstość; c – ciepło właściwe i P – gęstość mocy wewnętrznych źródeł ciepła.

Rys. 1. Przykładowy rozkład napięcia w układzie transmisji
energii w zgrzewarce dielektrycznej (L – długość linii
transmisyjnej, U – napięcie, φ – faza, λ* - długość fali
w ośrodku)
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Generacja ciepła w materiale jest włączona w równanie (2)
poprzez gęstość mocy P, którą z kolei opisuje się równaniem:
						

(3)

gdzie: f – częstotliwość, ε0 – przenikalność elektryczna próżni,
ε’(T) – zależna od temperatury część rzeczywista przenikalności
elektrycznej materiału, tgδ(T) – zależny od temperatury współczynnik strat dielektrycznych, d – odległość między elektrodami
zgrzewającymi.
Zależność (3) charakteryzuje moc strat cieplnych w płaskim
kondensatorze, przy czym parametrami odpowiedzialnymi za rozkład pola elektrycznego wzdłuż elektrod są napięcie z uwzględnionym efektem fali stojącej oraz odległość pomiędzy elektrodami. Z tego wynika, że w celu obserwacji, jaki wpływ ma zjawisko
fali stojącej na jakość zgrzewu, należy zminimalizować wpływ
wkładu materiału zgrzewanego wynikającego z różnic odległości pomiędzy elektrodami. Warto również pamiętać o zależnych
od temperatury parametrach dielektrycznych, których wartości
wzrastają wraz ze wzrostem temperatury, co z kolei powoduje
zwiększenie mocy generowanego ciepła w obszarach o większej
temperaturze, a to skutkuje wzmocnieniem wpływu efektu fali
stojącej na rozkład temperatury.
Badane urządzenie zgrzewające posiadało prasę dociskającą
górną elektrodę o wymiarach 1500x50 mm z siłą 15 kN do
materiału, dlatego konwencjonalne metody pomiaru odległości
okazały się mało użytecznymi. W celu minimalizacji różnic odległości pomiędzy elektrodami na ich długości została wykonana specjalna procedura poziomowania elektrod. Zastosowano
pięć identycznych czujników tensometrycznych do pomiaru siły
docisku w pięciu punktach na całej długości elektrody. Dostosowując położenie odpowiednich elementów poziomujących
maszyny, osiągnięto równomierność docisku względem wartości otrzymanych z czujników tensometrycznych. Wyniki pomiaru
siły docisku po procedurze poziomowania są zaprezentowane
na rysunku 2.
Po procedurze poziomowania zostały wykonane zgrzewy
dwóch warstw materiału termoplastycznego elastomeru poliuretanowego (TPU, typ TPU2007) przy różnych ustawieniach maszyny zgrzewającej. Zgrzewy różniły się wskaźnikiem sprzężenia
wyrażonym w procentach, który w rzeczywistości zależał od pojemności kondensatora sprzęgającego generator z obciążeniem

Rys. 2. Wyniki pomiaru rozkładu siły docisku przy użyciu
czujników tensometrycznych po procedurze poziomowania elektrody (w legendzie zaznaczono pozycje czujników)

t

W rzeczywistości układ doprowadzenia energii wysokiej częstotliwości w zgrzewarkach dielektrycznych jest analogiczny do
długiej linii transmisyjnej otwartej [3]. Rozkład napięcia w takim
układzie jest schematycznie pokazany na rysunku 1. Na końcu
linii długiej, który to w przypadku urządzenia zgrzewającego jest
końcem elektrod (punkt C), powstaje maksimum napięcia. Wraz
z oddalaniem się od końca elektrody napięcie maleje i osiąga
minimum w środkowej części jej długości, gdzie zwykle jest wykonane połączenie elektryczne (punkt B).
To minimum w środku długości elektrody jest istotne z punktu
widzenia stosowanej technologii zgrzewania, ale trzeba zaznaczyć, że układ doprowadzania energii też jest częścią linii długiej (między punktami A i B) i może zawierać sekcje z jeszcze
niższym napięciem. Symetria elektrody względem połączenia
elektrycznego powoduje, iż maksima napięcia powstają na obu
końcach elektrody. Różnica napięcia między końcem a środkiem
elektrody (∆U1 i ∆U2) jest zależna od długości fali w układzie
i długości elektrod; osiąga wartość maksymalną, gdy odległość
od połączenia zasilającego jest równia ¼ długości fali. Z uwagi
na fakt, iż zgrzewarki dielektryczne pracują w trybie niedopasowanym, ze względu na zależne od temperatury parametry dielektryczne wsadu, wartość minimum zależy od współczynnika fali
stojącej w układzie.
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Rys. 4. Zależność różnicy temperatur między środkiem
a końcem zgrzewu od współczynnika sprzężenia

w postaci elektrod i wsadu dielektrycznego. Badanie wstępne,
które pozwoliło szybko zwizualizować rozkład temperatury wzdłuż
elektrody oraz zweryfikować obecność wpływu zjawiska fali stojącej, zostało przeprowadzone przy użyciu kamery termowizyjnej.
Zdjęcia wykonywano dwie sekundy po zakończeniu zgrzewania,
tuż po podniesieniu prasy urządzenia. Rozkład temperatury
otrzymany z kamery termowizyjnej dla zgrzewów o czasie zgrzewania 5 s, i dla różnych wskaźników sprzężenia, jest pokazany
na rysunku 3.
Na rysunku 3 dobrze widać, że rozkład temperatury nie jest
jednorodny: w środku długości elektrody występuje minimum, co
potwierdza obecność zjawiska fali stojącej. Przy wyższych wartościach wskaźnika sprzężenia rozkład temperatury jest bardziej
jednorodny, niż przy niższych. Może być to powiązane z tym, że
przy wyższym wskaźniku sprzężenia do materiału dostarczana
jest większa moc, co powoduje osiągnięcie temperatury płynięcia również w środkowej części długości zgrzewu. Jednocześnie
na końcach długości zgrzeiny temperatura płynięcia zostaje
osiągnięta wcześniej, a nadwyżka energii cieplnej powoduje
kontynuację transformacji fazowej materiału, a nie jego dalsze
nagrzewanie (ciepło utajone przemiany w przejściach fazowych
pierwszego rodzaju). Ponadto, współczynnik strat dielektrycznych wzrasta wraz ze wzrostem temperatury [4], aż nie osiągnie maksimum w temperaturze płynięcia, po czym następuje
zmniejszenie prędkości nagrzewania się materiału zgodnie ze
wzorem (3).
W celu sprawdzenia wyżej opisanej koncepcji przeprowadzono pomiary temperatury, używając termometru na podczerwień. Pomiar temperatury materiału został wykonany
w dwóch punktach odpowiadających środkowi i końcu elektrody. Wartości temperatur mierzone w czasie rzeczywistym były
rejestrowane w trybie automatycznym, co pozwoliło zredukować błędy powiązane z czasem reakcji operatora. Zaprezentowano wyniki pomiarów w postaci zależności różnicy temperatur pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi od współczynnika
sprzężenia (rys. 4).
Zależność przedstawiona na rysunku 4 wykazuje najpierw
wzrost różnicy temperatury, powiązany z szybszym wzrostem
parametrów dielektrycznych w gorących obszarach, co z kolei
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skutkuje szybszym nagrzewaniem się materiału. Maksimum pojawia się w momencie, gdy energii dostarczonej do materiału
jest wystarczająco dużo do osiągnięcia temperatury płynięcia
w punkcie pomiarowym na końcu zgrzewu, po czym różnica temperatur zaczyna ulegać redukcji. Kolejny wzrost różnicy temperatur może być powiązany z zakończeniem przemiany fazowej
i dalszym nagrzewaniem się materiału na końcu długości zgrzewu w czasie, gdy temperatura w środku osiąga wartości temperatury płynięcia.
Przedstawiona metodyka pozwala na pomiar temperatury wyłącznie powierzchni zgrzanego materiału, tuż po podniesieniu prasy, co
nie pozwala na całkowite uniknięcie odpływu ciepła z powierzchni przed pomiarem samego zgrzewu. W takich pomiarach często
stosuje się termopary [5], ale ich skuteczność nie została jeszcze
sprawdzona w badaniach na maszynach zgrzewających o większej
mocy. Dlatego, biorąc pod uwagę wszystkie wady metodyki pomiaru temperatury zgrzewu termometrem na podczerwień, zostaje ona
jedną z niewielu metod użytecznych w danym przypadku.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów badania jakości
zgrzewów jest test na oddzieranie przeprowadzony przy użyciu
maszyny wytrzymałościowej [5]. Ten rodzaj testu jest znany i szeroko stosowany w praktyce. Modele zawierające fizyczny opis
procesów mechanicznych zachodzących w materiale podczas
testu zostały dobrze opisane w pracy [6]. W celu przeprowadzenia badań wytrzymałościowych wykonano zgrzewy dwóch warstw
TPU (typ TPU2012). Materiał ten różnił się nieco od materiału
wykorzystanego do pomiarów temperatury.
Ze względu na szybszy odpływ ciepła został wybrany cieńszy materiał, co odpowiada najbardziej niekorzystnej sytuacji
w zgrzewaniu wysokoczęstotliwościowym ze względu na szybkie
odprowadzanie ciepła przez elektrody zgrzewające. Z drugiej
strony, dla badań bazujących na opisanym wyżej pomiarze temperatury po ukończeniu procesu zgrzewania, grubsza warstwa

Rys. 5. Schemat numeracji wyciętych ze zgrzeiny próbek
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Rys. 3. Zdjęcia zgrzewów wykonane kamerą termowizyjną
(z prawej strony jest zaznaczony wskaźnik sprzężenia
w procentach)
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jącej na jednorodność zgrzeiny wraz ze zmniejszeniem grubości
zgrzewanych warstw.

Rys. 6. Wyniki pomiarów maksymalnej siły oddzierania przy
różnych parametrach zgrzewania w zależności od lokalizacji
na zgrzeinie

materiału pozwala na otrzymanie dokładniejszego wyniku: ilość
akumulowanej energii cieplnej jest większa niż w przypadku
cienkiej warstwy i proces odpływu ciepła przez powierzchnie ma
mniejszy wpływ na dokładność wyników.
Próbki do badań wytrzymałościowych zostały wycięte ze zgrzein wykonanych przy różnych współczynnikach sprzężenia i czasach zgrzewania. Z każdego zgrzewu wycięto 15 pasków o szerokości 50 ± 0,5 mm, tak jak to pokazano na rysunku 5. Próbki
ponumerowano zgodnie z ich pierwotnym umiejscowieniem na
długości zgrzeiny, od lewej do prawej (od 1 do 15).
Na otrzymanych próbkach przeprowadzono badania wytrzymałości na oddzieranie, podczas których mierzono siłę i wydłużenie próbki. Prędkość trawersu szczęk maszyny wytrzymałościowej wynosiła 25 mm/min. Na podstawie wyników pomiarów
otrzymano zależność maksymalnej siły w trakcie oddzierania
od lokalizacji próbki na długości zgrzeiny, co zaprezentowano
na rysunku 6.
Wyniki przedstawione na rysunku 6 ilustrują, że na skutek zjawiska fali stojącej warstwy materiału, znajdujące się pod środkową częścią długości elektrody, nie zostały zgrzane. Zasięg obszaru, w którym siła oddzierania jest bliska zeru, jest zależny od
parametrów zgrzewania: im dłuższy jest czas zgrzewania i czym
większy jest wskaźnik sprzężenia, tym węższy jest ten obszar.
Warto zaznaczyć, że w tym przypadku niska jakość połączenia
jest skutkiem nieosiągnięcia temperatury płynięcia w środkowej części materiału, na co miał wpływ szybszy odpływ ciepła
w porównaniu do grubszego materiału, na którym przeprowadzono badania temperatury. Powoduje to jeszcze większą różnicę
prędkości wzrostu temperatury pomiędzy środkiem zgrzeiny,
a jej krawędzią, ze względu na większą różnicę parametrów dielektrycznych. Skutkuje to zwiększeniem wpływu zjawiska fali sto-

PODSUMOWANIE
W przedstawionej pracy zaprezentowano mechanizm oddziaływania zjawiska fali stojącej na jakość zgrzewu wykonanego
metodą wysokiej częstotliwości. Zaproponowano kilka metod
eksperymentalnych, pozwalających zwizualizować i ocenić wpływ
tego efektu na proces zgrzewania materiału. Otrzymano zależność pomiędzy parametrami zgrzewania (czas trwania zgrzewania i współczynnik sprzężenia), a wpływem efektu na wartość siły
oddzierania zgrzewu. Ponadto zaobserwowana została korelacja
pomiędzy grubością warstw zgrzewanego materiału, a niekorzystnym wpływem efektu na jakość zgrzewu.
Badania przeprowadzono w związku z projektem pn. „Badanie
i modyfikacja maszyn ze względu na emisję pola elektromagnetycznego” realizowanym w ramach dofinansowania z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, druga oś priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.
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Jakościowe i wydajnościowe
doskonalenie zautomatyzowanego
procesu montażu aplikatorów
Janusz Kobiałka, Grzegorz Oroń, Zbigniew Urbaś

Wzrost wymagań głównie jakościowych był podstawą do opracowań kolejnych generacji automatów do montażu aplikatorów.
Artykuł omawia trzy generacje automatów przeznaczonych do montażu nakrętki z aplikatorem. Przedstawiono w nim opis
i zasadę działania tych urządzeń.

P

owszechność stosowania w pracach budowlanych klejów montażowych i silikonów wymusiła na ich producentach umieszczanie ich w specjalnych tubach (tzw.
kartuszach) wyposażonych w tłoczki oraz aplikatory
z nasadką (rys. 1). Takie jednorazowe opakowanie jest tanie
w produkcji oraz proste i wygodne w obsłudze dla montażysty.
Tuby z klejem lub silikonem uzbrojone w aplikator umieszczane
są w uchwytach „pistoletów” do ich wyciskania na klejone lub
uszczelniane powierzchnie.

detali, oporów gwintu. Nasadka musi być osadzona na odpowiedniej głębokości w stosunku do aplikatora.
Po szeregu badań, próbach modelowych i testach powstała
koncepcja urządzenia w następującym kształcie (rys. 3):
a) konstrukcja nośna – stalowy stolik z profili spawanych wyposażony: w blat z blachy aluminiowej ryflowanej i stopki antywibracyjne oraz antypoślizgowe;
b) transport i orientacja detali do gniazd montażowych – podajniki wibracyjne cylindryczne, na których detale są odpowiednio

PIERWSZA GENERACJA STANOWISKA MONTAŻOWEGO
W roku 2003 jeden z wiodących krajowych producentów opakowań z tworzyw sztucznych zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie technologii montażu i wykonanie automatu do kojarzenia aplikatora z nasadką przeznaczonego właśnie do dozowania
klejów oraz silikonów. Urządzenie miało pracować z wydajnością
nie mniejszą niż 2400 sztuk na godzinę, źródłem zasilania miały
być energia elektryczna i/lub sprężone powietrze, zapewniony
miał być odpowiedni stopień czystości procesu montażu oraz
wykrywane będą braki po etapie połączenia obu detali.
Aplikator (rys. 2) o kształcie wydrążonego stożka posiada przy
szerszym wlocie skrzydełko (zawieszkę) z otworem do mocowania go na tubie, na czas transportu. Wąski koniec wylotowy aplikatora wyposażony jest w gwint stożkowy. To właśnie na niego,
w dotychczas stosowanym ręcznym montażu, nakręcana była
kolorowa nasadka.
Wykorzystując sprężystość tworzywa sztucznego obu łączonych detali, proces montażu może przebiegać na drodze nie
skręcania, a wstępnego skojarzenia aplikatora i nasadki oraz
następnie ich udarowego uderzenia. Jego siła musi być odpowiednio dobrana w celu zniwelowania sił sprężystości łączonych

Rys. 1. Kartusz oraz aplikatory i nasadki
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Rys. 2. Rysunek aplikatora z zawieszką oraz nasadką
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2020

tworzywa polimerowe

DRUGA GENERACJA STANOWISKA MONTAŻOWEGO
W 2011 roku jednak ten sam producent opakowań, pod wpływem uwag swoich kontrahentów produkujących kleje i silikony,
zasugerował nam modernizację powstałych dotychczas urzą-

Rys. 3. Automat do montażu aplikatora z nasadką
– pierwsza generacja:
1. Podajnik wibracyjny cylindryczny podający nasadki;
2. Podajnik wibracyjny cylindryczny podający aplikatory;
3. Rynny zsypowe nasadek i aplikatorów łączące podajniki
wibracyjne z tarczową głowicą montażową;
4. Tarcze głowicy montażowej z gniazdami;
5. Rynna do zsypu detali poprawnie zmontowanych;
6. Układ montujący udarowo aplikator z nasadką;
7. Zasilacze podajników wibracyjnych cylindrycznych
podających detale do montażu;
8. Pulpit operatorski do komunikacji człowiek – maszyna;
9. Blat konstrukcji nośnej stanowiska;
10. Szafa sterująca z elektrycznymi i elektronicznymi
elementami sterowania
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dzeń. Dostawcy klejów i silikonów chcieli mieć teraz zmontowany
aplikator o nasadce umieszczonej nie tylko w ściśle określonym
położeniu aplikatora, ale nasadka winna być dokręcona z odpowiednim momentem gwarantującym spasowanie obu detali.
Tak oto powstało stanowisko montażowe aplikatorów drugiej
generacji. Bazowało ono na dotychczasowym rozwiązaniu, ale
dodatkowo na tarczy zostało doposażone w strefę z układem
dokręcania nasadek (rys. 4).
Sposób przygotowania detali do montażu pozostał taki sam,
jak w urządzeniu poprzedniej generacji. Podawanie i orientacja
odbywają się w zasobnikach podajników wibracyjnych, które
w przypadku zapełnienia rynien zsypowych, za pośrednictwem
czujników optycznych, dają sygnał do sterownika PLC o zatrzymaniu przesuwu elementów. W przeciwieństwie jednak do wcześniejszych rozwiązań dobijanie skojarzonych detali, aplikatora
i nasadki, dokonywane jest z niewielką siłą. Jest ona tak dobrana, aby wstępnie połączyć oba detale pokonując opór, jaki
stawia jedna nitka gwintu. Po połączeniu trzech kolejnych kompletów aplikatora z nasadką tarcze zostają zatrzymane i startuje układ trzech głowic dokręcających. Głowica dokręcająca jest
czterosegmentowa i wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe.
Taka konstrukcja pozwala na pewne trzymanie nasadki i właściwe jej dokręcenie. Całość głowicy jest przenoszona w górę przy
pomocy siłownika pneumatycznego. Po dokręceniu trzech nasadek zespół dokręcający opuszcza się. W dolnej pozycji oczekuje
na kolejną partię trzech skojarzonych aplikatorów z nasadkami.
Cykl się powtarza.
Nowościami w tym rozwiązaniu automatu są:
a) system udarowego zbijaka do wstępnego połączenia detali,
z określoną siłą i na wyznaczoną głębokość (rys. 5 pkt. 3 i 5);
b) konstrukcja segmentowa głowicy dokręcającej (rys. 5 pkt. 6)
w zespole dokręcania;
c) odpowiednio zmodyfikowany program zaimplementowany
w sterowniku PLC (czuwa, nie tylko nad działaniem urządzenia

Rys. 4. Automat do montażu aplikatora z nasadką drugiej
generacji:
1. Podajnik wibracyjny cylindryczny orientujący i podający
nasadki;
2. Podajnik wibracyjny cylindryczny orientujący i podający
aplikatory;
3. Rynny zsypowe nasadek i aplikatorów łączące podajniki
wibracyjne z tarczową głowicą montażową;
4. Tarcze głowicy montażowej z gniazdami;
5. Rynna zsypowa braków (źle zmontowanych aplikatorów
z nasadką po operacji dokręcania);
6. Rynna dla detali poprawnie zmontowanych;
7. Układ trzech głowic dokręcających;
8. Rynna zsypowa niewłaściwie skojarzonych wstępnie
nasadek z aplikatorem;
9. Pulpit operatorski do komunikacji człowiek – maszyna

t

porządkowane i orientowane oraz przesyłane następnie rynnami zsypowymi do gniazd głowicy montażowej, transport jest
wspomagany za pośrednictwem dysz odpowiednio ukierunkowanymi nadmuchami sprężonego powietrza i kontrolowany
przez zespoły programowalnych czujników optycznych;
c) głowica montażowa – pracuje w układzie zagregowanym w ruchu ciągłym, składając się ze współosiowo osadzonych tarcz,
górnej podtrzymującej i prowadzącej aplikatory oraz dolnej
przeznaczonej do przyjęcia nasadek, i wyposażonej w układ
siłowników montujących w tzw. układzie bokser, poprawność
montażu jest kontrolowana w sposób analogiczny jak transport detali, braki usuwane są do osobnego zasobnika;
d) układ napędu i sterowania głowicy montażowej – elektryczny
silnik z przekładnią zasilany z falownika;
e) szafa sterująca – wyposażona w elementy zabezpieczenia
i rozdziału energii elektrycznej oraz swobodnie programowalny
sterownik typu PLC;
f) pulpit operatorski – pozwala na komunikację człowiek – maszyna;
g) płyty z zespołem układu pneumatycznego – elementy zespołu
przygotowania sprężonego powietrza i wykonawcze.
Zautomatyzowane stanowisko montażowe aplikatorów pracuje w układzie cyklicznym. Wymaga jedynie bieżącego nadzoru,
uzupełniania, napełnienia zasobników podajników wibracyjnych.
Szczegółowy opis oraz zasada działania przytoczone są w [1].
Kolejne automaty, z tego typu rodzajem procesu montażu, pozwalały na osiąganie wydajności nawet do 4500 sztuk na godzinę.
Jakość tak montowanych aplikatorów przez długi okres czasu
nie budziła zastrzeżeń.
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Rys. 5. Widok na część montującą detale ze sobą automatu
drugiej generacji:
1. Rynna zsypowa aplikatorów łącząca podajnik wibracyjny
z tarczową głowicy;
2. Rynna zsypowa nasadek łącząca podajnik wibracyjny
z tarczową głowicy (widoczne programowalne czujniki
optyczne kontrolujące poziom zasypu na rynnie i sterujące
pracą załącz/wyłącz podajnika wibracyjnego);
3. Siłownik pneumatyczny udarowego bijaka górnego;
4. Rynna zsypowa niewłaściwie skojarzonych wstępnie
nasadek z aplikatorem;
5. Siłownik pneumatyczny udarowego bijaka dolnego;
6. Głowica dokręcająca segmentowa;
7. Siłownik pneumatyczny podnoszenia trzech głowic
dokręcających nasadki na aplikatory;
8. Siłownik pneumatyczny dociskający trzy aplikatory
w trakcie dokręcania nasadek

i poprawnością samego procesu montażu, ale kontroluje również jego efekty, tj. jakość połączonych detali oraz eliminuje
braki).
Automat pracuje z wydajnością nie mniejszą, niż ostatnio
budowane urządzenia pierwszej generacji. Uzyskuje się na nim
połączenie detali pewne, dokręcone z właściwą siłą i szczelne.
TRZECIA GENERACJA STANOWISKA MONTAŻOWEGO
Coraz większe zapotrzebowanie ilościowe na zespoły aplikujące wymogło na nas zintensyfikowanie prac nad kolejną generacją maszyn montażowych do ich składania. Ze względu na
wyczerpanie się możliwości technicznych wyżej opisanych konstrukcji prace koncepcyjne zaczęły iść w kierunku automatów
rotorowych. To one mogły zaspokoić zapotrzebowanie na wymagane wydajności produkcyjne. Powstała więc trzecia generacja
automatu rotorowego do montażu aplikatora z nasadką (rys. 6).
Założeniem priorytetowym dla tego automatu była wysoka wydajność oraz utrzymanie, jak w poprzednich rozwiązaniach montażowych, wysokiej jakości połączenia.
Urządzenie działa w następujący sposób. Montowane elementy
są doprowadzane do obracającej się głowicy (rys. 7 pkt. 1) kojarzącej elementy złożonej z dwóch współosiowych tarcz (rys. 7 pkt.
2, 3). Wprowadzone w odpowiednie wycięcia w tarczach elementy
przesuwają się wraz z obracającymi się tarczami i są zabezpieczone przed wysunięciem się z tarczy przez listwy prowadzące (rys.
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Rys. 6. Automat do montażu aplikatora z nasadką trzeciej
generacji – widok ogólny urządzenia:
1. Szafa sterownicza z przyciskami - zawierająca elementy
zabezpieczające, przekażnik bezpieczeństwa, sterownik PLC;
2. Pulpit operatorski z ekranem dotykowym;
3. Otwierana osłona zabezpieczona kluczem magnetycznym;
4. Wnętrze urządzenia zawierające dwie obracające się
głowice

Rys. 7. Głowica kojarząca elementy:
1. Głowica;
2. Tarcza prowadząca aplikator;
3. Tarcza prowadząca nasadkę;
4. Listwy prowadzące;
5. Czujniki prawidłowości skojarzenia:
a) laserowy czujnik obecności aplikatora;
b) laserowy czujnik obecności nasadki;
c) bramka optyczna kontrolująca wystawanie aplikatora
ponad tarczę

7 pkt. 4). Końcówka aplikatora w początkowym momencie jest
prowadzona po nieruchomej stopce. Wraz z ruchem głowicy końcówka aplikatora opuszcza stopkę, opadając w dół.
Następuje skojarzenie aplikatora z nasadką. Czujniki (rys.
7 pkt. 5) sprawdzają prawidłowość skojarzenia i w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w skojarzeniu otwierają (napędzany siłownikiem) wyrzutnik będący fragmentem listwy prowadzącej, przez który elementy zostają usunięte.
Druga głowica montażowa jest sprzężona z głowicą kojarzącą
wspólnym napędem i obraca się z taką samą prędkością. Ruch
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Rys. 8. Wyrzutnik

obrotowy głowicy powoduje, że rolki prowadzące połączone
z prowadnicami ślizgowymi zakończonymi chwytakiem aplikatora, tocząc się po wyprofilowanej odpowiednio krzywce, wykonują ruch pionowy. Chwytak opuszczając się, wchodzi w głąb
aplikatora i przenosi go wraz z nasadką z głowicy kojarzącej na
montażową. Podtrzymanie aplikatora w momencie przekazywania zapewnia konstrukcja chwytaka, w której do tego celu wykorzystano podciśnienie. Jednocześnie nasadka zostaje wprowadzona w czterosegmentowe gniazdo połączone z wkrętakiem
pneumatycznym.
W urządzeniu zastosowano wkrętaki pneumatyczne z nastawianym momentem dokręcania i przeznaczone do wielokrotnego
i powtarzalnego dokręcania z tą samą wartością. Tolerancja +/5% od wartości nastawionej. Nacisk opuszczonego na krzywce
chwytaka uruchamia wkrętak. Proces zakręcania może trwać
przez cztery kolejne pozycje. Po osiągnięciu założonego momentu wkrętak wyłącza się. Chwytak wraz ze zmontowanym detalem
podnosi się do góry, a nasadka zostaje wyprowadzona z gniazda
wkrętaka. Wraz z ruchem głowicy zmontowany detal przemieszcza się w kierunku odbioru, gdzie następuje wysunięcie chwytaka z aplikatora. Uwolniony detal spada na tor i w trakcie ruchu
zostaje podwieszony na nasadce. Taki sposób prowadzenia gwarantuje wyeliminowanie nieskręconych elementów, które wpadają do oddzielnego zasobnika.
Nad prawidłowym działaniem urządzenia czuwa sterownik PLC
z całym zespołem czujników, co w praktyce wyklucza błędne
działanie urządzenia. Sterowanie może odbywać się z dwóch
miejsc: przycisków sterowniczych na szafie i panelu dotykowego
z przejrzystym interfejsem.
Docelowa wydajność urządzenia, po wyposażeniu w specjalistyczne systemy podawania elementów, może osiągnąć trzy
sztuki na sekundę. Obecnie, przy zasilaniu wyłącznie z podajników wibracyjnych (podawanie nakrętki i aplikatora), wynosi ona
1,5 sztuki na sekundę.
WNIOSKI
1. Spełnienie wymagań jakościowych i wydajnościowych w kolejnych generacjach automatów było możliwe dzięki poprzedzającym je próbom prowadzonym na modelach.
2. Każda kolejna generacja automatu bazowała na doświadczeniach wyniesionych z wdrożenia i eksploatacji swojej poprzedniczki.
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Rys. 9. Głowica montażowa:
1. Rolki prowadzące;
2. Prowadnice ślizgowe;
3. Chwytak aplikatora;
4. Krzywka;
5. Gniazdo czterosegmentowe;
6. Wkrętak pneumatyczny

3. Technicznym wyzwaniem okazało się, szczególnie w trzeciej
generacji, rozwiązanie sposobu wprowadzania bez uszkodzeń
detali w tarczę przy większych wydajnościach.
4. Praca przedstawionych automatów odbywa się w cyklu automatycznym. Zadaniem obsługi jest dosypywanie detali do
zasobników podajników wibracyjnych. Przy wydajności 3 szt./
sek. należałoby przewidzieć układy automatycznego zasypu
elementów do podajników.
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Eksperymentalne badania
rozdrabniania jednokrotnego
Marek Macko, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Szczepański

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom jednokrotnego rozdrabniania materiałów polimerowych. Dokonano w nim przeglądu
metod badań procesu rozdrabniania jednokrotnego. Przedstawiono stanowisko badawcze oparte na zmodyfikowanym młocie
Charpy’ego. Zrealizowano badania rozdrobnienia próbek polimerowych, zwracając szczególną uwagę na przebieg zniszczenia
tych próbek oraz niezbędne nakłady energetyczne. Zaprezentowano analizę wpływu kształtu ostrza na przebieg dezintegracji
materiałów polimerowych.

R

ozdrabniacze stosowane są w przetwórstwie tworzyw
polimerowych i recyklingu pod kątem przygotowania
odpowiedniego uziarnienia. Układy rozdrabniające
można podzielić ze względu na typ rozwiązania konstrukcyjnego. W praktyce przemysłowej spotykane są rozdrabniacze bijakowe, nożowe, tarczowe, walcowe.
Rozdrabniacze bijakowe charakteryzują się występowaniem
bijaków, które uderzają w tworzywo, powodując wstępne rozbijanie. Stopień rozdrobnienia jest wymuszany przez rozmiar
otworów sita, przez które materiał przedostaje się po odbiciu od
płyt odbojowych. Szczególnie nadają się one do tworzyw o małej
udarności. Dodatkowo umożliwiają rozdrabnianie zabrudzonych
materiałów.
Rozdrabniacze nożowe wykorzystują cięcie materiału występujące między ruchomymi nożami rozmieszczonymi na walcu oraz
nieruchomymi na obudowie. Znajdują zastosowanie w przetwórstwie tworzyw wykazujących dużą elastyczność.
Układy tarczowe składają się najczęściej z dwóch tarcz,
z których jedna jest nieruchoma. Materiał jest dostarczany przez
otwór w tej tarczy i przemieszcza się między tarczami, ulegając
rozdrobnieniu na krawędziach otworów. Wielkość ziaren materiału
rozdrobnionego uzyskuje się przez zmianę odległości tarcz. Rozwiązanie tego typu wymaga wstępnej redukcji rozmiaru nadawy
odpowiednio do wielkości szczeliny w obszarze zasypu. Wykorzystywane są do rozdrabniania materiałów podatnych na kruszenie.
Konstrukcja urządzeń walcowych oparta jest na dwóch wałkach obracających się w przeciwnych kierunkach, na których
osadzone są noże krążkowe lub walce. Wsad zostaje wciągnięty
do komory rozdrabniającej.
W praktyce przemysłowej spotykanych jest wiele wariantów
rozwiązań konstrukcyjnych rozdrabniaczy, w których wykorzystywane są wzajemne relacje elementów bijakowych, nożowych
o specyficznych cechach geometrycznych.
Ze względu na dużą energochłonność procesu rozdrabniania
oraz niską sprawność procesu, konieczne staje się lepsze poznanie procesu i modyfikacja cech konstrukcyjnych przestrzeni
rozdrabniacza. Poszukiwane są różne metody badań procesu
rozdrabniania. Jedną z metod są próby jednokrotnego (o charakterze udarowym) zniszczenia próbki. Do tego celu wykorzystywane są różnorodne układy badawcze z dedykowanym monitorującym torem pomiarowym. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie
zapotrzebowania energetycznego w zależności od warunków
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samego procesu oraz w zależności od szczegółowych cech konstrukcyjnych elementów dezintegrujących.
Do prób udarnościowych używa się młotów o stałym lub
zmiennym zasobie energii potencjalnej (rys. 1). Ramię wahadła
2 zamocowane jest wahliwie na podstawie 1. Na obrotowej osi
połączonej z wahadłem znajduje się wskazówka 5. Do podstawy
przymocowana jest nieruchomo podziałka 4, względem której
może przesuwać się wskazówka. Odczyt poziomu energii niezbędnej do dezintegracji odbywa się bezpośrednio z podziałki.
Zapadka 7 służy do utrzymywania młota w położeniu początkowym przed wykonaniem próby, a hamulec 6 z pasem blokującym
zamocowanym na dźwigni służy do natychmiastowego zatrzymania młota.
Po zwolnieniu zaczepu wahadło z bijakiem opada z najwyższego
położenia określonego kątem α, zamieniając swą początkową energię potencjalną Kmax na kinetyczną. Uderzając w próbkę w najniższym swym położeniu, młot osiąga maksymalną prędkość:

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie; R – odległość od osi wahadła
do środka próbki; α – kąt spadania wahadła młota.
Po złamaniu próbki, pozostała część energii kinetycznej młota
zmienia się w energię potencjalną, której wartość jest proporcjonalna do wysokości, jaką osiągnęło wahadło po przeprowa-

Rys. 1. Schemat młota Charpy’ego; 1 – korpus, 2 – ramię
wahadła, 3 – próbka, 4 – skala, 5 – wskazówka, 6 – hamulec,
7 – zapadka
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dzeniu próby. Kąt wychylenia wahadła po próbie β określa wskazówka na skali popychana przez zabierak, który obraca się wraz
z wahadłem. Za pomocą hamulca zatrzymuje się wahadło po
złamaniu próbki.
STANOWISKO BADAWCZE
Do eksperymentu wykorzystano stanowisko badawcze opracowane wg własnej koncepcji na bazie zmodyfikowanego młota
Charpy’ego (rys. 2). Zastosowano tutaj, poza typowymi elementami młota, dodatkowe instrumentarium umożliwiające monitorowanie próby dezintegracji. Zastosowano ostrza o różnym
kształcie (kąty ostrzy: 90o, 80o i 70o). Przebieg procesu niszczenia próbek był rejestrowany przy pomocy kamery posiadającej
zdolność rejestracji z rozdzielczością 1200 klatek na sekundę.
Ponadto, obserwowano kąt wychylenia wahadła świadczący
o zapotrzebowaniu energii na rozdrobnienie.
Zaproponowano do badań próbki z następujących materiałów
polimerowych z napełniaczami w postaci poroforu:
1) polipropylen z zawartością 1% napełniacza, PP1;
2) polipropylen z zawartością 2% napełniacza, PP2;
3) polistyren z zawartością 4% napełniacza, PS 4;
4) polietylen z zawartością 2% napełniacza, PE2.
W celu rejestracji momentu obrotowego, jaki występuje podczas przełamania próbki, zamontowano momentomierz podłączony do systemu pomiarowego firmy HBM – Spider 8 (rys.3).
Urządzenie to jest uniwersalnym komputerowym systemem
pomiarowym firmy Hottinger Baldwin Messtechnik. Urządze-

nie przeznaczone jest do laboratoryjnych pomiarów wielkości
mechanicznych, takich jak: ciśnienie, siła, przyspieszenie, odkształcenie mechaniczne, przemieszczenie.
BADANIA EKSPERYMENTALNE
Badania przeprowadzono wg następującego planu: przygotowano po 10 próbek z każdego materiału, następnie poddano je
próbie udarnościowej. Próby te odbywały się na tym samym stanowisku, z taką samą siłą uderzenia bijaka (nie zmieniano jego
masy). Wykonano je również przy takich samych ustawieniach
parametrów pomiarowych przez moduł Spider 8. Dodatkowo moment dezintegracji rejestrowano przy pomocy kamery rejestrującej obraz z szybkością 1200 klatek na sekundę. W artykule
zamieszczono wyniki badań próbek PP1.
Badania próbek PP1
Badania zrealizowano dla zmiennych kątów ostrza, w pierwszej próbie dla kąta ostrza 70o. W tym przypadku mechanizm dezintegracji próbki polega na zainicjowaniu przełomu
w momencie kontaktu z ostrzem. W miarę przesuwania się noża
i zwiększania powierzchni przylegania od strony płaszczyzny natarcia, po pierwotnym odkształceniu próbki następuje oderwanie
jej o szerokości styku płaszczyzny natarcia z materiałem (rys. 4).
Na rysunku można zauważyć, że ugięcie próbki rozchodzi się promieniowo od ostrza. Obszar otoczony na rysunku jest miejscem
wystąpienia dodatkowych naprężeń ścinających. Natomiast
widok poprzeczny przedstawia obszar największych naprężeń,
skutkujący oderwaniem części materiału próbki (rys. 5).

Rys. 2. Widok zmodernizowanego stanowiska badawczego
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Rys.3. Widok przestrzeni roboczej modyfikowanego
młota Charpy’ego; 1 - bijak 2 – gniazdo do umieszczenia
próbki

Rys. 4. Przebieg dezintegracji próbki PP1% dla kąta ostrza
70o; a) uderzenie ostrza o materiał i zainicjowanie
pęknięcia; b) pęknięcie materiału połączone z wyrwaniem
części próbki, na którą działała część płaszczyzny natarcia
c) wyrwany fragment próbki; d, e) widoki w płaszczyźnie
poprzecznej (e – zauważalne oderwanie części materiału
mającego kontakt z płaszczyzną natarcia)
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Rys. 5. Widok strefy roboczej – pęknięcie próbki

Rys. 6. Przebieg obciążeń podczas próby złamania próbki
- pierwsza próba przełamania

Rys. 8. Przebieg dezintegracji próbki PP1% dla kąta
ostrza 90°; a) uderzenie ostrza o materiał i zainicjowanie
pęknięcia; b) pęknięcie materiału połączone z wyrwaniem
części próbki, na którą działała część płaszczyzny natarcia
c) wyrwany fragment próbki; d, e) widoki w płaszczyźnie
poprzecznej (e – zauważalne oderwanie części materiału
mającego kontakt z płaszczyzną natarcia)

Rys. 7. Przebieg dezintegracji próbki PP1% dla kąta ostrza
80o; a) uderzenie ostrza o materiał i zainicjowanie
pęknięcia; b),c) pęknięcie materiału połączone
z wyrwaniem części próbki, na którą działała część
płaszczyzny natarcia d) e) wyrwany fragment próbki;
f), g) widoki w płaszczyźnie poprzecznej (widoczny
kierunek powstawania pęknięcia)

Próbę dezintegracji rejestrowano pod kątem przebiegu obciążeń, przy wykorzystaniu zestawu pomiarowego HBM. Przebieg
obciążeń przedstawiono na rys. 6. Charakterystyczny kształt
wskazuje na krótkotrwały impuls – ok. 15 ms, podczas którego
następuje gwałtowny wzrost obciążeń aż do momentu pojawienia się pierwszego pęknięcia.
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W drugiej serii poddano badaniom próbkę polipropylenową
o zawartości napełniacza 1% oraz zmieniono nóż z kątem
ostrza 80o. W tym przypadku próbka w chwili uderzenia podlegała ściskaniu miejscowo i została odkształcona w obszarze
styku (na zdjęciu otoczone czerwonym okręgiem) (rys. 7). Ściskaniu podlegał również obszar próbki opierający się o jarzmo
po stronie działania ostrza. Próbka ulega zgięciu i w tym samym czasie nastąpił przełom kruchy prostopadle do krawędzi
próbki. Pęknięcie nastąpiło około 1 mm od miejsca uderzenia
ostrza w płaszczyźnie natarcia. Zaobserwowano również przypadki rozchodzenia się pęknięcia od ostrza pod kątem ok. 82o.
W każdym przypadku następowało ścinanie części próbki między podstawą (jarzmem) a płaszczyzną przyłożenia noża (obszar zakreślony na zielono).
Podobny przebieg zaobserwowano podczas badań z kątem
ostrza wynoszącym 90o. W tym przypadku pęknięcie propaguje
się pomiędzy ostrzem a krawędzią podpory, jednak nie następuje całkowity przełom próbki. Część próbki zostaje oderwana,
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Tabela 1. Zestawienie kątów wychylenia młota po zniszczeniu próbki polipropylenowej 1% napełniacza (PP1)
Lp.

Kąt ostrza

Kąt wychylenia wahadła

Średnia

[o]

[o]

[o]

1

105

2

85

3

90

110

4

95

5

100

6

103

7

125

8

80

125

9

120

10

115

11

123

12
13

Uwagi

99

Badanie przy pionowym ustawieniu próbki,
brak przełomu dla ułożenia poziomego

118

Próbka ułożona pionowo, przełom również poziomo

121

Próbka ułożona pionowo, przełom również poziomo

113
70

132

14

115

15

120

a jej pozostałości opierają się o płaszczyznę natarcia i są odcinane od pozostałej próbki. Na rysunku 8 można zaobserwować
element w kształcie półkola, który uległ dezintegracji w momencie uderzenia. Mamy tutaj do czynienia z oddziaływaniem całej
powierzchni płaszczyzny natarcia.
PODSUMOWANIE
Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono wysoką użyteczność przeprowadzonego eksperymentu. Dla kątów ostrza
70o, 80o i 90o daje się zauważyć zróżnicowane wartości kąta
odchylenia wahadła, co związane jest z obciążeniami, jakie pojawiają się przy zetknięciu noża z próbką (tabela 1).
Praktycznie we wszystkich przypadkach w początkowej fazie
występuje zgięcie próbki i jej pęknięcie w środkowej części.
W miarę przemieszczania ostrza następuje poszerzanie się
przełomu – pęknięcia rozchodzą się promieniowo. Próbka ulega
ściskaniu między ostrzem i podporą, w wyniku czego uzyskuje się przełom kruchy w płaszczyźnie przyłożenia. W pierwszej
fazie uderzenia następuje ściskanie próbki między ostrzem
a jarzmem, a następnie pęknięcie w płaszczyźnie natarcia, w odległości ok. 6 mm od styku z ostrzem. W drugim etapie dalsze
ściskanie prowadzi do przełomu prostopadłego do powierzchni
natarcia oraz w płaszczyźnie przyłożenia. Dalsze przesuwanie wahadła prowadzi do kolejnego pęknięcia w obrębie dalszej podpory.
Dalsze prace będą prowadzone pod kątem poszerzenia zakresu badawczego, weryfikacji założeń oraz doboru cech geometrycznych w przestrzeni rozdrabniacza.
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Wszystko, co musisz wiedzieć o wzorcowaniu.
Pomocne informacje i zalecenia nie tylko dla użytkowników Konica Minolta.

Czym jest wzorcowanie
urządzeń pomiarowych?
Łukasz Klima

Na początek wyjaśnijmy, że w systemach pomiarowych inną, zastępczą nazwą, z którą często się spotykamy jest kalibracja.
Wzorcowanie lub kalibracja to nic innego jak sprawdzenie pod kątem pomiarowym czy danym miernikiem uzyskujemy powtarzalne wyniki mieszczące się w przedziale dopuszczalnego błędu pomiarowego. Wzorcowanie narzędzi pomiarowych powinno
odbywać się cyklicznie. Główne zadanie procesu kalibracyjnego to zweryfikowanie poprawności otrzymywanych wyników przez
urządzenie.

CZYM JEST CERTYFIKAT KALIBRACJI?
W języku potocznym zwanym również świadectwem wzorcowania. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym prawidłowe
działanie urządzenia pomiarowego względem określonych przez
producenta lub przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) dopuszczalnych norm dla danego typu przyrządu.
Certyfikat kalibracji powinien zawierać specjalnie nadawany numer dla dokumentu, numer seryjny urządzenia, dane adresowe
firmy zlecającej oraz datę wykonania usługi. W dalszej części
dokument musi zawierać tzw. protokół kontrolny, w którym opisane zostały czynności sprawdzające wraz z ewentualnymi uwagami, a także szczegółowy raport określający warunki, w jakich
przeprowadzono kalibrację oraz wszelkiego rodzaju wzorce lub
specjalistyczne oprzyrządowanie względem, których urządzenie
zostało skalibrowane.
CZY WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
JEST WAŻNE?
Z całą pewnością możemy stwierdzić, że dobrą regułą jest systematyczne wykonywanie przeglądów kalibracyjnych dla wszystkich urządzeń, których pomiary mają zasadniczy wpływ na człowieka. Przedsiębiorcy uświadamiają sobie bardzo szybko, jak
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ważnym i potrzebnym elementem ich codziennej pracy staje się
kontrola jakości wytwarzanych produktów.
Regularna kalibracja jest szczególnie pomocna w branżach
motoryzacyjnych (automotive), gdzie olbrzymie znaczenie ma
wąska tolerancja (CT – close tolerance). Wzorcowanie jest tak
samo przydatne na liniach produkcyjnych, gdzie przyjmuje się
jako wyznacznik normy ISO, a także we wszystkich miejscach,
które potrzebują tego zabezpieczenia (np. w celu uniknięcia błędów produkcyjnych między różnymi zakładami jednego producenta lub między firmami biorącymi udział w tzw. łańcuchu dostaw).
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest ważne, ponieważ
daje zdecydowaną przewagę technologiczną i kontrolę, dzięki
czemu możemy w łatwy sposób udowodnić prawidłowość pomiarów w przypadku nieoczekiwanych reklamacji lub wątpliwości ze
strony naszego klienta.
KTO ODPOWIADA ZA KALIBRACJĘ?
Odpowiedzialność nad przeprowadzeniem we właściwym czasie kolejnego wzorcowania spoczywa na użytkowniku urządzenia
pomiarowego. Podczas sprzedaży instrumentu pomiarowego,
producent powinien poinformować, kiedy ma nastąpić kolejne
wzorcowanie. Najważniejsze w tym wszystkim jest, aby utrzymać
należytą jakość pomiarową oraz świadczyć usługi dające gwarancję poprawności otrzymywanych pomiarów.
NA CZYM POLEGA WZORCOWANIE?
Wzorcowanie urządzeń pomiarowych jest ściśle określoną
procedurą, w której ważnym czynnikiem jest zachowanie odpowiednich warunków środowiskowych. Kalibrację przeprowadzamy przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności oraz w oparciu
o światowe normy i wewnętrzne japońskie standardy. Cała procedura w dużym uproszczeniu polega na podłączeniu instrumentu pomiarowego do specjalnego oprogramowania, a następnie
odczytaniu zestawu płytek wzorcowych BCRA, które są wzorcami
dla poszczególnych barw. Komputer przelicza wszystkie otrzymywane wartości i przyporządkowuje je do norm.
DLACZEGO KALIBRACJA JEST DLA MNIE ISTOTNA?
W życiu przyzwyczajamy się do pewnych regularnych czynności
gwarantujących bezpieczeństwo lub komfort psychiczny. Posłużę
się dobrym przykładem samochodu osobowego. Choćbyśmy mieli najnowszy model dowolnego samochodu, to nasze auto musi
przejść roczną kontrolę diagnostyczną, aby zweryfikować, czy jego
eksploatacja nie spowodowała lub za chwilę nie spowoduje jakiejś
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usterki technicznej. Kiedy idziemy do sklepu i kupujemy towar na
wagę, to również wierzymy, że waga jest odpowiednio skalibrowana
i pokazuje rzeczywisty ciężar produktu, co przekłada się bezpośrednio na cenę. Gdyby ciężar był tylko przybliżony, to czulibyśmy się
oszukani przez sprzedawcę, zwłaszcza, kiedy w grę wchodzą duże
zamówienia i ilości danego materiału. Podobnie działa wszystko
w przypadku pomiarów, chcemy wierzyć i chcemy mieć pewność, że
nasze urządzenia lub urządzenia naszych dostawców są odpowiednio przebadane i sprawdzone, aby dostarczane produkty były najwyższej jakości. Aktualny certyfikat kalibracji jest zawsze wartością
dodaną, która pozwala zaoszczędzić przede wszystkim pieniądze
firmy, ponieważ dodatkowo chroni przed nieuczciwą konkurencją
i rozwiewa wątpliwości reklamacyjne.
OD KIEDY DZIAŁAMY?
Polski, lokalny oddział serwisowy firmy Konica Minolta Sensing Europe został utworzony w roku 2015. Dołączyliśmy tym
samym do sieci lokalnych serwisów europejskich mieszczących
się we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii
i Szwecji. Siedziba główna Europejskiego Centrum Serwisowego znajduje się w Niemczech, dokąd wysyłane są urządzenia
z całej Europy, które nie mogą zostać naprawione lub skalibrowane lokalnie. Nasz serwis świadczy najwyższe usługi pomiarowe z potwierdzeniem posiadanych norm takich jak: ISO17025,
ISO14001, ISO7724, ISO9001.
Od początku istnienia zajmujemy się i rozwijamy pod kątem
kalibracji spektrofotometrów oraz kolorymetrów, oferując także
wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne dla naszych klientów.
Jesteśmy jedynym w Polsce autoryzowanym serwisem urządzeń
Konica Minolta. Nasz zakres działań obejmuje także wsparcie
dla klientów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Ukraina,
Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja).
CO OFERUJEMY?
Doświadczenie międzynarodowe pomaga lepiej zrozumieć
i wspierać naszych partnerów biznesowych. Dlatego w swojej
ofercie mamy możliwość podpisania umowy serwisowej w trzech
różnych wariantach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
l Pakiet PREMIUM – charakteryzujący się systematycznymi
przeglądami.
l Pakiet PREMIUM PLUS – umożliwiający wypożyczenie urządzenia zastępczego na czas kalibracji.
l Pakiet ON-SITE – polegający na kalibracji na miejscu u klienta.
JAKIE INSTRUMENTY POMIAROWE KALIBRUJEMY
W NASZYM LOKALNYM ODDZIALE?
Spektrofotometry: CM-600d, CM-700d, CM-2300d, CM-2500c,
CM-2500cCT, CM-2500d, CM-2600d, CM-3220, CM-3630,
CM-3600A, CM-3610A, CM-3700d, CM-3700A, CM-5.
Kolorymetry: CR-5, CR-400, CR-410, CR-410C, CR-410T.
Trwają także prace przygotowawcze nad kalibracją i naprawą
najnowszych modeli spektrofotometrów typu: CM-25cG, CM-26d, CM-26dG, CM-26dDC.
JAK TO ROBIMY W KONICA MINOLTA?
Każde urządzenie pomiarowe przed rozpoczęciem prac mających na celu jego kalibrację przechodzi 24h proces aklimatyzacji. Warunki środowiskowe, w których przeprowadza się badania
laboratoryjne są utrzymywane na stałym poziomie i wynoszą
o
o
23 C (± 1 C) przy wilgotności <85%. Nasza procedura działania
zawsze opiera się na powtarzalnym schemacie z zakresu podjęcia czynności kalibracyjnych:
l Dokładnym wyczyszczeniu wnętrza urządzenia, przede wszystkim układu optycznego;
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Ocenie zużycia stanu technicznego lamp ksenonowych oraz
wymiana, jeśli to konieczne;
l Przeprowadzeniu badań diagnostycznych elektroniki;
l Sprawdzeniu działania wszystkich części mechanicznych, np.:
przyciski, suwaki;
l Kontroli oprzyrządowania, np.: zasilacz, kable, akcesoria pomiarowe;
l Sprawdzeniu wskazań urządzenia na płytkach wzorcowych oraz
justowanie urządzenia, jeśli wskazania są poza tolerancją.
Dbając o bezpieczeństwo Państwa instrumentów pomiarowych, cała kontrola odbywa się w laboratorium serwisowym.
Nasze stanowisko pracy zabezpieczone zostało najwyższej klasy podłogą antystatyczną, odzieżą ESD oraz oprzyrządowaniem
rozpraszającym ładunki elektrostatyczne. To wszystko sprawia,
że Państwa instrumenty pozostają w dobrych rękach przez cały
okres swojego funkcjonowania, zachowując dobrą kondycję
i zwiększając tym samym swoją żywotność!
Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, proszę
skontaktować się z naszym biurem regionalnym we Wrocławiu
(oddział serwisowy firmy Konica Minolta Sensing Europe) lub
wysłać do nas e-mail. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
l

Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław
tel. 71 734 52 11, fax 71 734 52 10
info.poland@seu.konicaminolta.eu
www.konicaminolta.pl
REKLAMA
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Wpływ powłoki TiN na proces
mikrowiercenia tworzyw
sztucznych i kompozytów
Marcin Gołąbczak, Andrzej Gołąbczak, Marek Matczak

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące porównawczej oceny zużycia i trwałości ostrza mikrowierteł z powłoką TiN
w procesie mikrowiercenia tworzyw sztucznych i kompozytów oraz jakości wykonywanych otworów. Do oceny zużycia i trwałości ostrza mikrowierteł posłużono się wskaźnikiem zużycia naroża ostrza, pomiarem osiowej siły skrawania oraz długością
wiercenia. Jakość wykonywanych otworów oceniano natomiast na podstawie obrazów mikroskopowych krawędzi otworów od
strony wejścia i wyjścia wiertła.

W

iercenie mikrootworów w materiałach niemetalowych, takich jak tworzywa sztuczne i kompozyty, nastręcza istotne problemy technologiczne. Wynikają
one m.in. ze złej skrawalności tych materiałów,
powodowanej ich słabym przewodnictwem cieplnym, niekorzystnymi warunkami odprowadzenia ciepła skrawania oraz obecnością w ich strukturze składników o właściwościach ściernych itp.
Wymienione czynniki są przyczyną intensywnego zużycia ostrza,
zwłaszcza na jego narożach [1, 5, 7, 8]. Wzrost świadomości
ekonomicznej w firmach produkcyjnych sprawia, że już na etapie
projektowania procesu obróbkowego zakłada się okres trwałości
ostrza narzędzia i uwzględnia jego wpływ na całkowity koszt wytwarzania. W celu zwiększenia trwałości ostrza narzędzi skrawających stosuje się ochronne powłoki przeciwzużyciowe, spośród
których najpopularniejsze są powłoki z azotku tytanu (TiN) nanoszone metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (Physical
Vapour Deposition) [2, 3, 4, 6]. Oczekuje się, że zastosowanie
tego typu powłok na mikrowiertłach może zwiększyć trwałość
ich ostrzy w procesie mikrowiercenia tworzyw sztucznych i kompozytów oraz przyczyni się do poprawy jakości wierconych mikrootworów. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące porównawczej oceny zużycia i trwałości ostrza mikrowierteł
z powłoką TiN oraz jakości wierconych otworów w płytkach z tworzywa sztucznego PP i kompozytu PCB.
BADANIA DOŚWIADCZALNE
Badania doświadczalne obejmowały próby technologiczne mikrowiercenia próbek z wybranych tworzyw sztucznych wiertłami

ze stali szybkotnącej wolframowej (HSS) o wzmocnionej części
chwytowej i średnicy 1 mm. Dla celów porównawczych, część
wierteł pokryto powłoką TiN powszechnie stosowaną dla zwiększenia ich odporności na zużycie. W realizowanych badaniach do
oceny zużycia ostrza mikrowierteł wybrano, spośród wielu parametrów stosowanych (rys. 1), parametr W (rys. 1a) – zużycie
naroża ostrza wiertła.
Pomiary zużycia naroża ostrza wiertła – parametr W (rys. 1a)
wykonano na mikroskopie warsztatowym typu MWD PZO Warszawa. W celu określenia trwałości ostrza mikrowierteł rejestrowano również w procesie mikrowiercenia składową osiową siły
skrawania, wykorzystując siłomierz Kistler 9257B podłączony
do komputera. Próby technologiczne mikrowiercenia przeprowadzono na próbkach o wymiarach 80 x 100 mm i grubości
2–5 mm, wykonanych z polipropylenu PP i kompozytu PCB. Dla
zachowania stałych w czasie parametrów obróbki próby technologiczne przeprowadzono na sterowanym numerycznie centrum
frezarskim FYS16N, stosując następujące parametry obróbki:
prędkość obrotową wrzeciona 6000 obr./min, prędkość skrawania 18,84 m/min, posuw 0,03 mm/obr. Próby mikrowiercenia
przeprowadzono bez użycia cieczy chłodzącej.
WYNIKI BADAŃ
Prezentowane przykładowe wyniki badań obejmowały porównawczą ocenę mikrowierteł z powłoką TiC i mikrowierteł
bez tej powłoki w procesie mikrowiercenia polipropylenu PP
i kompozytu PCB oraz porównanie obrazów krawędzi wierconych otworów.

Rys. 1.
Parametry oceny zużycia ostrza
wiertła [4]:
a) parametry zużycia naroża
ostrza,
b) parametr zużycia powierzchni
przyłożenia,
c) parametr zużycia łysinki
prowadzącej,
d) parametry zużycia krawędzi
poprzecznej (ścina)
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Rys. 2.
Wpływ długości wiercenia
na składową osiową siły
skrawania w procesie wiercenia
w płytkach z polipropylenu
PP wiertłem HSS z powłoką
TiN i bez tej powłoki

Rys. 3.
Wpływ długości wiercenia na
zużycia naroża mikrowiertła
w procesie wiercenia
w płytkach z polipropylenu
PP wiertłem HSS z powłoką
TiN i bez tej powłoki

Ocena porównawcza mikrowierteł w procesie mikrowiercenia polipropylenu PP
Przykładowe wyniki badań obejmują porównanie składowej
osiowej siły skrawania (rys. 2) i zużycia naroża mikrowiertła (rys.
3) w funkcji długości wiercenia (iloczyn liczby otworów i grubości
płytki) oraz obrazy krawędzi wierconych otworów (rys. 4).
Analiza przebiegu zmian składowej osiowej siły skrawania
w funkcji długości wiercenia (rys. 1) ujawniła na ogół mniejsze
wartości składowej osiowej siły skrawania dla wiertła z powłoką
TiN, w porównaniu do wiertła bez tej powłoki. Korzystne zmniejszenie składowej osiowej siły skrawania obserwowane jest
zwłaszcza w początkowym okresie wiercenia (lw = 0,7) wynosi
około 20% oraz w końcowym okresie wiercenia (lw = 3,6 m) wynosi około 25%.
Podobnie korzystny wpływ powłoki TiN ujawnia się również
w ograniczeniu intensywności zużycia naroża mikrowiertła (rys.
3). Przebieg zmian zużycia naroża mikrowiertła z powłoką TiN
ma bowiem charakter praktycznie liniowy dla całej długości
wiercenia, natomiast przebieg zużycia mikrowiertła bez powłoki
TiN ma charakter progresywny. Sumaryczna wielkość zużycia
naroża mikrowiertła (dla lw = 3,6 m) jest około 250% mniejsza,
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w porównaniu do zużycia mikrowiertła bez powłoki TiN. Przeprowadzone badania ujawniły także istotne różnice w jakości
wierconych otworów (rys. 4). Mikrootwory wykonane wiertłem
z powłoką TiN w początkowym okresie wiercenia (lw = 0 – 2,5
m) nie ujawniały żadnych zadziorów i wypływek materiału oraz
posiadały ostrokrawędziowy zarys i kształt, zarówno od strony
wejścia, jak i wyjścia mikrowiertła. Wypływki i zadziory na krawędziach otworów pojawiły się dopiero od strony wyjścia dla
mikrowiertła z powłoką TiN po przekroczeniu długości wiercenia
lw > 2,5 m.
Obrazy mikrootworów wykonanych wiertłem bez powłoki TiN
wskazują natomiast na obecność wypływek i zadziorów od
strony wejścia i wyjścia mikrowiertła prawie w całym zakresie
długości wiercenia (rys. 4a). Podstawowych przyczyn ich występowania należy upatrywać w termoplastycznych właściwościach
polipropylenu PP.
Ocena porównawcza mikrowierteł w procesie mikrowiercenia kompozytu PCB
Próby technologiczne mikrowiercenia płytek kompozytowych
z włókna szklanego PCB obejmowały podobny zakres do opisywanych powyżej. Prezentowane przykładowe wyniki badań
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Rys. 4.
Obrazy otworów od strony
wejścia i wyjścia wiertła
wykonanych w płytkach
z polipropylenu PP wiertłem ze
stali szybkotnącej bez powłoki
ochronnej (a) oraz wiertłem
pokrytym powłoką TiN (b)
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Rys. 5.
Wpływ długości wiercenia
na składową osiową siły
skrawania w procesie wiercenia
w płytkach z kompozytu
PCB wiertłem HSS z powłoką
TiN i bez tej powłoki

Rys. 6.
Wpływ długości wiercenia
na zużycie naroża mikrowiertła
w procesie wiercenia
w płytkach z kompozytu
PCB wiertłem HSS z powłoką
TiN i bez tej powłoki

dotyczą: porównania składowej osiowej siły skrawania (rys.
5), przebiegu zużycia naroża mikrowierteł w funkcji długości
wiercenia (iloczyn liczby otworów i grubości płytki) (rys. 6)
oraz porównania obrazów krawędzi ostrzy mikrowierteł wierteł
ostrych i stępionych (rys.7). Analiza zmian składowej osiowej
siły skrawania w procesie mikrowiercenia kompozytu PCB
w funkcji długości wiercenia (rys. 5) ujawniła podobny, progresywny wzrost składowej siły skrawania zarówno dla mikrowiertła z powłoką TiN, jak i mikrowierteła bez powłoki TiN. Istotnym
spostrzeżeniem jest natomiast wzrost wartości składowej osiowej siły skrawania (wzrost o około 50–60%) w porównaniu do
uzyskiwanych w procesie mikrowiercenia polipropylenu PP oraz
złamanie wiertła bez powłoki TiN po przekroczeniu długości
wiercenia lw = 0,38 m. Przyczyną istotnego wzrostu składowej
osiowej siły skrawania jest pogorszenie skrawalności kompozytu z włókna szklanego PCB i jego większa wytrzymałość
w porównaniu do polipropylenu PP.
Na rysunku 5 zaobserwować można wzrost sił osiowych
podczas obróbki, będący następstwem zużycia narzędzia. Pokrywające się wykresy świadczą o tym, że obecność powłoki
ochronnej wiertła ma niewielki wpływ na prędkość wzrostu tych
sił. Liniowość wzrostu osiowej siły skrawania umożliwia kontrolę zużycia narzędzia podczas obróbki w warunkach warsztatowych. Na rysunku 6 widać wzrost zużycia naroża mikrowiertła
niepokrytego oraz pokrytego azotkiem tytanu. Na wykresie widoczne jest spowolnienie ubytku materiału naroża, który spowodowany jest jego zaobleniem, co przedstawiono na rysunku
7. Zużycie mikrowiertła niepokrytego nastąpiło po przebyciu
drogi wiercenia ok. 0,3 metra, a obecność warstwy ochronnej
wydłużyła drogę wiercenia do ok. 0,6 metra. Świadczy to o tym,
34

Rys. 7. Porównanie obrazów krawędzi ostrza wierteł:
a) wiertła nowego bez powłoki TiN i z powłoką TiN,
(b) wiertła bez powłoki TiN i z powłoką TiN po wierceniu
otworu o długości 0,4 m

że powłoka TiN spowodowała dwukrotny wzrost odporności na
zużycie.
Na rysunku 7 zauważyć można, że wiercenie kompozytu włókna szklanego spowodowało nie tylko zużycie naroża wiertła,
lecz również ścinu, co może mieć wpływ na wzrost składowej
osiowej siły skrawania. Z obserwacji krawędzi powstałych otworów wywnioskowano, że wzrost zużycia narzędzia spowodował
powstanie zadziorów zarówno po stronie wejścia, jak i wyjścia
wiertła. Wielkość tych zadziorów uzależniona jest od stopnia zużycia narzędzia, nie jest więc widoczna wyraźna granica zużycia,
a stosowalność narzędzia zależna jest od wymagań jakościowych (rys. 8).
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Rys. 8.
Obrazy otworów od strony
wejścia i wyjścia wiertła
wykonanych w płytkach
z kompozytu PCB wiertłem ze
stali szybkotnącej bez powłoki
ochronnej (a) oraz wiertłem
z powłoką TiN (b)

Podczas wiercenia nowym wiertłem zarówno niepokrytym,
jak i pokrytym TiN zaobserwowano łatwe do usunięcia zadziory
w postaci krążków. W miarę wzrostu zużycia zmienia się postać
zadziorów, przybierając formę poszarpanych igiełek, na co może
mieć wpływ włóknista struktura kompozytu. Ta forma zadziorów
jest trudna do usunięcia i wymaga wykonania fazy. Ponadto,
wiercenie wiertłem niepokrytym TiN powodowało wzrost lokalnych rozwarstwień struktury materiału na krawędziach otworów.
Otwory wykonane nowym wiertłem pozbawione są zadziorów od
strony wejścia wiertła. Wraz ze wzrostem zużycia mikrowiertła
powstają zadziory w postaci wywiniętych krawędzi, a ich wielkość jest proporcjonalna do stopnia zużycia. Zjawisko to występuje zarówno w przypadku wierteł niepokrytych, jak i pokrytych
warstwą TiN.
PODSUMOWANIE
Próby technologiczne wiercenia badanych tworzyw sztucznych
pozwoliły na określenie trwałości mikrowierteł do ich obróbki.
Podczas mikrowiercenia miękkich próbek polipropylenowych zaobserwowano, że zużycie narzędzia nie ma wpływu na siłę osiową ani na jakość powstałych otworów. Obecność powłoki TiN
wiertła HSS spowodowała jednak powstanie trudnych do usunięcia zadziorów po stronie wyjścia wiertła, co dyskwalifikuje to
narzędzie do stosowania. Do wiercenia polipropylenu zaleca się
więc stosowanie mikrowierteł ze stali HSS niepokrytych warstwą
ochronną. Badanie procesu mikrowiercenia laminatu szklano-epoksydowego wykazało, że obecność powłoki TiN wiertła HSS
dwukrotnie zwiększyło jego odporność na zużycie. Jednocześnie
zaobserwowano, że wraz ze wzrostem zużycia rośnie liniowo
składowa osiowa siły skrawania, co powoduje, że możliwa jest
kontrola zużycia narzędzia podczas procesu produkcji. Zaobserwowano również powstawanie na krawędziach otworów zadziorów, których wielkość jest proporcjonalna do stopnia zużycia
narzędzia. Podczas wiercenia wiertłem niepokrytym, wzrostowi
zadziorów po stronie wyjścia wiertła, towarzyszy powstawanie
lokalnych rozwarstwień materiału.
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z kraju i ze świata

Koronawirus w branży odpadowej
– jak się przed nim chronić?
Stabilnie prowadzona zbiórka odpadów w czasie potencjalnego zagrożenia epidemią staje się wyjątkowo ważnym zadaniem
stojącym przed służbami komunalnymi. Koalicja BHP informuje, w jaki sposób chronić swoich pracowników i tym samym regularność usług.

W

związku ze zwiększającą się liczbą chorych na koronawirusa zapadły decyzje o zamknięciu szkół
i odwołaniu wydarzeń publicznych. Tymczasem stabilnie prowadzona zbiórka odpadów w czasie potencjalnego zagrożenia epidemią staje się wyjątkowo ważnym zadaniem stojącym przed służbami komunalnymi. Koalicja do spraw
bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych informuje,
w jaki sposób chronić swoich pracowników i tym samym regularność prowadzonej usługi.
Nie wolno ignorować sygnałów dotyczących rozprzestrzeniania
się koronawirusa, grypy oraz innych wirusów czy chorób zakaźnych. Zabezpieczenie środków dezynfekujących, profilaktyka
i edukacja to podstawowe działania, które każdy z pracodawców
powinien przeprowadzić - informują przedstawiciele Koalicji BHP.
Rekomendowane jest przeprowadzenie spotkań z pracownikami każdego szczebla. Kilkanaście minut poświęcone zagrożeniu powinno zawierać informacje opisane poniżej w przykładowym scenariuszu. Warto przygotować listę pracowników do
podpisu, tak by mieć pewność, że na pewno każdy otrzyma
komplet wiedzy.
Kolejne działanie to dystrybucja informacji edukacyjnych. Wartościowe materiały można bezpłatnie pobrać choćby ze strony
NFZ czy GIS. Co ważne, część tych materiałów jest udostępniana
także w języku rosyjskim i ukraińskim.
Dodatkowo każdy z pojazdów powinien być zaopatrzony w płyn
dezynfekujący, zresztą nie tylko z powodu koronawirusa, ale jako
stały element utrzymania higieny pracowników. W podstawowym
wyposażeniu powinny być również pojemniki z solą fizjologiczną
lub wodą destylowaną do przemywania oczu oraz zbiornik zapewniający dostęp do czystej wody.
Niezależnie, czy firma zatrudnia kilka, kilkanaście czy kilkaset
osób, prowadzi zbiórkę odpadów czy np. sortownię, powinna dostarczyć niezbędne informacje o potencjalnym zagrożeniu. Jak
to zrobić? Oto przykładowy scenariusz takiego krótkiego spotkania – jeśli nawet brak jest w firmie pracownika ds. BHP, każdy
z pracodawców może przeprowadzić je samodzielnie.
Regularnie i dokładnie myj ręce. Zgodnie z instrukcją mycia
rąk, używając mydła i wody, przez czas co najmniej 15–30 sekund. Nie dotykaj twarzy, ust i nosa rękoma, jeśli wcześniej ich
nie umyłeś. Upewnij się, że dozowniki środków higieny są regularnie napełniane.
Zaprezentuj jeden z dostępnych w internecie filmów z instrukcją, jak myć prawidłowo ręce.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Gdy kichasz lub kaszlesz, zakrywaj usta lub nos zgiętym
łokciem albo chusteczką, którą natychmiast musisz wyrzucić do
zamkniętego kosza. Ręce myj mydłem i wodą albo środkiem zawierającym minimum 60 proc. alkoholu. Nie zakrywaj nosa i ust
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dłońmi, w ten sposób możesz przenieść zarazki na przedmioty
i osoby, których dotykasz. Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy dostępne są co najmniej chusteczki papierowe oraz zamknięte pojemniki na odpady.
Zachowaj bezpieczną odległość. Między ludźmi powinien być
co najmniej jeden metr odległości. Pamiętaj o tym szczególnie
wtedy, gdy znajdujesz się obok osób, którzy kaszlą, kichają,
mają gorączkę.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że dłońmi dotyka się wielu powierzchni, także takich,
które mogą być skażone wirusem. A jeśli zanieczyszczonymi rękami dotkniesz oczu, nosa lub ust, możesz przenieść wirusa na
siebie.
Pamiętaj o zachowaniu czystości miejsca pracy. Rutynowo należy czyścić wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu
pracy, takie jak stacje robocze, blaty i klamki, telefony, smartfony, klawiatury, podłokietniki krzeseł.
Sprawdź, czy masz dostęp do środków dezynfekujących. Używaj środków czyszczących, które są zwykle stosowane w tych
obszarach i postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.
Jeśli to możliwe, stosuj ściereczki jednorazowego użytku, aby
powszechnie używane powierzchnie (na przykład klamki, klawiatury, piloty, biurka) mogły zostać wyczyszczone przed każdym
użyciem.
Poinformuj czym jest koronawirus. Nowy koronawirus SARSCov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową.
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20 proc. osób.
Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. chorych. Najbardziej narażone
na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,
w szczególności przewlekłe.
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź, czy spełniasz
3 warunki, które świadczą o ryzyku:
l w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych
wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną;
l masz podwyższoną temperaturę;
l kaszlesz i masz duszności.
Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus? Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym
występuje koronawirus i masz takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację
sanitarno-epidemiologiczną lub szpital zakaźny.

Źródło: www.plastech.pl
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ARTYKUŁ

S P O N S O R O WA N Y

TRAWERS PI-SCANPRO! Pomiar GRUBOŚCI I GRAMATURY online/inline

Mierząc, oszczędzasz!
Kontrola jakości online
w produkcji tworzyw sztucznych
sygnalizacja przekroczenia tolerancji technologicznych;
wymiary miernika przystosowane do szerokości materiału;
l bezstykowy, ciągły pomiar przy pomocy ruchomej głowicy skanującej;
l punktowo – jedną lub kilkoma głowicami.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
l miernik z głowicą i sterownikiem mikroprocesorowym;
l komputer wraz z oprogramowaniem podstawowym;
l akustyczny i optyczny sygnalizator alarmu;
l dokumentacja (DTR, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności);
l transport, montaż, uruchomienie urządzeń i szkolenie z obsługi – wyposażenie opcjonalne;
l dedykowane oprogramowanie z rozszerzonym interfejsem;
l integracja miernika z linią produkcyjną (do ustalenia w fazie
projektowania realizacji).
KORZYŚCI KONTROLI ONLINE
Zapewniają realizację pomiaru bezkontaktowo i w sposób nieniszczący; dostarczają informacji w czasie rzeczywistym; ze względu
na głębokie wnikanie promieniowania w głąb materiału dostarczają
informacji z próbki o dużej objętości, przez co zapewniają dobre
uśrednianie mierzonych wielkości; mogą działać zdalnie; pomiar
może być realizowany również w trudnych warunkach przemysłowych (np. w wysokich temperaturach); zapewniają stosunkowo
wysoką czułość i dokładność pomiaru. Bardzo szybka informacja
o przekroczonych granicach tolerancji parametrów (grubość, gramatura) powoduje realne oszczędności surowców i czasu dla operatora i kontroli jakości.
Podstawowe parametry do ustalenia w fazie projektowania:
l zakres szerokości produktu;
l zakres grubości i gramatury produktu;
l temperatura i wilgotność miejsca instalacji;
l oczekiwana dokładność pomiaru;
l prędkość linii technologicznej;
l środowisko pracy linii technologicznej np. zapylenie, inwazyjność oparów itp.;
l wymagania softwarowe i komunikacyjne np. rodzaj sygnałów
lub komunikacja z innymi maszynami produkcyjnymi.
Produkujemy zarówno urządzenia seryjne,
jak i na indywidualne zamówienie.
Zapraszamy do kontaktu, przy powołaniu się na artykuł
(kod: POLON2020) 5% rabatu na wycenę urządzenia
i darmowa wizualizacja systemu.
l
l

S

ystem PI-SCANPRO do pomiaru grubości i gramatury
w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym (online)
działa w sposób bezdotykowy, nie niszcząc badanej
próbki. Do pomiaru wykorzystuje się zjawisko częściowego pochłaniania promieniowania przez badaną próbkę.
Wiązka fal elektromagnetycznych po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania
na sygnał elektryczny. Zmiana grubości, gramatury mierzonego
materiału powoduje zmianę prądu detektora, który wysyłany jest
do sterownika mikroprocesorowego. Dostarczone informacje
w czasie rzeczywistym (online) lub w aplikacjach laboratoryjnych
wpływają na wzrost wydajności i oszczędność użytych surowców.
Mierniki, zwłaszcza w wykonaniu online, pozwalają sterować
zdalnie procesem produkcyjnym, często w warunkach ekstremalnych, np. w wysokiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności lub
w dużym zapyleniu.
ZASTOSOWANIE
Pomiary grubości i gramatury folii, wyrobów z papieru, tworzyw
sztucznych, wełny mineralnej i szklanej, wykładzin podłogowych,
gum, płyt wiórowych, blach, rur stalowych i plastikowych oraz
warstw wielokompozytowych i wielu innych.
RODZAJE STOSOWANYCH GŁOWIC POMIAROWYCH:
l IR – NIR;
l laserowe;
l mikrofalowe;
l radiometryczne (izotopowe);
l rentgenowskie (X-Ray);
l optyczne i konfokalne.
FUNKCJE:
l pomiary laboratoryjne i przemysłowe;
l pomiary skanujące, trawersujące i punktowe;
l pomiar gramatury i grubości w czasie rzeczywistym;
l pomiary wielowarstwowe przy zastosowaniu różnych rodzajów
detektorów;
l automatyczna kalibracja i wykrywanie brzegów materiału;
l automatyczne odłączenie źródła promieniowania w przypadku
zaniku zasilania lub zadziałania systemu STOP;
l automatyczna archiwizacja, zapis i wizualizacja danych pomiarowych za pomocą komputera;
38
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Radiacyjna odporność
polimerowych elementów
statków latających
Wojciech Głuszewski, Andrzej Matłok

Poszukiwanie życia na innych planetach jest niezwykle pasjonującym przedsięwzięciem ludzkości. Patrząc w pogodną noc
w rozgwieżdżone niebo, trudno uwierzyć, że atmosfera naszej planty, składająca się głównie z azotu i tlenu, to z punktu widzenia
ochrony przed promieniowaniem kosmicznym (CR – Cosmic Radiation) ekwiwalent płyty betonowej o grubości 4 m. Dodatkowo
przed cząstkami posiadającymi ładunek elektryczny chroni nas pole magnetyczne Ziemi.

W

każdy metr kwadratowy powłoki atmosfery, co
sekundę uderza około 100 000 wysokoenergetycznych cząstek promieniowania kosmicznego
z odległych części Galaktyki i Słońca. Są to: protony (90%), cząstki alfa, jądra cięższych pierwiastków, elektrony,
neutrony oraz kwanty promieniowania elektromagnetycznego.
Na zjawisko wzrostu promieniowania przy oddalaniu się od powierzchni ziemi zwrócono uwagę już w roku 1912 przy okazji
lotów balonami. Obecnie zainteresowania ochroną radiologiczną
w tym aspekcie związane są z podróżami samolotami i lotami
kosmicznymi. Na działanie podwyższonego promieniowania jonizującego narażone są również elementy statków latających.
W przypadku samolotów zagrożenie jest niewielkie, gdyż dawki istotne z punktu widzenia modyfikacji tworzyw polimerowych
są kilka rzędów większe od dawek śmiertelnych dla pasażerów.
Jednorazowa dawka letalna dla człowieka tzw. D 50/30 to od
3 do 6 Gy (w zależności czy choroba popromienna jest leczona
czy nie). Po takich dawkach na całe ciało 50% populacji umrze
w ciągu miesiąca. Tymczasem dawki w istotny sposób zmieniające właściwości tworzyw sztucznych są liczone w kGy. Nie ma
więc powodu zastanawiać się nad radiacyjną degradacją samolotu w warunkach, w których załoga i pasażerowie nie przeżyją.
Sytuacja zmienia się przy dalekich lotach bezzałogowych lub
długotrwałym przebywaniu aparatury naukowej na orbicie Ziemi.
Jako przykład można podać problemy z eksploatacją umieszczonego na orbicie okołoziemskiej teleskopu Hubble’a. Bez konsultacji z chemikami radiacyjnymi zaprojektowano elementy osłon
termicznych z mało odpornego na działanie promieniowania jonizującego teflonu. Gazowym produktem jego radiolizy jest bezpowrotnie opuszczający materiał fluor.
W efekcie działania promieniowania kosmicznego w opisanym
przypadku doszło do złuszczania i popękania zewnętrznej warstwy statku, którą wykonano z aluminium pokrytego teflonem.
Nie trzeba dodawać, że takie łatwe do usunięcia na Ziemi awarie są niezwykle kłopotliwe w warunkach przestrzeni kosmicznej.
Naukowcy, szukając korzyści z zaistniałej sytuacji, wykorzystali
wyjątkową okazję do zbadania wpływu promieniowania kosmicznego na FEP (kopolimer fluorowy etylen/propylen [FEP]). Okazało
się, że powłoka po stronie statku zwróconej w kierunku Słońca w okresie 8,25 lat straciła 60% wytrzymałości mechanicznej
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i 90% elastyczności. Przeciwna (ciemna) strona osłon praktycznie nie została zdegradowana. Warto dodać, że polipropylen
łatwo ulega postradiacyjnemu łańcuchowemu utlenianiu. Na orbicie 570 km nad Ziemią, w tzw. termosferze obecny jest tlen
atomowy, który w okresie 9 lat miał znaczenie dla postradiacyjnej degradacji materiału.
POLIMER JAKO KONDENSATOR
Innym potencjalnym zagrożeniem zwłaszcza dla elementów
elektronicznych w kosmosie są elektrony zgromadzone w elementach wykonanych z polimerów. Promieniowanie jonizujące
powoduje wybicie elektronów, które częściowo mogą być pułapkowane w tworzywie sztucznym i gromadzone jak w kondensatorze. Gdy ładunek jest odpowiednio wysoki może nastąpić
wyładowanie elektryczne. Efekt ten można w warunkach laboratoryjnych łatwo uzyskać, traktując wiązką elektronów np. polimetakrylan metylu lub bursztyn. Następnie uwalnia się elektrony
(towarzyszy temu błysk). Trójwymiarowy ślad utrwalony w polimerze jest swego rodzaju „fotografią” elektronu. Wykorzystując ten
efekt, produkuje się pomoce dydaktyczne (wizualizacja wyładowania atmosferycznego) i gadżety reklamowe np. dla firm ener-

Fot. 1. Ślad wiązki elektronów utrwalony
w polimetakrylanie metylu
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RADIACYJNA ODPORNOŚĆ POLIMERÓW
Na temat odporności tworzyw polimerowych na promieniowanie jonizujące pisaliśmy wielokrotnie, ostatnio w kontekście sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych [1]. Problem
jest stale aktualny w związku pojawianiem się nowych tworzyw
sztucznych i nowych ich zastosowań. Warto przypomnieć, że
nie zawsze obróbka radiacyjna wiąże się wyłącznie z degradacją materiału. Wiele polimerów (np. polietylen lub elastomery)
łatwo tworzą wiązania poprzeczne i w efekcie poprawiają właściwości mechaniczne [2]. Przykładowo często radiacyjnie sieciuje
się kompozyty wykorzystywane w przemyśle lotniczym. W ten
sposób wiązania poprzeczne zarastają komponent konstrukcyjny w uformowanym wyrobie, dodatkowo wzmacniając materiał.
Oryginalność kosmicznych zastosowań polimerów wynika ze
specyficznego rodzaju promieniowań jonizujących, unikatowych
wymagań technologicznych oraz nietypowej atmosfery, w jakiej
zachodzą wtórne zjawiska. Jednak ogólne zasady chemii radiacyjnej są tutaj takie same i preferowane są odporne radiacyjnie
polimery: aromatyczne i łatwo sieciujące [3].
RADIOLIZA PALIWA RAKIETOWEGO
Według aktualnej wiedzy najbardziej prawdopodobnym miejscem odkrycia życia pozaziemskiego w układzie słonecznym
jest Europa – jeden z księżyców Jowisza. Organizując misje kosmiczne w te okolice kosmosu, należy pamiętać, że możemy się
tam spotkać z wyjątkowo dużymi mocami dawek promieniowania jonizującego. Jego źródłem są elektrony i protony uwięzione
w silnym polu magnetycznym Jowisza. Planując dalekie loty kosmiczne, należy liczyć się również z radiolizą paliwa rakietowego. Podobne narażenie paliwa występuje również w przypadku
silników służących do deorbitacji satelitów. Pomimo stosunkowo niedługiej działalności człowieka, w przestrzeni kosmicznej
znajdują się już miliony nieprzydatnych obiektów wytworzonych
przez człowieka – śmieci kosmicznych [4]. Około 500 tys.
z nich, powoduje realne zagrożenie dla infrastruktury kosmicznej. 22 000 tys. z nich jest monitorowana. Aby przeciwdziałać
dalszemu zaśmiecaniu, wprowadzono prawo kosmiczne wymu-

Fot. 2. Stanowisko do testów paliwa rakietowego
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szające usunięcie satelity po zakończeniu misji, trwającej często
kilkanaście lat. Przez ten czas silniki deorbitacyjne są narażone na promieniowanie jonizacyjne. Po złych doświadczeniach
z odpornością radiacyjną elementów teleskopu Hubble’a problem wpływu promieniowania jonizującego na właściwości paliwa nie jest lekceważony. Np. w ramach projektu „ASPro” realizowanego przez ZTK Instytutu Lotnictwa, a finansowanego przez
Europejską Agencję Kosmiczną, wykonano takie badania [5].
Opisaliśmy ogólnie sposób prowadzenia testów radiolizy paliwa
rakietowego na przykładzie materiału typu poliuretan/oksamid/
nadchloran. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że w badaniach radiolizy
wygodnie można wykorzystać chromatografię gazową, która jest
znacznie czulsza od tradycyjnych metod pomiarów parametrów
mechanicznych i energetycznych paliwa [6]. Zmiany, które można zaobserwować technikami analitycznymi są tak subtelne, że
przy zastosowanych dawkach promieniowania praktycznie nie do
zauważenia innymi metodami.
TESTY NAPROMIENIOWANIA PRÓBEK PALIWA
(POLIMER/UTLENIACZ)
Napromieniowanie wykonano z użyciem tzw. kobaltowego
źródła promieniowania gamma GC 5000 (produkcji indyjskiej)
o mocach dawki w okresie badawczym od 3,04 do 3,03 kGy/h.
Materiał do napromieniania wkładano do komory umieszczonej
w pionowym cylindrze. Cylinder może być przesuwany w górę
i w dół za pomocą systemu napędzanego silnikiem, który umożliwia precyzyjne pozycjonowanie komory w środku pola promieniowania. Dozymetrii źródła dokonano za pomocą rutynowego dozymetru Frickego. Rozkład dawki określono za pomocą dozymetru
foliowego z polichlorku winylu. W testach próbki zawieszano na
nitkach w zbiorniku nad wodą.
WYNIKI BADAŃ RADIOLIZY
Średnia wartość wydajności radiolitycznego wydzielania wodoru wyniosła 0,047 µmol/J. Odpowiada to wydzielaniu 1,05
ml wodoru z kilograma paliwa na 1 kGy dawki promieniowania.
Średnia wartość postradiacyjnego pochłaniania tlenu wyniosła
0,1 µmol/J. Radioliza wodoru z poliuretanu jest o rząd większa
w porównaniu z pozostałymi składnikami. Tlen jest pochłaniany

Fot. 3. Badania rozkładu dawki promieniowania
rozproszonego wokół akceleratora. Na dozymetrycznej
folii z PCW widać stalową rurę (osłona przed
rozproszonymi elektronami), w środku której znajduje
się taśma z PCW.Taśma o dowolnej długości może być
następnie analizowana za pomocą spektrofotometru
zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie Chemii
i Techniki Jądrowej

t

getycznych. Zamiast tradycyjnego symbolu pioruna otrzymujemy
oryginalny ślad działania strumienia elektronów wtórnych, fot. 1.
Warto może dodać, że promieniowaniem jonizującym możemy
również zmieniać kolor bursztynu np. z żółtego na pomarańczowy. Uzyskujemy ten sam efekt, na który w warunkach naturalnych należałoby czekać, co najmniej, kilka milionów lat.
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WNIOSKI
W dalekich lotach i długotrwałych misjach kosmicznych należy
liczyć się z istotnymi zmianami właściwości materiałów polimerowych wywołanych działaniem promieniowania kosmicznego.
W szczególności dotyczy to paliwa stałego na bazie polimerów.
Wygodnym narzędziem badania radiolizy przy stosunkowo niewielkich dawkach promieniowania jest chromatografia gazowa
[7]. W opisany sposób wykonano również testy ciekłego paliwa
rakietowego na bazie 90% i 98% nadtlenku wodoru, co przekracza jednak zakres tego artykułu.

[2] W. Głuszewski, Z.P. Zagórski, M. Rajkiewicz: The Comparison of Radiation and a Peroxide Crosslinking of Elastomers.
KGK und PV, 2015, 11/12, 46-49.
[3] W. Głuszewski, Z.P. Zagórski, Z.Zimek, M. Rajkiewicz: Odporność radiacyjna tworzyw polimerowych, Tworzywa Sztuczne
w Przemyśle, 2, 2014, 50-51.
[4] ESA’s Annual Space Environment Report Issue Date 17 July
2019 Ref GEN-DB-LOG-00271-OPS-SD.
[5] https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/lepsza-identyfikacja-kosmicznych-smieci.
[6] W. Głuszewski: The use of gas chromatography for the determination of radiolytic molecular hydrogen, the detachment of
which initiates secondary phenomena in the radiation modification of polymers, Polimery, 64, 10, 2019, 44-49.
[7] W. Głuszewski, B. Boruc, H. Kubera, D. Abbasowa: The use
of DRS and GC to study the effects of ionizing radiation
on paper artifacts, Nukleonika, 2015, 60, 3, 665.
[8]. W. Głuszewski: Sprawdzian z wiedzy o nukleonice cz. I,
Przegląd Techniczny, 19/20, 2019, 22-27
[9]. W. Głuszewski: Sprawdzian z wiedzy o nukleonice – cz. II,
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[10]. R. Kubacki, W. Głuszewski, D. Laskowski, K. Rudyk,
M. Kuchta: EMC microwave absorber for outdoor applications,
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głównie przez poliuretan. W wyniku radiolizy nadchloranu amonu
następuje wydzielanie tlenu.
PROMIENIOWANIE HAMOWANIA
Laboratoryjne źródło promieniowania gama nie pozwala na testy próbek o długości powyżej 20 cm. W celu obróbki radiacyjnej
większych obiektów zaproponowano wykorzystać promieniowanie hamowania wokół akceleratora o energii elektronów 10 MeV
i mocy 10 kW. W tym celu wykonano pomiar rozkładu dawki
promieniowania rozproszonego, wykorzystując, jako dozymetr,
polichlorek winylu. Zmienia on liniowo barwę w zakresie dawek
do 50 kGy. W zależności od odległości od akceleratora zmierzono moce dawki promieniowania rozproszonego w zakresie od
0,8 do 1,8 kGy/h.

REKLAMA
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Kontrola właściwości reologicznych
materiałów polimerowych i ich
znaczenie w procesach przetwórczych
Arkadiusz Kloziński
Nieustający postęp otaczającego nas świata determinowany jest coraz to nowymi potrzebami, wynikającymi ze strony funkcjonującego w nim człowieka. Potrzeby te wpływają bezpośrednio na rozwój najważniejszych gałęzi przemysłu. W ostatnich latach
coraz większe znaczenie w skali światowej odgrywa przemysł chemii i technologii tworzyw polimerowych, a przede wszystkim
ich przetwórstwo.

J

ednym z podstawowych warunków, niezbędnym dla prowadzenia procesów przetwórczych jest uzyskanie odpowiednich właściwości reologicznych materiałów polimerowych
oraz ich mieszanin i kompozytów, a także utrzymanie stałości tych parametrów w trakcie trwania procesu. Nadanie materiałowi polimerowemu postaci gotowego wyrobu polega na odkształceniu go w stanie płynnym, tj. na wykorzystaniu procesu płynięcia,
a następnie zestaleniu materiału przez chłodzenie (tworzywa termoplastyczne) lub sieciowanie (tworzywa duroplastyczne).
Standardowe pomiary właściwości reologicznych polimerów
wykonywane są za pomocą przyrządów zwanych reometrami.
Ocenę właściwości reologicznych polimerów, przeprowadzaną za
pomocą reometrów kapilarnych, określa się powszechnie mianem pomiarów off-line (poza linią), czyli pomiarów przesuniętych
w czasie w stosunku do procesu przetwórczego. Uzyskane w ten
sposób dane (charakterystyki reologiczne) wykorzystywane są
w porównaniach względnych, ale zazwyczaj zawodzą w przypadku
potrzeb technicznych i mogą odbiegać od zachowania się handlowych polimerów podczas przetwórstwa, a ekstrapolowanie
tych wyników może okazać się trudne. Dlatego też poszukuje
się metod badawczych pozwalających na poznanie zachowania
się polimerów w rzeczywistych warunkach przetwórstwa. Taką
możliwość stwarzają pomiary typu in-line, prowadzone w trakcie
trwania procesu przetwórczego (w procesie wytłaczania, w procesie wtryskiwania). Cały strumień uplastycznionego materiału
polimerowego przechodzi przez układ pomiarowy, co pozwala
dodatkowo na kontrolę procesu.
Ocena właściwości reologicznych materiałów polimerowych,
przeprowadzana na drodze pomiarów in-line, udziela również informacji umożliwiających przeprowadzenie optymalizacji procesu
przetwórczego, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wydajności oraz jakości uzyskanego wyrobu.
POMIARY WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
Zdolność materiałów polimerowych do płynięcia stanowi zazwyczaj czynnik decydujący o procesie wytwarzania z nich wyrobów, ich strukturze, właściwościach oraz możliwościach zastosowań. U podłoża analizy i kontroli przetwarzania polimerów leży
potrzeba uzyskania informacji o właściwościach przetwórczych.
Podstawowa, dokładna charakterystyka zachowania się polimeru w trakcie przepływu przeprowadzana jest w celu:
l uzyskania danych wykorzystywanych przy projektowaniu elementów roboczych maszyn przetwórczych (głowice wytłaczarskie, formy wtryskowe, ślimaki, kanały doprowadzające);
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rozwijania strategii sterowania procesem przetwórczym;
badania oddziaływań przetwórstwo – struktura – właściwości
surowca i produktu końcowego [1, 2].
Właściwości reologiczne, czyli zdolność do płynięcia, są uwarunkowane specyficzną strukturą materiału polimerowego. Na poziomie molekularnym zależą one od budowy chemicznej (struktury
meru) oraz od niejednorodności budowy chemicznej makrocząsteczek (w przypadku kopolimerów), niejednorodności ciężarów
cząsteczkowych makrocząsteczek (średnich ciężarów cząsteczkowych, rozkładu ciężarów cząsteczkowych), niejednorodności
topologicznej polimeru (liniowe i w różny sposób rozgałęzione
makrocząsteczki). Na poziomie nadcząsteczkowym wpływ na właściwości reologiczne wywiera orientacja makrocząsteczek, ich
agregacja i zdolność do tworzenia faz w różnym zakresie temperatury, stopień krystaliczności, a ponadto zawartość dodatkowych
składników w materiale, które mogą tworzyć się w wyniku procesu
otrzymywania, przetwarzania i formowania lub też mogą być dodawane w celu modyfikowania określonych właściwości [1].
Ponieważ pomiędzy właściwościami surowca, produktu, a parametrami technologicznymi występuje bezpośrednia zależność,
dla potrzeb przetwórstwa tworzyw polimerowych wprowadza się
pojęcie przetwarzalności, szeroko omówione w pozycji literaturowej [3]. Do podstawowych wskaźników przetwarzalności zaliczamy m.in.: lepkość η, wykładnik płynięcia n, efekt Barusa,
masowy lub objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR lub
•
MVR), masowe natężenie przepływu M oraz skurcz przetwórczy
[3]. Większość z powyżej wymienionych wskaźników stanowi
wielkości reologiczne, charakteryzujące materiał polimerowy pod
względem jego zdolności do płynięcia i określane najczęściej
przy użyciu reometrów bądź plastometrów obciążnikowych [3-7].
l
l

WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA
Wielkością najczęściej wyznaczaną w praktyce przemysłowej,
stanowiącą techniczną miarę przetwarzalności tworzyw termoplastycznych, jest wskaźnik szybkości płynięcia – MFR (Melt
Mass-Flow Rate). Skrót MFR, został wprowadzony zgodnie
z normą PN-EN ISO 1133 [8], w literaturze przedmiotu wartość
wskaźnika szybkości płynięcia określana jest również za pomocą
skrótu MFI (literatura angielskojęzyczna) oraz umownie stosowanego symbolu WSP (literatura polskojęzyczna).
Powszechność stosowania wskaźnika szybkości płynięcia wynika przede wszystkim z łatwego i szybkiego sposobu jego oznaczania, stosunkowo dużej powtarzalności wyników oraz z tego
powodu, że do przeprowadzenia pomiaru potrzebna jest niewielka ilość tworzywa [9].
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Rys. 1. Interpretacja lepkościowa wskaźnika szybkości
płynięcia, w odniesieniu do trzech różnych krzywych
lepkości [7]
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Jak widać z powyższych rozważań wskaźnik szybkości płynięcia traktowany jako wskaźnik przetwarzalności, w ograniczonym
stopniu, charakteryzuje materiał polimerowy. Pełniejszej charakterystyki materiału dostarcza znajomość lepkości w szerokim
zakresie szybkości ścinania, czyli przebiegi krzywych płynięcia
i lepkości, których to wyznaczenie umożliwiają urządzenia pomiarowe zwane reometrami.
REOMETRIA KAPILARNA
Właściwości reologiczne płynów charakteryzują ich zachowanie
się w czasie przepływu i mogą być określane oraz mierzone ilościowo tylko w warunkach przepływu. Dziedzina nauki zajmująca
się zagadnieniami ilościowego określania właściwości reologicznych ciał (w warunkach laboratoryjnych) nosi nazwę reometrii.
Pomiaru podstawowych, fizykochemicznych wskaźników reologicznych dokonuje się przy użyciu urządzeń, w których możliwe
jest określanie wartości naprężenia stycznego (τ) i szybkości
ścinania (γ) w jakimkolwiek punkcie urządzenia (stąd określenie
urządzeń wielopunktowych), zwanych reometrami [4–6, 11, 13].
W zależności od mechanizmu i sposobu wytwarzania sił ścinających w urządzeniu pomiarowym, wyróżnia się dwa podstawowe
typy reometrów:

Rys. 2. Przebiegi krzywych lepkości (lepkość skorygowana)
wyznaczone dla PE-LD w temperaturze 190oC, przy użyciu
plastmetru obciążnikowego oraz reometru
wytłaczarkowego typu in-line (dysza o L = 30mm i D = 2 mm)

Rys. 3. Wykres zależności MFR w funkcji zawartości
recyklatu w mieszaninie, wyznaczony dla różnych sposobów
wytworzenia mieszaniny polimerowej – opis na rysunku

t

Wskaźnik szybkości płynięcia jest miarą płynności materiału, a więc odwrotności lepkości. Reprezentuje on jeden punkt
na krzywej lepkości tego materiału, określonej w temperaturze
pomiaru (rys. 1) [10], nie definiuje on jednoznacznie badanego
materiału i może być taki sam dla tworzyw o różnych charakterystykach lepkości [7]. Dlatego nie można traktować go jako
metody identyfikacyjnej.
Wartość wskaźnika szybkości płynięcia, jako techniczna miara przetwarzalności tworzywa polimerowego, zaczyna stawać się
coraz mniej wystarczającą wielkością. Ze względu na niską cenę
aparatury pomiarowej, wykorzystuje się je do badania polimerów, których przetwórstwo jest względnie proste, jak np. polietylen czy polistyren. Tracą one jednak znaczenie w laboratoriach,
które prowadzą wysoki poziom kontroli jakości zarówno dla surowców, jak i wyrobów. Ponadto lepkość mierzona za pomocą
wskaźnika szybkości płynięcia może różnić się wielokrotnie od
lepkości rzeczywistej polimeru (skorygowanej), wyznaczonej za
pomocą reometru kapilarnego.
Szybkości ścinania podczas wyznaczania MFR są o kilka rzędów wielkości mniejsze niż szybkości spotykane w wytłaczarkach lub wtryskarkach, z tego też powodu nieuprawnione staje
się ekstrapolowanie danych dotyczących lepkości wyznaczonych
dla małych szybkości ścinania do zakresu dużych szybkości ścinania, jeśli badane próbki, np. stopionych polimerów są silnie
nienewtonowskie [11]. Na rysunku 2 przedstawione zostały różnice w przebiegach krzywych płynięcia polietylenu małej gęstości
(PE-LD) wyznaczonych przy użyciu plastometru obciążnikowego
oraz reometru kapilarnego typu in-line (w procesie wytłaczania
przez dyszę o długości L = 20 mm i średnicy D = 2 mm).
Problemem natury technicznej mogącym wpływać na wartość
wskaźnika szybkości płynięcia jest sam proces uplastyczniania
materiału polimerowego w cylindrze plastometru. W przypadku analizy granulatu polimeru, materiał badawczy może zacząć
rozkładać się chemicznie przed upływem czasu potrzebnego na
stopienie (5 do 10 min). Metoda ta wykazuje także duże ograniczenia w przypadku charakterystyki mieszanin granulatów, ze
względu na małą homogenizację materiału, wynikającą ze sposobu uplastyczniana [12]. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe
różnice wartości MFR wynikające ze sposobu przygotowania próbek badawczych (mieszanina granulatów PE-LD oraz recyrkulowanego polietylenu, a także te same mieszaniny zhomogenizowane
w procesie wytłaczania). Błędne wyniki można również otrzymać,
gdy proces pomiarowy rozpocznie się przed pełnym stopieniem
polimeru lub gdy w układzie znajdować będzie się powietrze (często widoczne pęcherzyki w strudze wytłoczonego polimeru) [11].
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reometry rotacyjne;
l reometry kapilarne.
W przypadku każdego z reometrów należy dysponować ścisłym
rozwiązaniem równań ruchu, opisujących realizowany w przyrządzie rodzaj przepływu. Pomiary reologiczne wykonywane są zwykle dla prostych przypadków przepływu, w którym występuje tylko
jedna składowa prędkości różna od zera, są to tzw. przepływy
wiskozymetryczne, określające w sposób jednoznaczny zależność pomiędzy naprężeniem stycznym a prędkością ścinania
przy założeniu, że płyn jest nieściśliwy i stanowi ośrodek ciągły
(continuum).
Reometria kapilarna stosowana najczęściej w ocenie właściwości reologicznych stopionych materiałów polimerowych [5–7,
11, 13–15] opiera się na pomiarach i założeniach przepływu Poiseuille’a [16], uwzględniając odstępstwa od przyjętych założeń
w postaci licznych poprawek [16–19].
Zastosowanie w pomiarach reologicznych stopionych polimerów reometrów kapilarnych wynika z możliwości uzyskania wyższych szybkości ścinania niż te, które są dostępne w reometrach
rotacyjnych; a występujący w nich przepływ (przepływ przez kapilarę) podobny jest do wielu procesów przemysłowych, takich jak
wytłaczanie i formowanie wtryskowe. Poza tym pomiary z zastosowaniem reometrów kapilarnych umożliwiają prowadzenie badań
w dwóch ważnych obszarach zagadnień reologicznych, jakim jest
zjawisko rozszerzenia strugi oraz nieregularne zniekształcenie wytłoczki polimeru opuszczającego dyszę, czyli tzw. pękanie stopu
(rys. 4) – powodujące zakłócenia w technologicznych procesach
wytłaczania, opisane szeroko w literaturze [20–25].
Charakterystyka reologiczna przeprowadzona za pomocą reometrów kapilarnych opiera się (jak wcześniej podano) na pomiarach przepływu Poiseuille’a, zachodzących w kapilarze, którą
charakteryzuje długość L i średnica (promień R). Zasada działania reometru kapilarnego polega na przetłaczaniu badanego płynu przez cylindryczną kapilarę o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Przepływ powinien być ustalony, izotermiczny i laminarny.
Przy znanych rozmiarach kapilary można określić zależność po•
między objętościowym natężeniem przepływu (Q ) a spadkiem
ciśnienia (Δp) wywołanym tarciem wewnętrznym płynu. Stosując
•
odpowiednie obliczenia, dla różnych wartości Q (lub Δp), można
obliczyć krzywą płynięcia oraz krzywą lepkości badanego płynu
[4–7, 11, 13–15].
Reometry kapilarne cechuje wiele cennych zalet, a mianowicie [5]:
l szeroki zakres pracy (np. reometry rotacyjne posiadają ograniczony zakres prędkości ścinania);
l izotermiczne warunki pracy (płyn przebywa w kapilarze przez
bardzo krótki okres);
l nie występuje niebezpieczeństwo akumulowania się ciepła powstającego z lepkiego rozpraszania energii;
l prosta konstrukcja.
Ograniczenie możliwości pomiarowych reometru kapilarnego
widoczne jest w przypadku małych prędkości ścinania, poza tym
l

Rys. 4. Obraz morfologii wytłoczyn polietylenu uzyskanych
przy różnych wartościach szybkości ścinania; a) PE-LLD, b)
PE-LLD + FPPA [26]
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czas potrzebny do wykonania jednego pomiaru w tych reometrach jest dłuższy niż w przypadku reometrów rotacyjnych.
METODY KONTROLI ANALITYCZNEJ W REOLOGII
POLIMERÓW
Jak już wspominano powyżej, określenie właściwości reologicznych stopionych polimerów pozwala na wgląd w strukturę
molekularną surowca, jego właściwości i właściwości uzyskanego produktu, ale przede wszystkim udziela informacji na temat
przetwarzalności materiału. Poznanie właściwości przetwórczych
surowca, pozwala na odpowiedni dobór parametrów nastawczych
procesu, takich jak temperatura, ciśnienie. Analiza rzeczywistego zachowania się polimeru w procesie przetwórczym, stanowi
podstawę kontroli procesu, jego stabilności oraz jakości wytworu.
Postęp przemysłu przetwórstwa tworzyw polimerowych wymusił konieczność poszukiwania nowych technik i metod oceny właściwości reologicznych. Rozwój technik badawczych skierowany
jest głównie w kierunku poszerzenia możliwości pomiarowych
reometrów kapilarnych, wynikających ze sposobu ich zainstalowania oraz w kierunku prowadzenia pomiarów w rzeczywistych
warunkach przetwórstwa.
W zależności od sposobu zainstalowania reometru kapilarnego, prowadzone pomiary dzieli się na pomiary typu [27–29]:
off-line (poza linią); on-line (równolegle do linii); in-line (bezpośrednio w linii).
Pomiary off-line są typem pomiarów przeprowadzanych przy zastosowaniu tradycyjnych stacjonarnych reometrów kapilarnych,
z reguły na małej partii materiału, przesunięte w czasie w stosunku do procesu przetwórczego [27]. Występuje w nich ograniczone ujednorodnienie (homogenizacja) [5], co jest szczególnie
niekorzystne w przypadku analizy mieszaniny granulatów polimerów (taki sam sposób uplastyczniania jak w plastometrze obciążnikowym). W przypadku pomiarów off-line średni czas przebywania w systemie pomiarowym jest często kilkanaście razy dłuższy
niż w rzeczywistym procesie przetwórczym, np. wytłaczaniu [2].
Charakterystyka reologiczna wykonana za pomocą reometrów
typu off-line może być wykorzystywana w porównaniach względnych, ale zazwyczaj zawodzi w przypadku oceny bezpośrednich
zależności technologicznych i może odbiegać od zachowania się
handlowych polimerów w trakcie przetwórstwa [30].
Więcej informacji technologicznych oraz możliwość kontroli
procesu dostarczają nam pomiary typu on-line i in-line. Pomiary on-line stanowią technikę pomiarową, w której część układu
– stopionego polimeru – poddawana jest kontroli, gdyż prowadzone są równolegle do procesu technologicznego, najczęściej
stosowane w procesie wytłaczania [28, 29, 31, 32]. Na rysunku
5 przedstawiono przykład reometru firmy GOETTFERT, zamontowanego w korpusie wytłaczarki jednoślimakowej. Stosowanie
w przypadku reometrów typu on-line techniki montażowej „bypass”, umożliwia zamontowanie reometru w korpusie wytłaczarki [31] lub głowicy wytłaczarskiej [29].
Uzyskana na drodze pomiarów on-line charakterystyka reologiczna wykorzystywana jest najczęściej w korelacji z pomiarami
off-line w analizie wpływu geometrii układów uplastyczniających
i kanałów głowic wytłaczarskich, na właściwości reologiczne materiałów polimerowych [32]. Pomiary on-line charakteryzują materiał w warunkach technologicznych, przetwórczych, pozwalają na
przeprowadzenie optymalizacji i częściowej kontroli procesu [31].
POMIARY REOLOGICZNE TYPU IN-LINE
Pełną charakterystykę reologiczną w warunkach przetwórczych
umożliwiają pomiary typu in-line. W przypadku tego typu pomiaTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2020
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Rys. 6. Schemat wytłaczarki z możliwością prowadzenia
pomiarów reologicznych typu in-line (Dynisco Pressure
Transducer 435-30M – czujnik ciśnienia, Thermocouple
– termopara) [2]

rów cały strumień stopionego polimeru (100 %) przechodzi przez
układ pomiarowy [28]. Pomiary prowadzane są bezpośrednio
w urządzeniu przetwórczym (wtryskarka, wytłaczarka) [2, 33–
42]. W przypadku procesu wtryskiwania, pomiarów dokonuje się
w obszarze dyszy wtryskowej (rys. 6), w procesie wytłaczania
urządzenie pomiarowe stanowi reologiczna głowica, pełniąca
funkcję reometru kapilarnego (rys. 7) [36].
Krzywe płynięcia oraz krzywe lepkości w pomiarach in-line,
wyznacza się w oparciu o procedury stosowane w reometrii kapilarnej, jednak przy znacznie większych wartościach szybkości
ścinania, sięgających w przypadku procesu wtrysku wartości rzędu 1x106 s–1.
Pomiary prowadzone w rzeczywistym czasie trwania procesu,
możliwe dzięki zastosowaniu technik in-line, charakteryzują materiał w warunkach przetwórstwa, stosowane są również w kontroli przebiegu procesu przetwórczego (temperatura, ciśnienie,
lepkość) [43-45], jego optymalizacji i sterowaniu [32].
POMIARY REOLOGICZNE TYPU IN-LINE W PROCESIE
WYTŁACZANIA
W przypadku pomiarów in-line prowadzonych w procesie wytłaczania, robocze urządzenie pomiarowe stanowi reologiczna
głowica o specjalnej konstrukcji (rys. 7). Wartość ciśnienia, jego
spadek podczas przepływu, określana jest na podstawie bezpo-

Rys. 7. Schemat głowicy reologicznej z płaskim kanałem
przepływowym, do pomiarów typu in-line: 1 – termopara,
2 – czujnik ciśnienia [46]
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średnich pomiarów przy użyciu czujników ciśnienia, zamontowanych przed wejściem do kanału pomiarowego, lub bezpośrednio
w kanale przepływowym. Ograniczenia budowy czujników ciśnienia (geometria aktywnej powierzchni pomiarowej) powodują, iż
najczęściej stosowanym kanałem pomiarowym jest kanał płaski
(rys. 8). Tego typu kanał umożliwia bezinwazyjny, w stosunku do
przepływu polimeru, montaż czujników ciśnienia.
Kontroli poddawana także zostaje temperatura stopu polimeru,
mierzona za pomocą termoelementów (termopar) pozostających
w bezpośrednim kontakcie z przepływającym polimerem [44].
Pomiar temperatury stopu umożliwia analizę zjawisk związanych
z generowaniem energii cieplnej w wyniku występowania tarcia
wewnętrznego i zewnętrznego, zachodzącego w układzie tworzywo
– ślimak – cylinder [6, 47]. Temperatura wytłaczanego tworzywa
stanowi jedno z głównych kryteriów oceny jakości układu uplastyczniającego, wpływa ona w znacznym stopniu na właściwości
wytworu – ujednorodnienie cieplne koreluje z ujednorodnieniem
mechanicznym, polegającym na ujednoliceniu składu tworzywa.
W badaniach doświadczalnych typu in-line stosuje się pomiary
rozkładu temperatury tworzywa w kanale na wlocie głowicy lub
w samym kanale pomiarowym głowicy. W zależności od miejsca
montażu, przeznaczenia i głębokości zanurzenia, stosuje się czujniki termoelektryczne, o zróżnicowanej konstrukcji.
Oprócz charakterystyk reologicznych materiałów polimerowych
w rzeczywistych warunkach przetwórstwa oraz kontroli parametrów procesu, techniki pomiarowe in-line, coraz częściej wykorzystywane są do bezpośredniej oceny morfologii oraz struktury molekularnej polimeru w trakcie jego przetwórstwa. Płaskie głowice
wytłaczarskie wyposażane są w rozbudowane systemy spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR), spektroskopii ramanowskiej
(Raman) oraz systemy ultradźwiękowe [48-51]. Uzyskane w ten
sposób informacje wykorzystywane są w analizie porównawczej
z pomiarami prowadzonymi technikami off-line, mającej na celu

Rys. 8. Schemat sposobu montażu czujników ciśnienia
w głowicach reologicznych typu in-line, z płaskim kanałem
pomiarowym; H – wysokość kanału, W – szerokość kanału,
L – długość kanału [15]

t

Rys. 5. Schemat reometru kapilarnego typu on-line;
a – kanał doprowadzający, b – pompy zębate,
c – czujnik ciśnienia, d – czujnik temperatury (termopara),
e – dysza pomiarowa [31]
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Rys. 9. Głowica reologiczna typu in-line, z płaskim
kanałem przepływowym: (1) – spektroskopia NIR;
(2, 3) – spektroskopia Raman, (4-5) – przetworniki
ultradźwiękowe; (6) – termoelement (termopara),
(7-8) – czujniki ciśnienia [49]

określenie wpływu warunków przetwórstwa na budowę molekularną polimeru [49]. Na rysunku 9 przedstawiono przykładową
głowicę typu in-line, z rozbudowanym systemem pomiarowym.
Spotykane w literaturze przedmiotu publikacje na temat technik pomiarowych typu in-line w procesie wytłaczania dotyczą
pomiarów z zastosowaniem głowic reologicznych z płaskim kanałem przepływowym [36, 43–45, 46–51] oraz z kanałami cylindrycznymi o przekroju kołowym [16–19]. W/w pracach opisywane są techniki pomiarowe, sposoby wyznaczania i korygowania
uzyskanych wyników badań, jak również charakterystyki reologiczne handlowych polimerów, stanowiące źródło informacji dla
optymalizacji procesów technologicznych oraz prac projektowych
w zakresie narzędzi przetwórczych.
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Innowacyjne metody recyklingu
tworzyw sztucznych
Halina Podsiadło, Karol Sarnowski

Rys.1. Znaczek kodu recyklingu [9]
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edukowanie społeczeństwa mające na celu uświadomić je, jak
ważne jest segregowanie odpadów zgodnie z zaleceniami producentów z uwzględnieniem ekologii, ekonomii;
odpowiednie sortowanie odpadów, gromadzenie i odbiór odpadów;
pozyskiwanie surowców z wcześniej przygotowanych odpadów.

CHARAKTERYSTYKA I PORÓWNANIE RECYKLINGU
TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE, W EUROPIE
ORAZ NA ŚWIECIE
Recykling tworzyw sztucznych w Polsce
W Polsce wytwarza się produkty gotowe oraz półfabrykaty do
produkcji w przemyśle tworzyw sztucznych. Do branży tworzyw
sztucznych zalicza się dostawców, importerów, dystrybutorów,
producentów maszyn do recyklingu i przetwórstwa tworzyw
sztucznych, w tym maszyny sortujące odpady, maszyny przerabiające odpady na półfabrykaty, np. na granulat, przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem tworzyw masowych, a mianowicie:
l poliolefiny: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.;
l polichlorek winylu, PVC: Anwil S.A.;
l polistyren, PS: Synthos S.A.;
l politereftalan etylenu, PET: Indorama;
l tworzywa techniczne, poliamidy i poliacetale: Grupa Azoty.
Tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi wielokrotnie, niekiedy nawet i do 10 razy, nie wszystkie jednak odpady
nadają się do recyklingu. W takim wypadku trafiają do ciepłowni, która pozyskuje z tych odpadów energię. Nie wolno jednak
spalać takich odpadów w piecach centralnego ogrzewania
w domach jednorodzinnych, ponieważ zatruwa się środowisko.

Rys. 2. Schemat kosztów wywozu odpadów (opracowanie
własne na podstawie) [5]

t

R

ecykling (recycling) jest to metoda ochrony środowiska
naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz obniżenie zapotrzebowania surowców naturalnych potrzebnych do ich
produkcji. Materiały, które podlegają recyklingowi, są oznaczone
kodem recyklingu, przedstawionym na rys.1.
Założeniem recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, przy minimalizacji kosztów ich
ponownego wykorzystania, np. poprzez segregowanie odpadów
w gospodarstwach domowych. Recykling ma na celu obniżenie
zużycia surowców naturalnych, jak również zmniejszenie ilości
zalegających na wysypiskach ton odpadów. W koszt odbiorów
i utylizacji odpadów wchodzą różne składowe, co jest dobrze widoczne na rys. 2.
Recykling jest to system obiegu materiałów, które można wykorzystywać wielokrotnie. Na sprawne przetwarzanie tworzyw
sztucznych mają wpływ:
l odpowiednia ustawodawcza polityka państwa, która sprzyja
recyklingowi;
l wykorzystanie jak największej części odpadów w procesie ich
przetwarzania;
l przewidywanie formy recyklingu wyrobów już w momencie ich
projektowania;
l tworzenie elementów z takich materiałów, aby ich późniejszy
recykling był możliwie jak najtańszy i najłatwiejszy;
l konstruowanie części maszyn w taki sposób, aby demontaż
był jak najłatwiejszy i by jak najwięcej elementów było wykonanych z jednego materiału, żeby zminimalizować koszty segregacji i recyklingu;
l projektowanie elementów w taki sposób, aby ich powtórne wykorzystanie wymagało tylko regeneracji;
l oznaczenie produktów odpowiednimi znakami, które mają zapewnić ich łatwiejszy recykling;
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W przydomowych piecach centralnego ogrzewania panuje zbyt
niska temperatura do całkowitego spalenia wszystkich składników. Na skutek tego szkodliwe związki przedostają się do atmosfery, następnie wraz z opadami atmosferycznymi zatruwają
glebę, a tym samym pola uprawne, warzywa, drzewa i krzewy
owocowe. Producenci pieców centralnego ogrzewania podają
w instrukcji ich używania, jaki wsad należy stosować, aby piec
działał sprawnie i ekonomicznie przez wiele lat. W sytuacji gdy
producenci kotłów centralnego ogrzewania stwierdzą, że w piecu były spalane np. płyty wiórowe ze starych mebli, wtedy gwarancja na taki kocioł grzewczy nie będzie uznana.
Rynek producentów produktów z tworzyw sztucznych w Polsce
jest dosyć pokaźny. Są to głównie producenci rur i profili z PVC.
W tym asortymencie Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie. Na polskim rynku tworzyw sztucznych funkcjonuje − poprzez
swoje przedstawicielstwa − wielu największych producentów
tworzyw sztucznych. Polscy naukowcy w firmie Anwil należącej
do Grupy Orlen opracowali projekt zwiększający odporność receptury polichlorku winylu na działanie ognia. Uzyskali oni dofinansowanie z Unii Europejskiej na prowadzenie tych badań.
W wypadku gdy próby zakończą się sukcesem, będzie to innowacyjne rozwiązanie w budownictwie, pozwoli bowiem m.in. na
zwiększenie odporności powłok kabli i przewodów na działanie
ognia. Odnośnie maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych
mało jest dostawców krajowego pochodzenia. Większość maszyn jest dostarczana przez wiodących producentów z zagranicy.
Na krajowym rynku jest również niewielu producentów tworzyw
sztucznych. Produkują oni często na zmówienie klienta, wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu. Według Plastics Europe, organizacji zrzeszającej największe krajowe zakłady produkujące tworzywa sztuczne oraz zagraniczne koncerny działające
w Polsce, w kraju funkcjonuje około 230 firm, które produkują
tworzywa sztuczne. Pracuje w nich około 9 tys. pracowników,
w firmach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych
zatrudnienie przekracza liczbę 133 tys. osób w ponad 7400 jednostkach [1].
W Polsce w 2015 roku odnotowano wzrost zużycia tworzyw
sztucznych o około 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim.
W krajach środkowej i wschodniej Europy utrzymuje się ten-

dencja do szybszego wzrostu zużywania tworzyw sztucznych
w porównaniu z resztą Europy. W 2015 roku średnia europejska wzrostu zapotrzebowania na tworzywa wynosiła około 2,1%,
wielkość tego zapotrzebowania wynosi około 48,8 mln ton/rok.
– Stabilny wzrost polskiego przemysłu tworzyw sztucznych obserwowany w ciągu ostatnich kilkunastu lat wynika przede wszystkim z rozwoju branż powiązanych, szczególnie sektora produkcji
opakowań, produkcji urządzeń i sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz motoryzacji – powiedział Kazimierz Borkowski,
dyrektor zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając:
– Polska szybko odrobiła niewielki spadek przetwórstwa przemysłowego w okresie kryzysu 2008-2009 i od kilku lat odnotowuje
jego szybki wzrost. Wartość wzrostu przetwórstwa przemysłowego w roku 2015, wynosząca 5,8% znacznie przekroczyła średnią
krajową, rzędu 2%. [1].
Recykling tworzyw sztucznych w Europie
Recykling tworzyw sztucznych w Europie ma ścisłe powiązanie
z europejskim przemysłem tworzyw sztucznych, czyli producentami tworzyw sztucznych, ich przetwórcami oraz producentami
maszyn do segregacji i przetwórstwa tych materiałów. W sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych zatrudnionych jest ponad 1,5 miliona pracowników w około 60 tys. przedsiębiorstw.
W większości są to małe i średnie firmy. Obroty europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych w roku 2015 wyniosły ponad
340 mld euro. Bilans handlowy przekroczył natomiast 16,5 mld
euro. Europejski przemysł tworzyw sztucznych podnosi 2,4-krotnie PKB, dzięki czemu 1 miejsce pracy w przemyśle tworzyw
sztucznych generuje około 3 miejsc pracy w innych sektorach
gospodarki. Przemysł tworzyw sztucznych w Europie znajduje
się na 7 miejscu − razem z przemysłem farmaceutycznym –
pod względem wkładu do wartości dodanej. W 2014 roku przeszło 7,5 milionów ton odpadów z tworzyw trafiło do recyklingu.
W Europie w wielu krajach nadal składuje się odpady z tworzyw
sztucznych na wysypiskach śmieci. W Polsce, jak i w wielu krajach Unii Europejskiej, nadal ponad połowę tego typu odpadów
składuje na wysypiskach śmieci komunalnych, chociaż w 2016
roku wprowadzono w kraju zakaz takiego ich składowania.
Jak powiedział dr Rüdiger Baunemann, dyrektor regionu centralnego PlasticsEurope w raporcie rocznym z 2015 r.: – Choć

Rys 3.
Wykorzystanie odpadów
z tworzyw sztucznych przez
kraje europejskie [2]
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może wydawać się to paradoksem, postępująca globalizacja
przemysłu tworzyw sprawia, że coraz ważniejsze stają się działania na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, wykonywane
nie pojedynczo i w oderwaniu od szerszego planu, ale dobrze
skoordynowane i prowadzone w porozumieniu oraz ścisłej współpracy z różnymi partnerami. [1]. Słowa te obrazują, jak ważne
w kwestii segregowania odpadów jest zaangażowanie poszczególnych województw i gmin. Niemniej najważniejsze jest podejście ludzi do tego problemu, ponieważ decyzje o ilości odpadów
na wysypiskach śmieci komunalnych zapadają często już w domach. Wiele krajów, które wprowadziło zakaz składowania tego
typu odpadów na wysypiskach śmieci komunalnych, nie ma już
problemu z odpadami z tworzyw sztucznych. Recykling tworzyw
sztucznych obejmuje w nich niemalże 100% odpadów z tworzyw
sztucznych, pochodzących z produkcji bieżącej. Do takich krajów
należą m.in.: Szwajcaria, Austria, Holandia, Niemcy, Szwecja,
Luksemburg, Dania, Belgia i Norwegia [1].
Na rys. 3 przedstawiono mapę Europy, przedstawiającą jak
poszczególne jej kraje wykorzystują odpady z tworzyw sztucznych.
Jak widać, pozycja Polski nie jest tu najlepsza. Przemysł tworzyw sztucznych w Europie − przed kryzysem gospodarczym,
który miał miejsce w 2007 – stale rósł. Niestety, tenże kryzys
spowodował spowolnienie wielu dziedzin gospodarki, nie tylko
europejskiej, ale i światowej. Od 2009 roku rozpoczął się wzrost
gospodarczy, a wraz z nim stale rośnie zapotrzebowanie na
tworzywa sztuczne. W 2016 roku zapotrzebowanie na tworzywa
sztuczne było wyższe niż w roku 2009. Prognozy zapowiadają
stały wzrost zapotrzebowania na tworzywa sztuczne. Stanowią
one bowiem jeden z nowszych i ważniejszych materiałów inżynierskich XXI wieku, gdyż mają dobre właściwości wytrzymałościowe
w stosunku do swojej masy, są odporne na działania warunków
atmosferycznych, na korozję i są elastyczne. W Europie w 2015
roku zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne kształtowało się na
poziomie przedstawionym na rys. 4.
W 2015 roku zużycie tworzyw sztucznych w przemyśle europejskim wynosiło 49 milionów ton. Na poszczególne sektory gospodarki rozkładało się to następująco:
l opakowania 39,9%,

budownictwo 19,7%,
motoryzacja 8,9%,
l elektronika i elektrotechnika 5,8%,
l rolnictwo 3,3%,
l inne, jak np. artykuły gospodarstwa domowego, meble, sport,
zdrowie i bezpieczeństwo 22,4%.
Zużycie poszczególnych tworzyw sztucznych w Europie w 2015
roku wynosiło:
l PS, PS 6,9%: oprawki okularów, kubeczki na jogurty, pojemniki na jajka, opakowania, izolacja budynków itp.
l PET 7,1%: butelki na wodę, napoje gazowane, soki itp.
l PUR 7,5%: izolacja budynków, materace i poduszki, pianka
izolacyjna do lodówek.
l PVC10,1%: ramy okien, wykładziny podłogowe, tapety, rury,
izolacje kabli, węże ogrodowe, baseny ogrodowe itp.
l PE-HD, PE-MD 12,1%: zabawki, butelki na mleko, butelki na
szampony, rury, drobny sprzęt AGD (PE-HD) itp.
l PE-LD, PE-LLD 17,3%: torby na zakupy wielokrotnego użytku,
tacki, pojemniki, folia rolnicza (PE-LD), folia do pakowania żywności (PE-LLD) itp.
l PP 19,1%: opakowania żywności, owijki na słodycze i przekąski, wieczka na zawiasach do pojemników na żywność, pojemniki do kuchenek mikrofalowych, rury, części samochodowe,
banknoty itp.
l 19,9% inne:
– kołpaki do felg (ABS);
– światłowody (PBT);
– szkła okularowe, płyty na pokrycia dachowe (PC);
– ekrany dotykowe (PMMA);
– osłony kabli telekomunikacyjnych (PTFE);
– wiele innych tworzyw stosowanych w lotnictwie, implantologii
chirurgii, membrany, uszczelki, lakiery i powłoki ochronne itp.
Produkowane tworzywa sztuczne to: elastomery, kleje powłoki
i materiały uszczelniające, tworzywa termoutwardzalne, poliuretany, tworzywa termoplastyczne. Kształtowanie się produkcji
tworzyw sztucznych w poszczególnych latach w krajach Europy
znalazło się na rys. 5.
Jak widać na wykresie przedstawionym na rys. 5. po kryzysie
gospodarczym w 2007 roku produkcja tworzyw sztucznych wyl
l
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Rys. 4.
Zapotrzebowanie na
tworzywa sztuczne
w poszczególnych krajach
Europy [2]
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Rys. 5. Produkcja tworzyw sztucznych w Europie [mln ton]
w latach 2005–2015 (opracowanie własne na podstawie) [2]

raźnie zmalała. Niestety, do 2015 roku ich produkcja nie powróciła do poziomu sprzed kryzysu.
Recykling tworzyw sztucznych na świecie
Produkcja tworzyw sztucznych na świecie stale rośnie, co jest
dobrze widoczne na rys. 6. W ciągu 10 lat produkcja wzrosła
o blisko 100 mln ton, czyli od 2005 roku prawie o połowę. Jest
to spowodowane coraz prężniej rozwijającymi się nowoczesnymi technologiami wytwarzania, wykorzystującymi innowacyjne
materiały inżynierskie w takich technikach jak drukowanie 3D,
czego przykładem jest niedawno wydrukowany metodą 3D most
w Hiszpanii, pokazany na rysunku 7.
Najważniejszą zaletą z punktu widzenia ochrony środowiska
w wykorzystywaniu druku 3D jest optymalne zużycie materiałów
w procesie produkcji. Tworzywa sztuczne są najczęstszym materiałem stosowanym w nowoczesnych technikach wytwarzania.
Ich zaletą jest to, że budowany jest nowy model niewymagający
późniejszej obróbki, takiej jak np. obróbka skrawaniem, kiedy
to oprócz gotowego detalu powstają również wióry, czyli odpad,
który należy usunąć, składować i zutylizować bądź przetworzyć.
Tradycyjne materiały, takie jak stal, są w wielu wypadkach zastępowane przez tworzywa sztuczne, ponieważ te ostatnie są
lekkie, odporne na korozję, łatwe w obróbce. Dzięki tym właściwościom wypierają elementy metalowe, m.in. przy produkcji
samochodów.
Na świecie w 2015 roku wyprodukowano około 269 mln ton
tworzyw sztucznych. Czołowe miejsce w produkcji termoplastycznych i poliuretanowych tworzyw sztucznych zajmują Chiny produkujące 27,8% światowej produkcji. Produkcja w innych częściach
świata przedstawia się następująco:
l 18,5% Europa;
l 18,5% kraje NAFTA;
l 16,7% pozostała część Azji;
l 7,3% bliski wschód, Afryka;
l 4,4% Ameryka Łacińska
l 4,3% Japonia;
l 2,6% WNP.
Najwięcej tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi w krajach, w których wprowadzono zakaz składowania
tworzyw sztucznych. Na wysypiska trafiają tam tylko odpady
biodegradowalne bądź popiół ze spalarni odpadów z tworzyw
sztucznych. Niestety, dużym problemem są odpady, które
trafiają do rzek, potem do mórz i oceanów. Jest to ogromny
problem dla całego świata, ponieważ odpady te zaśmiecają
środowisko wodne, woda w oceanach ulega skażeniu, co niekorzystnie wpływa na żywe organizmy, dla których oceany są
naturalnym siedliskiem.
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Rys. 6. Wykres przedstawiający produkcję tworzyw
sztucznych na świecie (opracowanie własne na podstawie) [2]

STARE I NOWE METODY RECYKLINGU
TWORZYW SZTUCZNYCH
Recykling dzieli się na trzy rodzaje:
l ponowne wykorzystanie tego samego produktu np. butelek
przez sprzedawanie piwa butelkowanego z kaucją bądź wymianą na pustą butelkę, przez co cena artykułu jest pomniejszona
o kwotę kaucji;
l ponowne wykorzystanie surowca po poddaniu go przemianom
chemicznym, biologicznym bądź fizycznym, np. granulacja zużytych opon i tworzyw sztucznych, a następnie wykorzystanie
granulatu jako wypełniacza w materiałach budowlanych;
l odzyskiwanie odpadów chemicznych i ponowne ich wykorzystanie w procesie produkcji, np. wraków samochodowych
w stalowniach.
Wykorzystanie tworzyw sztucznych jako surowców wtórnych
można podzielić na kilka metod:
l recykling chemiczny inaczej zwany surowcowy;
l spalanie odpadów dla celów energetycznych;
l recykling mechaniczny.
W recyklingu chemicznym tworzywa poddawane są procesom
chemicznym, w wyniku których otrzymuje się różne związki chemiczne. W procesach chemicznych uzyskuje się różnorodne produkty, a mianowicie:
l w wyniku metanolizy bądź hydrolizy, dzięki rozpuszczalnikom
chemicznym, otrzymuje się różne związki chemiczne;
l w wysokiej temperaturze tworzywa rozkładane są do postaci
gazowej;
l w procesie pirolizy, czyli rozkładu termicznego bez użycia tlenu, otrzymuje się różne proste związki chemiczne;
l przez rozkład – w obecności wodoru – czyli hydrokraking, powstają różne związki chemiczne, które mogą być wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu.

Rys. 7. Pierwszy most wydrukowany w całości
metodą 3D [10]
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2020

recykling i techniki odzysku

ELEKTROZŁOM
Elektrozłom jest problemem XXI wieku, ponieważ dynamicznie rozwijający się przemysł elektryczny i elektroniczny powoduje
powstawanie dużych ilości elektrozłomu. Nowinki wchodzące na
rynek, coraz nowsze modele telefonów, telewizorów, komputerów i wielu innych urządzeń usprawniających życie, powodują, że
powstają coraz większe ilości sprzętu, który jest stary i wymaga
demontażu. Recykling elektrozłomu powinien być przeprowadzany
w specjalnie przystosowanych do tego celu nowoczesnych zakładach, co niestety jest kosztowne. W krajach rozwiniętych koszt
przetworzenia np. starego komputera kształtuje się na poziomie
około 30 dolarów, podczas gdy w Indiach bądź Afryce wynosi tylko około 2 dolary. Wywożenie niesprawnego sprzętu do tych krajów jest zabronione, ale przewoźnicy podają, że taki sprzęt jest
sprawny bądź wymaga małych napraw. Wywożą go więc do Afryki bądź Indii, a następnie wyrzucają na wysypiska i zatrudniają
osoby biedne lub dzieci do demontażu takiego sprzętu, co jest
niebezpieczne dla ich zdrowia i życia. Mają oni bowiem kontakt
z takimi substancjami, jak: rtęć, ołów, kadm, azbest. Na skutek
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Segregacja u „źródła”: segregowanie odpadów
w gospodarstwach domowych, tworzywa sztuczne
do osobnych worków, w przypadku domów wielorodzinnych
do specjalnych pojemników

Segregacja wtórna: odpady sortuje się według rodzajów
w sortowniach, odpady z PET beluje się i w takiej postaci
dostarczane są do zakładów przetwórczych
W sortowniach następuje sortowanie odpadów, butelek
wg kolorów i rodzajów materiałów zgodnie z oznaczeniami
umieszczonymi na opakowaniach, przy czym najczęściej sortuje się
takie odpady ręcznie, chociaż wykorzystywane są już nowoczesne
metody sortowania, takie jak rozdzielenie różnych materiałów
przy wykorzystaniu różnic gęstości poszczególnych materiałów
oraz sortowanie elektrostatyczne wykorzystywane do
segregowania materiałów elektryzujących się w różnym stopniu,
a także usuwanie zanieczyszczeń

Rozdrabnianie materiałów na płatki w młynach

Zamienianie płatków w granulat inaczej regranulacja,
proces ten zachodzi pod wpływem temperatury
i przebiega następująco:
- suszenie,
- topnienie,
- uplastycznienie,
- filtrowanie,
- tworzenie granulatu
Powstawanie wyrobów gotowych: preformy i włókna

Rys. 8. Schemat postępowania przy recyklingu
mechanicznym (opracowanie własne na podstawie) [9]

źle przeprowadzonego procesu demontażu do środowiska naturalnego dostają się rakotwórcze dioksyny i furany oraz metale ciężkie. Niestety, jest bardzo wiele ofiar tego procederu.
PORÓWNANIE METOD RECYKLINGU, WSKAZANIE CZEMU
STARE METODY ZOSTAJĄ WYPARTE PRZEZ NOWE.
SZANSE ORAZ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE
Z NOWOCZESNYMI METODAMI
Odkąd w XX w. zaczęto na dużą skalę produkować tworzywa
sztuczne, większość z nich – po wykorzystaniu – trafiała na wysypiska śmieci komunalnych. Recykling pozwala na odzyskanie
części surowców wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych. W niektórych krajach wprowadzono całkowity zakaz składowania odpadów z tworzyw sztucznych i wszystkie są wykorzystywane po raz kolejny w różnych formach. Pozwala to zaoszczędzić
surowce naturalne, z których powstają tworzywa sztuczne. Jeżeli
tworzywa sztuczne były już przetworzone wystarczającą ilość
razy, wtedy trafiają do spalarni takich odpadów, gdzie pozyskiwana jest z nich energia. Dopiero popiół ze spalarni tworzyw
sztucznych trafia na wysypisko, przy czym zajmuje on zaledwie
10% objętości materiału wejściowego do pieca.
Nowe metody recyklingu zastępują stare i już w fazie projektowania projektant oraz konstruktor mają ułatwić proces recyklingu tworzyw sztucznych. Wpływa to pozytywnie na koszty recyklingu tworzyw sztucznych oraz poprawia jakość materiałów
odzyskiwanych w procesie segregacji tych tworzyw. Dodatkowo
ułatwia umieszczanie na opakowaniach oznaczeń rodzaju tworzyw sztucznych.
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Spalanie tworzyw sztucznych jest jedną z najłatwiejszych, od
dawna stosowanych form utylizacji tworzyw sztucznych, należy
jednak spalać tylko takie odpady, które nie będą nadawały się
do powtórnego przetworzenia. W Niemczech spala się około 30%
takich odpadów, uzyskując dzięki temu znaczną część energii.
Ciepło spalania tworzyw sztucznych jest wysokie, a popiół stanowi tylko 10% z wsadu materiału wejściowego do pieca. Spalanie
należy jednak przeprowadzać w specjalnie przeznaczonych do
tego piecach, ponieważ kiedy zachodzi w niewłaściwych warunkach, skutkuje przedostawaniem się do atmosfery szkodliwych
substancji takich jak: toksyczne dioksyny, związki chloru, siarki i azotu. W trakcie spalania zmieszanych tworzyw sztucznych
powstaje energia o mocy 40 MJ/kg, podczas gdy spalanie oleju opałowego daje moc 44 MJ/kg. Ponadto energia uzyskana
z jednej torby z tworzywa sztucznego wystarcza na 10 minut pracy żarówki o mocy 60 W.
Ostatni z rodzajów, recykling mechaniczny, polega na mechanicznym rozdrobnieniu na granulat posegregowanych odpadów.
Najczęściej temu procesowi poddaje się folie opakowaniowe,
puste butelki po napojach, zużyte opony. Przebiega on wg schematu przedstawionego na rys. 8. Metoda ta jest ekonomiczna,
w przypadku gdy dysponujemy dużą ilością tego samego rodzaju tworzywa sztucznego, jak np. butelki z PET. Wtedy warto zastanowić się nad taką metodą recyklingu tworzyw sztucznych,
ponieważ wymaga to specjalnej linii. Powstający w tej metodzie
granulat zostaje przetworzony na preformę, z której powstają
opakowania na chemię gospodarczą, ponieważ w Europie z przyczyn sanitarnych nie wolno wytwarzać opakowań spożywczych
z tworzywa pochodzącego z recyklingu.
Ważną rolę w nowoczesnych metodach recyklingu odgrywają
projektanci i konstruktorzy projektujący przedmioty i urządzenia z tworzyw sztucznych. Już na etapie projektowania powinni
oni uwzględniać problemy późniejszego recyklingu odpadów
powstających na skutek zużycia i wyeksploatowania jakiegoś
urządzenia, bądź maszyny czy np. samochodu, który po wyeksploatowaniu zostanie zezłomowany. Projektanci powinni
uwzględnić na etapie projektowania późniejszą możliwość łatwego rozdzielania materiałów różnego rodzaju od siebie, aby
ułatwić ich późniejszy recykling bądź projektować jak najwięcej
elementów maszyn z jednego rodzaju materiału, co ułatwi ponowne wykorzystanie surowców, jak również ułatwi segregację
powstałych odpadów.

recykling i techniki odzysku
Wraz z rozwojem technologii wytwarzania zmieniają się również metody recyklingu na bardziej nowoczesne. Nowoczesną
metodą recyklingu jest metoda drukowania 3D, chociaż bardziej jest to metoda wytwarzania, zapobiegająca powstawaniu
wiórów. Są to bardzo korzystne dla środowiska metody recyklingu, ponieważ już w początkowej fazie życia produktu jest
przewidywany problem recyklingu tworzyw sztucznych, którego prędzej czy później będzie wymagał każdy wyprodukowany
przedmiot. Ważną formą recyklingu jest wprowadzenie zakazu
składowania odpadów na wysypiskach. Zmusza to do myślenia
o recyklingu już na samym początku, kiedy produkt staje się
bezużyteczny i użytkownik takiego produktu dokonuje segregacji śmieci na odpady suche, mokre, szkło, elektrozłom, gabaryty, w przypadku gospodarstw domowych ogrzewanych piecem
bądź kominkiem popiół i żużel.
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH
METOD RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE
I ANALIZA KORZYŚCI, JAKIE MOGŁYBY PRZYNIEŚĆ
W Polsce niestety jeszcze do niedawna większość odpadów
z tworzyw sztucznych trafiała na wysypiska śmieci komunalnych, gdzie zalegała, zatruwając glebę i wody gruntowe.
Wprowadzenie przymusowego recyklingu zmniejszyło ilość
tego typu odpadów na wysypiskach śmieci. W 2016 roku
w Polsce wprowadzono całkowity zakaz składowania odpadów z tworzyw sztucznych, zwrócono uwagę na to, jak ważna
jest „praca u podstaw” polegająca na segregacji odpadów już
w gospodarstwach domowych. Mają do tego zachęcić niższe
koszty wywożenia odpadów, jeśli ktoś prowadzi taką segregację. Wprowadzenie nowoczesnych metod recyklingu w Polsce
jest sposobem na narastające tony odpadów na wysypiskach
śmieci, poprzez danie im „drugiego życia”. Zamiast zalegać
na wysypiskach mogą one zostać wykorzystane powtórnie, do
wytwarzania np. opakowań na środki chemiczne bądź energię
lub jako surowiec, z którego można uzyskać olej opałowy czy
materiały termoizolacyjne. W Polsce recykling jest tak naprawdę jeszcze młodą formą wykorzystania odpadów z tworzyw
sztucznych. Rynek recyklingu tworzyw sztucznych bardzo dynamicznie się zmienia na lepsze, powstaje coraz więcej ekologicznych spalarni śmieci, sortowni odpadów, zakładów przetwarzających zużyte opakowania z tworzyw, np. na regranulat,
który może być wykorzystany po raz kolejny do wytwarzania
nowych elementów.
W Polsce ostatnio firma Anwil dokonała innowacyjnego odkrycia. Jest to bardzo pozytywny sygnał dla polskiego rynku tworzyw
sztucznych, świadczy o tym, że cały czas się rozwija. Tworzywa
sztuczne są materiałem, który – ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne – świetnie sprawdza się w praktycznie każdej dziedzinie życia, czy to rynek opakowań, czy rynek
samochodowy, gdzie znaczna część samochodu jest wykonana
z tworzywa sztucznego.
Według PlasticsEurope Polska jest jednym z najprężniej rozwijających się krajów w Europie w dziedzinie tworzyw sztucznych
w ostatnich latach. W ostatnim czasie rozwija się również
w Polsce forma wytwarzania przedmiotów poprzez drukowanie
3D gotowych wyrobów. Coraz więcej firm dysponuje takim sprzętem chociażby w biurach konstruktorskich do budowania prototypów, ale również bardzo wiele firm poszukuje podwykonawców
na drukowanie 3D. Tym samym cały czas w Polsce są wdrażane
nowe metody recyklingu, co się przysłuży nie tylko obecnemu
pokoleniu, ale również następnym, które będą umiały to wykorzystać.
56

Na pewno wprowadzenie nowych metod recyklingu w Polsce
zmniejszy narastające góry odpadów śmieci, jakie powstają na
obrzeżach polskich miast. Nie jest to zbyt ciekawy widok, jak na
polską wieś, wplatający się w ładną zieloną okolicę z daleka od
zgiełku miasta.
Pozwoli na zaoszczędzenie surowców naturalnych, z których
wytwarzane są tworzywa sztuczne, takie jak ropa naftowa.
Zmniejszy również smog, ponieważ ludzie nadal świadomie
bądź nieświadomie palą w piecach centralnego ogrzewania
tworzywa sztuczne przez co do atmosfery przedostaje się wiele
szkodliwych substancji, które są wdychane, a w następstwie
powodują bardzo wiele chorób, a czasami prowadzą także do
śmierci. Wprowadzenie w Polsce nowoczesnych metod recyklingu jest niezbędne również ze względów ekonomicznych, ponieważ branża przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym także
recykling jest gałęzią gospodarki, która daje zatrudnienie wielu
osobom. Każdy proces recyklingu, począwszy od zbiórki takich
odpadów poprzez segregację, przetwórstwo odpadów, na półfabrykaty, następnie wykonanie wyrobów gotowych daje pracę
wielu osobom.
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Nowoczesna wtryskarka – jakość
prowadzonej produkcji, koszty
pracy i zarządzanie produkcją
Wymagania odbiorców końcowych wymuszają na przetwórcach tworzyw sztucznych ograniczenie kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście jakości wykonywanych wyrobów. Sprzeczność tych celów jest oczywista, ale w znalezieniu kompromisu
mogą pomóc rozwiązania oferowane przez dostawców maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

D

la wielu przetwórców jednym z głównych punktów
w analizie kosztów produkcji jest zużycie energii przez
wtryskarkę. W ostatnich latach obserwuje się odejście
producentów wtryskarek od napędów opartych o pompy zmiennego wydatku na rzecz energooszczędnych systemów
SerwoPower opartych o pompy napędzane silnikami serwoelektrycznymi. Napędy te w stosunku do konwencjonalnych napędów
przez pompy zmiennego wydatku DFEE pozwalają na redukcję
kosztów zużycia energii o ca 25%. W przypadku wtryskarek wyposażonych w pompy zmiennego wydatku DFR oszczędność może
być jeszcze większa i dochodzić do 35%. Dużą popularnością
cieszą się również wtryskarki elektryczne, które pozwalają na
dalsze ograniczenie zużycia energii (ca 20–30% w stosunku
do napędów SerwoPower). Wtryskarki elektryczne oferuję jednak dodatkowo dużą dokładność działania, możliwość wykonywania ruchów równoległych, w tym dozowania równolegle do
ruchów formy. Cechy te pozwalają na skrócenie czasu cyklu
i podniesienie jakości wykonywanych wyprasek, co stanowi nie
mniejszą zaletę niż samo ograniczenie kosztów zużycia energii.
W nowoczesnych wtryskarkach elektrycznych oraz hydraulicznych
z napędami SerwoPower
stosuje się dodatkowo
system KERS (System
odzysku energii z ruchów
hamowania). Odzyskana
energia wykorzystywana
jest zwykle dla zasilenia
grzałek układu plastykującego. Maszyny wyposażone w KERS pozwalają na
obniżenie zużycia energii
o kolejne 3–4%.
Dla ułatwienia porównań między różnymi
wtryskarkami powstała
norma EUROMAP 60 definiująca warunki pomiaru
zużycia energii i podająca
zużycie dla danej maszyny w kWh/kg. EUROMAP
60 pozwolił na stworzenie
klasyfikacji wtryskarek wg
tzw. klas energetycznych.
Szanujący się producenci

IV

wtryskarek podają w danych prospektowych albo klasy energetyczne albo zużycie w kWh/kg dla każdej z maszyn. Przetwórcy
planujący zakup nowej maszyny mogą dzięki temu porównać nie
tylko cechy samej maszyny, ale także jej zużycie energii.
Obniżenie kosztów produkcji można osiągnąć nie tylko przez
redukcję kosztów bezpośrednich, jak np. zużycie energii. Działaniem celowym jest podniesienie jakości produkowanych wyrobów i ograniczenie ilości odpadów. W tym celu pomocnym
dla przetwórcy może być wtryskarka wyposażona w tzw. Pakiety
Technologiczne. Czym są te pakiety? Nowoczesna wtryskarka
oferuje funkcje nadzoru nad procesem wtrysku wsparte przez
narzędzia do samooptymalizacji procesu. Dla każdego procesu
wtrysku kluczowym są warunki fazy plastyfikacji i wtrysku. Podczas dozowania układ sterowania maszyny może dokonywać pomiaru pracy włożonej w uplastycznienie danej dawki materiału.
Ustawiający parametry pracy wtryskarki może określić tolerancję, w jakiej dopuszczalne są zmiany pracy włożonej w dozowanie. Funkcja HiQ Melt (Monitorowanie jakości materiału) pozwala
na ocenę, czy włożona w proces plastyfikacji praca mieści się
w zakresie ustawionej tolerancji. Jeśli wynik będzie przekraczał
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dopuszczalne odchylenie, cykl uznany zostanie za błędny. Pakiet HiQ Flow odpowiada za fazę wtrysku. Funkcja mierzy pracę
włożoną w realizację wtrysku. W zależności od zaobserwowanej
zmiany maszyna automatycznie koryguje punkt przełączenia na
fazę docisku lub ciśnienie docisku. Co jest bardzo ważne, funkcja HiQ Flow dokonuje korekty w trakcie trwania danego cyklu.
Możliwość reagowania na zmiany warunków procesu w trakcie
trwania cyklu pozwala na obniżenie ilości braków produkcyjnych.
Funkcją kolejną, działającą już podczas kolejnego cyklu, jest HiQ
Cushion. Funkcja ta dokonuje pomiaru poduszki resztkowej tworzywa przy zakończeniu fazy docisku. W zależności od zmierzonej wielkości wtryskarka w kolejnym cyklu zadozuje mniej lub
więcej materiału. Funkcje HiQ uzupełnia HiQ Metering, funkcja
aktywnego zamknięcia pierścienia końcówki ślimaka. Maszyna wyposażona w tę funkcję nadzoruje i wymusza zamknięcie
końcówki ślimaka po zakończeniu dozowania. Zwykle wymuszenie zamknięcia końcówki realizowane jest przez dekompresję.
Funkcja HiQ Metering działa pomiędzy „koniec fazy dozowania”,
a dekompresją i poprawia dokładność pracy maszyny.
Wykonanie wyprasek o wysokiej jakości w połączeniu z niskimi kosztami produkcji musi być wsparte przez właściwe zarządzenie i planowanie produkcji. Coraz większa grupa zakładów
przetwórstwa tworzyw sztucznych wyposażona jest w systemy zarządzania produkcją MES. Na rynku dostępne są różne systemy
MES, często opracowywane jako narzędzia uniwersalne mogące
mieć zastosowanie w różnych branżach gospodarki. WITTMANN
BATTENFELD w roku 2018 podjął decyzję o przygotowaniu własnego systemu zarządzania, powstałego w oparciu o wymagania zakładów wtrysku. System TEMI+ pozwala na łączenie
w sieć i zarządzanie pracą wielu wtryskarek, nie tylko produkcji
WITTMANN BATTENFELD. System TEMI+ ma modułową budowę
i pozwala na nadzór pracy maszyn, kontrolowanie form wtryskowych czy stanów magazynowych materiałów. O zakresie samego systemu decyduje przyszły użytkownik. Co jest ciekawe dla
wtryskarek WITTTMANN BATTENFELD pracujących z systemem
TEMI+ dostęp do samego systemu MES może być realizowany
bezpośrednio z poziomu układu sterowania samej wtryskarki.
Z poziomu sterowania jednej z maszyn można otrzymać dostęp
do danych dotyczących innych wtryskarek. W przypadku produkcji wykorzystującej urządzenia peryferyjne, takie jak termostaty,
suszarki, dozowniki grawimetryczne czy roboty klasyczne systeDodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020

my MES mają tę niedogodność, że obecność
urządzeń peryferyjnych musi zostać przypisana do danej wtryskarki przez administratora
systemu. W przypadku urządzeń WITTMANN
Group wyposażonych w platformę komunikacyjną WITTMANN 4.0 tworzenie komórek produkcyjnych jest o wiele prostsze. Termostat
podłączony do maszyny poprzez przyłącze
WITTMANN 4.0 zostaje natychmiast wykryty
przez system TEMI+ i przyporządkowany do
danej maszyny. System zarządzania kontroluje poprawność doboru danego urządzenia
peryferyjnego, czy dane urządzenie jest prawidłowe dla prowadzonego lub planowanego
procesu.
W wielu szczególnie mniejszych zakładach
wdrożenie systemów MES napotyka jednak
na spore trudności organizacyjne. Gdy dla
danej produkcji wymagany jest system zarządzania i nadzoru MES, pomocnym może
być oferowany przez WITTMANN BATTENFELD system TEMIone. Jest to pełen system MES przeznaczony
tylko do jednej wtryskarki. System TEMIone nie wymaga ingerencji działu IT w jego uruchomieniu i wdrożeniu. Ogranicza to
dla przedsiębiorstwa koszty samej instalacji. System TEMIone
komunikuje się automatycznie z urządzeniami peryferyjnymi poprzez platformę WITTMANN 4.0, podobnie jak system TEMI+.
Całość informacji dostępnych jest z poziomu układu sterowania
wtryskarki. Systemy TEMI+ i TEMIone powstały z myślą o użytkownikach wtryskarek i prowadzonej na nich produkcji. Są to
systemy dedykowane dla zakładów przetwórstwa tworzyw.
Prowadzenie jakiejkolwiek produkcji wymaga maszyn sprawnych i działających prawidłowo. Wielu przetwórców tworzyw
docenia ten fakt i świadomie planuje przeglądy okresowe użytkowanych wtryskarek. Prewencyjne przeglądy pozwalają na
ograniczenie ilości awarii, ale nie zapobiegają im całkowicie.
Nowoczesne wtryskarki mogą być wyposażane w systemy CMS
(Central Monitoring System). W systemie tym wtryskarka zostaje
doposażona w szereg czujników monitorujących stan faktyczny
najważniejszych komponentów maszyny. Zakres kontroli może
być dobrany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przetwórca
może także skorzystać z pomocy dostawcy wtryskarek, wybierając określony pakiet wyposażenia dodatkowego maszyny. System CMS pozwala na kontrolę stanu technicznego i w przypadku
wykrycia jakiś niepokojących objawów na informowanie użytkownika o problemie. Wtryskarka może np. wysłać wiadomość e-mail na wprowadzone wcześniej adresy, alarmując o sytuacji. Systemy CMS zapobiegają awariom, a tym samym redukują koszty
postojów i koszty produkcji.
Nowoczesne wtryskarki stają się urządzeniami wspierającymi
przetwórcę w osiąganiu celów ekonomicznych. Dobierając nową
wtryskarkę, warto jest sprawdzić, jakie wsparcie może ona zaoferować.

WITTMANN BATTENFELD POLSKA Sp. z o.o.
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 022 724 38 07
www.wittmann-group.pl
info@wittmann-group.pl

V

Rozwój = inwestycje
nasz klucz do sukcesu
SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski podwyższa jakość swoich produktów, wdrażając nowoczesne techniki produkcyjne
i konstrukcyjne. Portfolio firmy jest bardzo szerokie i interesujące. Firma oferuje swoim klientom usługi w zakresie produkcji
form wtryskowych i oprzyrządowań dla wielu branż. Nasi konstruktorzy nie tylko projektują narzędzia, ale także sugerują lepsze,
często tańsze rozwiązania, a klient jest traktowany jako partner, co sprawia, że każdy projekt realizowany jest z takim samym
zaangażowaniem.

FORMY WTRYSKOWE O WYMIARZE NAWET 1m x 1,5 m
Mocną stroną firmy jest wtryskownia – wyposażona we wtryskarki hybrydowe, hydrauliczne i elektryczne. Moc inwestycji nie
ma granic, dlatego firma kupiła kolejną wtryskarkę o sile zwarcia
750 ton. Nowy zakup idealnie pasuje do gamy dużych wtryskarek (500 t, 900 t, 1300 t, 1600 t), ale przede wszystkim zwiększa możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa.
WTRYSKARKI 40 t–1600 t
Hasło FULL SERVICE SUPPLY doskonale odzwierciedla
i ukazuje potencjał firmy w prowadzeniu wszechstronnych projektów w jednym miejscu. Jednym z newralgicznych punktów jest
właśnie nowoczesne laboratorium. Maszyna pomiarowa, aparat DSC, spektrofotometr, plastometr i wiele innych urządzeń
pozwalają na co dzień skrupulatnie kontrolować wymiary detali
i narzędzi, a także badać skład i właściwości materiału stosowanego podczas produkcji.

BADANIA LABORATORYJNE RÓWNIEŻ
NA ZAMÓWIENIE KLIENTA
Przedsiębiorstwo rozwija się również na wielu innych płaszczyznach. W ubiegłym roku na dachu firmy zainstalowano instalację
fotowoltaiczną, dzięki której firma staje się „niezależna energetycznie” i bardziej EKO. Wykorzystując specjalną aplikację, na
bieżąco kontroluje poziom zużycia energii. Panele fotowoltaiczne
mają zapewnić pozyskiwanie energii przez co najmniej 25 lat.

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski
ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec, Polska
tel. 17 744 92 00, fax 17 744 92 18
biuro@sieroslawscy.com.pl
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Wtryskarki na targach
Plastpol 2019 – przypomnienie
W ubiegłym roku na targach Plastpol w Kielcach maszyny do wtrysku były elementem, który mocno przykuł uwagę zwiedzających. Wiele z prezentowanych maszyn podczas wystawy produkowało przedmioty z tworzyw sztucznych, co dało zwiedzającym
możliwość zobaczenia całego procesu powstawania produktu na żywo.

ARBURG
Niemiecki potentat zaprezentował produkty swojej marki przeznaczone do efektywnej technologii wtrysku, a także gotowe
gniazda produkcyjne i rozwiązania automatyzacyjne. Arburg skupił się na „Drodze do digitalizacji”, rozwiązaniach „pod klucz”
i automatyzacji procesów.

ENGEL
Istniejący od 1945 austriacki producent ze Schwertbergu
w Górnej Austrii pokazał w praktyce, na przykładzie dwóch zastosowań, w jaki sposób można wydajnie i ekonomicznie produkować. Firma zaprezentowała zintegrowane, wspomagane asystentem gniazdo produkcyjne – w pełni zautomatyzowane rozwiązanie
do bardzo szybkiej wymiany wkładów formy. W ramach drugiej
prezentacji na żywo, Engel, na przykładzie produkcji gotowych
do sprzedaży pokrywek w technice one shot, udowodnił, że koncepcje IML można realizować ekonomicznie nawet w krótkich
seriach. Trzecim eksponatem była wyjątkowo kompaktowa wtryskarka serwohydrauliczna, która jest w stanie połączyć maksymalną efektywność, wydajność i precyzję również w procesach
wielokomponentowych z użyciem elastomerów i termoplastów.
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WITTMANN BATTENFELD
Polska, w której branża przetwórstwa tworzyw sztucznych ma
się bardzo dobrze, niestety nie posiada rodzimego producenta
wtryskarek. Tym bardziej możemy z zazdrością zerkać na maleńką Austrię, z której pochodzą aż dwaj światowi potentaci
w zakresie budowy takich maszyn.
Wittmann Battenfeld, drugi z austriackich producentów maszyn do formowania wtryskowego, zaprezentował w tym roku
dwie wtryskarki. Na pokazywanej po raz pierwszy w Polsce elektrycznej maszynie szybkobieżnej EcoPowerXpress 160/1100+
firma zaprezentowała produkcję opakowań w technologii IML. Na
targach Plastpol było można zobaczyć kompletną komórkę produkcyjną stworzoną w całości przez firmę. Na czterogniazdowej
formie była prowadzona produkcja pokrywek z PP w czasie cyklu
wynoszącego 3 sekundy. System IML oparty był o jednoosiowego robota nowej generacji Wittmann W837.
Prezentowana wtryskarka wyposażona była w Central Monitoring System CMS, który nadzorował stan techniczny wszystkich
istotnych podzespołów maszyny. System CMS pozwala na racjonalizację prac związanych z przeglądami i remontami maszyn.
Daje szansę na zaplanowanie potrzebnych prac i wykonanie ich
w terminach rzeczywiście wymaganych stanem wtryskarki.
Wittmann Battenfeld VPower 160/750
Absolutną nowością była prezentacja wtryskarki pionowej Wittmann Battenfeld VPower 160/750. Prezentowany model był
pierwszym z przedstawicieli nowej serii maszyn VPower. Wtry-
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HURMAK
Wiodący turecki producent wtryskarek zaprezentował na swoim stoisku trzy gniazda produkcyjne. Na pierwszym z nich było
można zobaczyć jedną z najmniejszych wtryskarek dwupłytowych
- Zenith 110 o sile zwarcia 110 ton. W trakcie wystawy wtryskarka Zenith 110 wyposażona w robota kartezjańskiego tureckiej
firmy HKTM produkowała skrobaczki do szyb samochodowych
wykonane z PP.
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Na targach turecki koncern zaprezentował również swoją wtryskarkę do obtrysku elektroniki. Wtryskarki niskociśnieniowe do
klejów termotopliwych, np. Henkel-Technomelt są szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, obronnym, elektronicznym, do produkcji AGD, przewodów itp. Proces wtryskiwania
niskociśnieniowego nie uszkadza podzespołów elektronicznych
w obszarze natryskiwania i zapewnia całkowitą izolację od czynników zewnętrznych jak pył, woda itp.
Ze względu na lepkość materiału, praktycznie niemożliwe jest
zdjęcie go z uformowanych kabli, dzięki czemu jest to idealne
rozwiązanie do grupowania przedmiotów. Pompa napędzana serwonapędem zapewnia precyzję i równomierność procesu natryskiwania.
Na ostatnim prezentowanym przez Hurmaka gnieździe produkcyjnym turecki producent wtryskarek zaprezentował dwupłytową
wtryskarkę o sile zwarcia 200 ton - Zenith 200. W trakcie wystawy zwiedzający mogli obserwować na żywo proces produkcji
czterolitrowych wiader w technologii IML.
SUMITOMO (SHI) DEMAG
Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH zaprezentował wtryskarki o sile zwarcia pomiędzy 180 kN a 20 000 kN, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu na całym
świecie w przetwórstwie termoplastów, elastomerów, a także
materiałów termoutwardzalnych.
Firma stawia na serię nowości ze swojego portfolio – kompaktowe, zintegrowane gniazdo produkcyjne Handle & Place,
szybkobieżną elektryczną wtryskarkę IntElect z najnowszej serii
S oraz szybkie i dynamiczne roboty z nowej serii SDR Speed.
Hasłem przewodnim był Precision.Power.Productivity, które
w tych słowach opisywał najmocniejsze strony produktów tego producenta wtryskarek, równocześnie podkreślając wysoki poziom
wiedzy specjalistycznej popartej wieloletnim doświadczeniem
w technologii budowania maszyn do formowania wtryskowego.
W hasło przewodnie idealnie wpisały się prezentowane podczas tegorocznych targów Plastpol dwa gniazda produkcyjne
oparte na wtryskarkach z najnowszej serii IntElect, cechujące
się znaczącą oszczędnością energii, niezwykłą precyzją przy wysokiej dynamice oraz wydajnością.
Pierwsza aplikacja była prezentacją technologii Handle & Place - w pełni zintegrowane gniazdo produkcyjne z prostą automatyzacją opartą na wysoko precyzyjnej wtryskarce z najnowszej
serii IntElect2 o sile zwarcia 75 ton. W tej aplikacji produkowany
był pojemnik modułowy Quest System opatentowany przez firmę
Masterplast.
W konfiguracji Handle & Place maszyna IntElect 2 75t jest
skomunikowana z robotem 3-osiowym SDR 5S, wykonującym
standardowe czynności, jak: usuwanie detalu z formy, przenoszenie go, a następnie odkładane na transporterze taśmowym,
który również jest połączony na stałe z całą konstrukcją. Cała
automatyzacja jest zabezpieczona obudową robota, zintegrowaną z resztą elementów gniazda, tworząc tym samym kompletny,
wydajny system o kompaktowych rozmiarach, usprawniający produkcję przy wykorzystaniu niewielkiej ilości miejsca. Wystarczy
więc jedynie uruchomić instalację i można ruszać z produkcją.
W technologii Handle & Place wtryskarka, jak i robot są ze
sobą idealnie skomunikowane, już na etapie tworzenia gniazda
następuje sprzężenie wszystkich elementów w jednym programie, a więc nie potrzeba już dodatkowych złączy oraz instalacji
programów, do klienta trafia gotowy produkt.
Wymiana danych między sterowaniem robota a systemem NC5
plus zapewnia pewny proces produkcji. Roboty SDR w zintegro-
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skarki pionowe są dedykowane do specjalnych aplikacji i nie są
stosowane powszechnie przez wszystkich przetwórców, ale Polska jest sporym rynkiem dla tego typu konstrukcji. Dlatego też
producent z Kotingbrunn położonego w Dolnej Austrii zdecydował
się na prezentację na targach Plastpol swojej nowej konstrukcji.
W konstrukcji VPower zastosowano nową koncepcję rozdzielacza mediów dla połówek form mocowanych na stole obrotowym.
Użytkownicy maszyn pionowych znają problemy ograniczające
ilość dostępnych mediów dla form. W nowej konstrukcji znacząco zwiększono możliwość wyprowadzania zarówno przyłączy dla
rdzeni, obiegów termostatowania, jak i chłodzenia.
Wittmann jest również jednym z największych producentów robotów, który co roku buduje około 5000 robotów. W ofercie firmy
znajduje się szereg robotów adresowanych pod różne wymagania i aplikacje. Na targach Plastpol koncern prezentował nowe
konstrukcje robotów z serwoelektrycznym napędem osi dodatkowych. Roboty nowej generacji Wittmann WX142 i WX153 wyposażone w serwonapędy osi A i C. Roboty serii WX są następcami bardzo popularnych robotów serii PRO. Są adresowane do
wszystkich użytkowników stawiających robotom nawet bardzo
wyrafinowane wymagania.
Obok robotów o tak zaawansowanych możliwościach można
było również zobaczyć robota Primus 26 dedykowanego do wtryskarek do ca. 400 t siły zamykania. Seria Primus dedykowana
jest dla klientów oczekujących od robota łatwej automatyzacji
odbioru wyprasek i ich odłożenia w uporządkowany sposób.
W ofercie targowej grupy Wittmann nie zabraknie oczywiście
urządzeń peryferyjnych, w tym suszących i podających tworzywa. To m.in.: suszarki Wittmann Aton G, w których do suszenia jako sito molekularne wykorzystywane jest obracające się
koło segmentowe oraz suszarki z sitami molekularnymi serii
Wittmann Drymax primus E. Klientów zainteresowanych rozwiązaniami związanymi z systemami centralnego suszenia
i podawania z pewnością zainteresuje suszarka Drymax E300
z dwoma zbiornikami suszącymi Silmax E oraz stacja sprzęgająca Codemax. Stacja sprzęgania wyposażona jest w skaner kodów RFID i współpracuje ze sterowaniem Wittmann M7.3 IPC.

wanej automatyzacji skonfigurowane są do niezawodnej komunikacji z systemem sterowania NC5 plus przez złącze wymiany
danych. Aby ułatwić komunikację, interfejs robota zintegrowany
jest z wyświetlaczem panelu sterowania NC5 plus. Dane robota
zapisywane są razem z programem maszyny w katalogu form.
Dzięki temu wszystkie dane produkcji i funkcje mogą być kontrolowane przez sterowanie NC5 plus. Co więcej, zintegrowana
w maszynie opcjonalna drukarka może być w łatwy sposób wykorzystana do wydruku programu robota. Przechowywanie danych
programu robota z powiązanym programem ustawiania maszyny
i danymi katalogu znacząco ułatwia także wymianę formy oraz
skraca ponowną konfigurację. Takie udogodnienia powodują,
że praca na maszynie jest nieskomplikowana oraz bardziej przystępna dla operatora.
Pełna integracja wszystkich elementów gniazda oraz płynna
komunikacja między nimi obsługiwana z poziomu jednego panelu NC5plus sprawia, że system zintegrowanej automatyzacji
jest łatwy w obsłudze i nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy z zakresu automatyzacji, aby móc wykorzystać
jego cały potencjał i zwiększyć efektywność produkcji całego
procesu.
Druga aplikacja to najnowsza, szybkobieżna, w pełni elektryczna i niezwykle wydajna wtryskarka IntElect S o sile zwarcia 180
ton. Charakteryzuje się ona niezwykłą wytrzymałością nawet
w ekstremalnych warunkach. Nowa wtryskarka była zintegrowana z Robotem SDR Speed7, tworząc razem imponująco wydajne
gniazdo produkcyjne. Dzięki podniesieniu dynamiki w nowej serii
robotów SDR Speed, czas usuwania detalu z formy oraz czas
otwarcia formy w maszynach IntElect S uległ znacznemu skróceniu.
KRAUSSMAFFEI
Seria elektrycznych wtryskarek PX, produkcji KraussMaffei,
stanowiła odpowiedź na wyzwania stawiane firmom produkcyjnym, takie jak: superwydajna produkcja, elastyczność czy automatyzacja. Polska firma Dopak, dealer tych maszyn na rynku
polskim, na swoim stoisku pokazał półautomatyczny proces produkcyjny na wtryskarce PX 320-2000 technologię wytwarzania
odpornej na zarysowania ramy ze zintegrowaną elektroniką, do
której w późniejszym etapie zostanie wmontowany dziesięciocalowy wyświetlacz HMI.
Wtryskarka wyposażona była w przemysłowy robot IR 60
R1610 przeznaczony do ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach. IMD to technologia zdobienia w formie wtryskowej. Na
czym polega ten proces? Sześcioosiowy robot umieszcza inserty
w formie. Po stronie dyszy znajduje się folia elektroniczna IML
(InMold Labeling) ze ścieżkami przewodzącymi, a po stronie wypychacza umieszczany jest specjalny film IMD (InMold Decoration) w formie kolorowego obrazka dekoracyjnego. Aby stworzyć

twardą powłokę zewnętrzną, warstwę utwardza się promieniami
UV. W formie produkcyjnej można umieszczać wiele dekoracyjnych folii IMD. Dla rozwiązań wielogniazdowych, aby zwiększyć
wydajność produkcji, stosuje się folie typu DUO, które zawierają
dwa niezależne od siebie dekory rozmieszczone z dokładnością
do setnej milimetra.
Seria PX wyróżnia się przede wszystkim solidnymi układami
mechanicznymi, dynamicznymi i wysoko precyzyjnymi napędami.
Efektywny, 5-przegubowy, kolanowy układ zamykania w połączeniu z inteligentną techniką serwonapędu zapewnia doskonałą
produktywność i oszczędność przy równoczesnej optymalnej
ochronie formy. KraussMaffei zwraca także uwagę na ergonomię i wygodę pracy, dostępność do wszystkich stref maszyny,
łatwość przy konserwacji i czyszczeniu. Aby zagwarantować wysoką jakość wyprasek w każdym cyklu, producent opracował
i opatentował technologię analizującą aktualny stan procesu,
której zadaniem jest utrzymywanie na stałym poziomie zadanych
parametrów. Gdy lepkość materiału lub opory przepływu w formie ulegną zmianie, funkcja APC kompensuje zakłócenia, które
mogą wynikać z czynników środowiskowych, z jakości materiału,
a nawet z czynnika ludzkiego.
NEGRI BOSSI
Tradycyjnie, jak co roku, Negri Bossi przedstawił swoje nowości. Na stoisku swojego przedstawiciela w Polsce, firmy NTQ
s.c., została przedstawiona wtryskarka z serii NOVA eT z automatyzacją Sytrama wraz z 4-krotną formą. Maszyna w pełni
elektryczna, o sile zwarcia 180 ton jest zaprojektowana z myślą
o trwałym i skutecznym działaniu. Główne cechy to samosmarowne łożyska liniowe na płycie ruchomej zapewniające czystość
formy, dzięki czemu maszyna idealnie sprawdzi się w zakładach,
gdzie wymagany jest Clean-Room. Urządzenie zapewnia również
oszczędność energii, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań
hydraulicznych, oraz znacznie krótszy czas cyklu dzięki ruchom
równoległym.
Urządzenie wyposażone jest w nowy kontroler Tactum – przyjazny dla użytkownika i innowacyjny, posiadający funkcję przesuwania w bok i w górę oraz szybką i intuicyjną nawigację gestem.
Inna maszyna, jest to NOVA sT o sile zwarcia 700 ton.
CHEN HSONG
Jedną z firm, którą zobaczyliśmy wśród grona wystawców, była
firma P&F Wartacz z Wrocławia, istniejąca na rynku od 1990
roku. Oferuje między innymi wtryskarki, młyny i kruszarki. Na
targach, pośród innych maszyn zaprezentowanych na dwóch
stoiskach firmy, można było zobaczyć między innymi nową wtryskarkę do tworzyw sztucznych marki Chen Hsong Group z Hong
Kongu.
Firma Wartacz oferuje głównie chińskie wtryskarki z bogatym
wyposażeniem w standardzie i z opcjami, które nie występują
w żadnych innych urządzeniach dostępnych na rynku.
YIZUMI I HWA CHIN
Stałym wystawcą targów Plastpol jest ZHU Tomasz Jasztal.
Ubiegłoroczna wystawa była dla tej firmy szczególna, ponieważ
firma obchodzi 25-lecie istnienia.
Podczas targów firma ZHU Tomasz Jasztal zaprezentowała trzy
stanowiska produkcyjne, gdzie było można obejrzeć pracujące
wtryskarki: Yizumi PAC250 dedykowaną do wyrobów cienkościennych, hydrauliczną wtryskarkę Yizumi 120A5-EU wyposażoną w serwonapęd i zbudowaną w europejskim standardzie.
Z kolei tajwański producent Hwa Chin pokazał wtryskarkę dwu-
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komponentową o sile zamykania 250 ton. Wszystkie maszyny
wyposażone były w manipulatory producenta robotów Borunte
oraz peryferia koncernu Topstar.
DR. BOY
Niemiecki producent zaprezentował na targach mikrowtryskarkę BOY XXS o sile zwarcia 6,3 tony, wtryskarkę BOY 35 E (siła
zwarcia 35 ton), w pełni zautomatyzowaną wtryskarkę BOY 60
E ze zintegrowanym robotem odbierającym detale oraz agregaty
dostawne BOY, które przekształcają konwencjonalną wtryskarkę
w maszynę dwu- lub wieloskładnikową.
Podczas kieleckiej wystawy w pełni zautomatyzowana komórka produkcyjna wytwarzała dwukomponentowe nalewaki do
wina. Wtryskarka BOY 60 E produkowała przezroczystą część
nalewaka, zaś BOY 2C S obtrysnął nalewak dwoma elementami
uszczelniającymi z TPE, po czym gotowy wyrób został odebrany
z formy przez robota LR 5 i umieszczony na przenośniku taśmowym.
Wtryskarka BOY 35 E o sile zwarcia 35 ton demonstrowała
swoją przydatność do produkcji części technicznych w wąskich
zakresach tolerancji. Przy powierzchni użytkowej wynoszącej zaledwie 1,94 m2, BOY 35 E jest szczególnie wysoko oceniany
dzięki energooszczędnemu serwonapędowi.
BOLE
Firma Feni-Tech S.C., posiadająca w swojej ofercie wtryskarki
BOLE, zaprezentowała trzy pracujące gniazda produkcyjne chińskiego producenta.
W jednym z nich została zaprezentowana nowoczesna, energooszczędna (zużycie energii elektrycznej na poziomie 0,3-0,4kWh

na kilogram przetworzonego tworzywa) maszyna hydrauliczna
z serii EKS chrakteryzująca się wysoką precyzją i powtarzalnością produkcji. Produkowano na niej transparentny pojemnik
spożywczy z polistyrenu, odbierany przez szybkobieżny robot
kartezjański. W maszynach z serii EKS o wielkości do 470 ton
ruchy agregatu, ślimaka oraz stołu ruchomego odbywają się na
łożyskach liniowych.
Maszyny te wykorzystują opatentowany przez producenta model systemu zamykania, z pięciopunktowym układem zamka,
z dodatkową płytą pośrednią, który to system pozwala na przyłożenie siły zamykającej w centralnym obszarze stołu maszyny,
a nie jak przy klasycznych układach kolanowych na zewnętrznych
jego krawędziach. Pozwala to zminimalizować odkształcenia stołów oraz form podczas procesu wtrysku oraz zapewnić równą
siłę zamykania na całej powierzchni podziału formy, co nie jest
możliwe z tradycyjnymi systemami zamykania.
Druga z maszyn prezentowanych na targach to w pełni elektryczna wtryskarka z serii FE o sile zwarcia 110 ton. Był na niej
produkowany polipropylenowy otwieracz do słoików.
W trzecim gnieździe została zaprezentowana dwupłytowa wtryskarka hydrauliczna o sile zwarcia 520 ton. Na tej maszynie była
produkowana łopata do odgarniania śniegu.
W tym roku firmy zaprezentują kolejne niespodzianki, które
poznamy już wkrótce.
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania czasopisma.

Na podstawie materiałów zamieszczonych na
www.plastech.pl
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Procedowany w Brukseli podatek od tworzyw sztucznych
zagrożeniem dla celów środowiskowych Polski i całej UE
Po ostatnim szczycie Rady Europejskiej w Brukseli trwają prace nad nowym podatkiem od tworzyw sztucznych. Zdaniem
ekspertów celem jest przede wszystkim uzupełnienie wynikającej z brexitu dziury budżetowej wynoszącej około 75 mld euro.
– Podatek w obecnej formie jest zagrożeniem dla całej branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Uderzy on
w najbiedniejszych, przyczyniając się m.in. do istotnego wzrostu cen żywności – uważa Robert Szyman z Polskiego Związku
Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

P

odatek od tworzyw sztucznych (tzw. plastics tax) pojawił
się jako jedna z propozycji uzupełnienia dochodów unijnego budżetu w latach 2021–2027. Wstępna wysokość
podatku została ustalona na poziomie od 0,8 euro do nawet
1 euro za każdy kilogram niepoddanych recyklingowi tworzyw,
tj. dwukrotnie więcej niż wynosi rzeczywista szacowana wartość
tych materiałów na rynku. Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami,
roczne wpływy do unijnego budżetu z tytułu podatku mogą wynieść nawet 9,7 mld euro.
– W proponowanej obecnie formie podatek od tworzyw sztucznych uderzy przede wszystkim w takie kraje jak Polska, gdzie
zwiększenie poziomu recyklingu odpadów wymaga dalszych
istotnych nakładów zarówno w samorządach, jak i na poziomie ogólnokrajowym. Zamiast inwestować w innowacje i nowe
technologie będziemy musieli płacić wielomiliardowe kary, które
zasilą unijny budżet i będą finansować niezwiązane z ochroną
środowiska cele. To może mieć katastrofalne skutki nie tylko
dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy dominują w branży
przetwórstwa tworzyw, ale też dla samorządów i wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym – przekonuje Robert Szyman z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.
Przedstawiciele branży przetwórczej wskazują, że wprowadzenie podatku nie tylko nie zwiększy poziomu recyclingu tworzyw
sztucznych, ale wręcz osłabi realne narzędzia samorządów,
władz krajowych i prywatnego biznesu w tym obszarze. To z kolei
może zablokować realizację ambitnych celów środowiskowych
Unii Europejskiej do roku 2030. Największe koszty poniesie

Polska i kraje członkowskie, które przystąpiły do UE po 2004
roku, co dodatkowo zmniejszy ich możliwości konkurowania na
wspólnym rynku.
– Podatek od tworzyw to drastyczny przypadek sięgania do
kieszeni najuboższych w celu zasypania dziury budżetowej. Silniejsze kraje członkowskie, które miały więcej czasu na przygotowanie nowoczesnej infrastruktury, oraz działające na ich terenie
przedsiębiorstwa w dużo mniejszym stopniu odczują koszty tego
podatku. W Polsce dodatkowym wyzwaniem będzie nieuchronny
wzrost cen żywności, który w naturalny sposób obciąży gospodarstwa domowe o niższym dochodzie. Szacowany wpływ tego
podatku na ceny żywności może wynieść nawet +0,7 proc. – dodaje Robert Szyman.
Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych zdecydowanie wspiera rozwiązania wspólnotowe, krajowe oraz lokalne zmierzające
do zwiększenia efektywności recyklingu odpadów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Sprzeciw branży budzi zatem nie
tylko wysokość i konstrukcja podatku od tworzyw sztucznych, ale
też tryb, w jakim nowe obciążenie jest procedowane. Komisja
Europejska nie przedstawiła dotąd analizy wpływu proponowanych rozwiązań na otoczenie biznesowe, ograniczony jest także
realny dialog ze stroną społeczną w tym obszarze. W Polsce
przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych tworzy ponad 7,5 tys.
przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, które zatrudniają
łącznie około 160 tys. osób.

Źródło: www.tworzywa.org
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Technologie XXI wieku
w elektrycznych
wtryskarkach JSW

W

tryskarki JSW serii ADS to połączenie innowacji
i prostej budowy. Każdy z układów napędzany jest
poprzez indywidualny serwomechanizm. Dzięki
temu istnieje możliwość realizacji ruchów równoległych takich jak wypychanie detali podczas otwierania formy, czy
rozpoczęcie wtryskiwania przed osiągnięciem pełnej siły zwarcia.
Te cechy pozwalają na doskonałe odpowietrzenie formy, znaczne
skrócenie czasu cyklu oraz mają wpływ na niskie zużycie energii.
Każdy z serwomotorów wyposażony jest w enkoder absolutny,
utrzymujący dokładność położenia układów rzędu 0,01 mm, czyli
dokładności obrabiarek CNC. Taka precyzja pozwala utrzymać
wysoką jakość wyrobów, stabilność produkcyjną oraz znacząco
redukuje ilość odpadów.
JEDNOSTKA WTRYSKIWANIA
Dzięki precyzyjnym serwomechanizmom, kontroli obciążeń
silników oraz algorytmom wtryskarki JSW są w stanie optymalizować proces wtryskiwania dzięki następującym technologiom:
HAVC (High Accuracy Volume Control)
Opatentowana, technologia kontroli objętości dozowania tworzywa. Jej zadaniem jest każdorazowa stabilizacja objętości tworzywa,
a więc i ciśnienia wtrysku oraz wagi produktów poprzez natychmiastowe uszczelnienie pierścienia po zakończeniu dozowania.
IWCS (Injection Weight and Cushion Stability)
Opatentowana technologia stabilizacji poduszki resztkowej
oraz wagi wtrysku. Dzięki zastosowaniu IWCS masa płynącego
tworzywa ma identyczną gęstość za każdym cyklem, co pozwala
osiągnąć stabilność wagową produktów.
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Electric-driven Soft Pack Servo Control
opatentowana technologia pozwalająca na wypełnianie gniazd
z optymalnym ciśnieniem. Łagodzi skoki ciśnienia podczas
przełączania ciśnienia wtrysku na ciśnienie docisku. Uniknięcie
skoków ciśnienia jest bardzo ważne pod względem stabilności
procesu wtryskiwania.
APC (Advanced Pressure Control)
opatentowana technologia pozwalająca na uniknięcie zarówno
„przepakowania” formy, jak i „niedolewów”. Funkcja dostosowuje wartości do optymalnych parametrów.
Predicted control of metering
Technologia zapewniająca łagodne zatrzymywanie prędkości
obrotowej ślimaka przed zakończeniem plastyfikacji. Korzyścią
zastosowania tej technologii jest brak skoków przeciwciśnienia,
powodujących destabilizację wagi produktów i objętości wtrysku.
Before-holding pressure deceleration control
Technologia, która spowalnia prędkość wtrysku do optymalnej, poprzez doświadczalne przewidywanie punktu przełączenia
na ciśnienie docisku. Po przełączeniu ciśnienie docisku jest
utrzymywane na stałym poziomie.
UKŁAD OTWIERANIA/ZAMYKANIA
Funkcja ochrony formy
Wtryskarki JSW kontrolują własną pracę na podstawie błyskawicznych informacji zwrotnych. Czas wysyłania i odbierania tych
informacji to 62 µs (około 16 razy szybciej niż w większości wtryskarek konwencjonalnych). Jest to szczególnie istotne w funkcji
ochrony formy, odpowiedzialnej za wykrycie potencjalnej kolizji
narzędzia lub zakleszczeń wyrobów w formie.
Próby ochrony formy, które wykonano na maszynie o sile zwarcia 50 ton, nie pozwoliły na zgniecenie papierowego kubka.
Dodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020
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Autokorekta siły zwarcia i autoadaptacja wysokości formy
Podczas produkcji forma wtryskowa nagrzewana jest poprzez:
tarcie, gorące tworzywo, termostatowanie oraz system gorącokanałowy. Stal narzędzia formującego rozszerza się pod wpływem
ciepła, dlatego po nagrzaniu narzędzia należy ponownie ustawić
siłę zwarcia oraz wysokość formy. Technologia autokorekcji oraz
autoadaptacji układu zamykania pozwala na ominięcie tej operacji. Dzięki temu można zaoszczędzić nie tylko na czasie, ale
także na kosztach eksploatacji formy oraz systemu zamykania
maszyny.

SOFTWARE
Operowanie 15” panelem dotykowym oparte jest o popularny
system Android, dzięki czemu sterowanie maszyną przypomina
obsługę tableta, czy smartphona. Można na przykład przeskoczyć do ostatnio używanych aplikacji lub użyć funkcji printscreen.
Rewelacyjnym atutem zastosowania Androida we wtryskach JSW
jest szereg aplikacji takich jak np. Asystent ustawiania procesu,
pozwalający wyeliminować wady detali czy Asystent zmiany formy i kalibracji napędów.
JSW to ponad 200 konfiguracji maszyn dobieranych do indywidualnych potrzeb produkcyjnych. JSW to japońska kultura pracy.
JSW to cicha i czysta produkcja. JSW to oszczędność energii
elektrycznej i wewnętrzny system chłodzenia powietrzem. JSW
to satysfakcja producentów wyprasek, wynikająca z wydajności
produkcyjnej oraz jakości wykonania maszyn.
Wadim Plast jest autoryzowanym przedstawicielem JSW od
2008 roku i jako jedyni w Polsce oferujemy wtryskarki elektryczne o sile zwarcia nawet do 3000t.

Wadim Plast
www.wadim.pl
Dodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020

The dreams come true…

					 = perfekcja
SCORPIO
Firma EOS, będąca protoplastą firmy RIPRESS, powstała w 1982 roku. Jej celem była wszechstronna opieka serwisowa świadczona dla użytkowników maszyn wtryskowych różnych producentów. W roku 1987 nazwa firmy została zmieniona na RIPRESS.
Lata zbierania doświadczeń, zarówno serwisowych jak i konstrukcyjnych, zaowocowały w 1999 roku produkcją własnych
maszyn wtryskowych. Dotychczasowa bliska współpraca z użytkownikami maszyn wtryskowych pozwoliła firmie RIPRESS na
stworzenie własnych maszyn wolnych od typowych bolączek maszyn produkowanych masowo. Każda z dostarczanych maszyn
była stworzona dokładnie według potrzeb odbiorcy, a uważne wsłuchiwanie się w opinie użytkowników pozwalało na dopracowywanie rozwiązań.

ROZWÓJ I NOWATORSTWO
W 2008 roku, przy bliskiej współpracy z użytkownikami maszyn RIPRESS, powstała seria maszyn IT: technicznie zoptymalizowana, w pełni zaprojektowana przez RIPRESS, stanowiła korzystne cenowo rozwiązanie dla każdego klienta. Sukces
rynkowy tej konstrukcji stanowił dodatkową motywację do dalszego ulepszania oferowanych produktów. Na efekty nie trzeba
było długo czekać: od 2009 roku każda z maszyn serii IT była
standardowo wyposażona w serwohydrauliczny napęd oparty na
serwomotorze ze specjalnym kontrolerem oraz pompie zębatej:
rozwiązanie to znacznie upraszczało konstrukcję hydrauliczną
maszyny, podwyższało jej wydajność, a przede wszystkim drastycznie ograniczało pobór energii. RIPRESS był pierwszą firmą
w Europie, która opracowała i zastosowała takie rozwiązania
we wszystkich oferowanych przez siebie maszynach. Maszyny
z takimi rozwiązaniami, seria HES, wzmocniły reputację firmy
RIPRESS, podnosząc ją na sam szczyt elity producentów maszyn. Odpowiadając na różnorodne potrzeby swoich klientów,
w 2013 roku RIPRESS zaprezentował nową serię maszyn FLOWER:
w pełni elektrycznych maszyn przeznaczonych do superdokładnej produkcji, szczególnie elementów technicznych.
Po 2016 roku segmentacja rynku uległa dość istotnej zmianie:
od całkowicie elektrycznych szybkich maszyn do produkcji opakowań, po tanie standardowe maszyny ogólnego zastosowania.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację RIPRESS rozszerzył gamę
maszyn IT HES w zakresie od 60 ton do 1300 ton. Stworzył też
serię maszyn ECO: prostych, wydajnych i oszczędnych maszyn
w bardzo korzystnych cenach. Efektem takich działań była konieczność podwojenia powierzchni i mocy produkcyjnych firmy. Z
firmy o zasięgu lokalnym, później
krajowym, RIPRESS stał się firmą
działającą z dużym powodzeniem
na terenie całej Europy.
DZIEŃ DZISIEJSZY
Obecnie oferowane maszyny to
efekt wieloletnich doświadczeń
w każdym aspekcie konstrukcji
maszyn: zarówno w dziedzinie
mechaniki, hydrauliki, jak i systemów sterowania. Oferowane
systemy sterowania stworzone są
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z myślą o jak najskuteczniejszym zarządzaniu zasobami maszyny
i oferują intuicyjną obsługę przez użytkownika. Wszystkie systemy wyposażone są w możliwość serwisu online, wszystkie
tez spełniają wytyczne standardu Przemysł 4.0. Stosowane
w maszynach serii IT HES napędy hydrauliczne BOSH SUPER-UNIT gwarantują wysoką dynamikę maszyny znacznie skracając czas reakcji układu hydraulicznego. Ponadto pozwalają zaoszczędzić nawet do 78% energii
w porównaniu z wcześniej stosowanymi napędami hydraulicznymi. Dzięki takim rozwiązaniom cały układ potrzebuje mniej oleju,
sam zaś olej znacznie mniej się nagrzewa, co pozwala na kolejne oszczędności (konieczny system chłodzenia) oraz spowalnia degradację oleju. Trwałość instalowanych elementów oraz
znaczne uproszczenie samego układu hydraulicznego sprawia,
że bezawaryjny czas pracy maszyn znacznie się wydłużył. Biorąc pod uwagę powyższe cechy oraz pobór energii na poziomie
0,30-0,32 kWh/kg przetworzonego surowca, można pokusić się
o stwierdzenie, że maszyny RIPRESS są odpowiedzią na najbardziej nawet wyrafinowane potrzeby każdego z klientów.

RIPRESS s.r.l.
Via Ettore Majorana, 9
20-834 Nova Milanese
(MB) Italy
info@ripress.it
www.ripress.it

Generalny przedstawiciel
i serwis w Polsce: SCORPIO
ul. Bohaterów 12/6
03-026 Warszawa
scorpio@scorpio.net.pl
www.scorpio.net.pl
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Wtryskarki elektryczne – skąd bierze się ich popularność?
Jedną z najlepiej rozwijających się branż, również w naszym kraju, jest przemysł tworzyw sztucznych. Podobnie jak każda inna
gałąź biznesu, także i tutaj poszukuje się nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą nam produkować taniej, szybciej i jednocześnie spełniając ustalone przez nas rygorystyczne normy jakościowe. Patrząc na ostatnie lata, możemy zaobserwować stale
utrzymujące się trendy, pokazujące to, że zaufaniem klientów stale cieszy się używanie wtryskarek.

JAK JEST W POLSCE?
Pomimo tego, że polski przemysł jest wciąż nieco w tyle za
tym, chociażby z zachodu Europy i dominują w nim rozwiązania
hydrauliczne, przyświecają mu takie same cele, czyli jak najdoskonalsza produkcja jak największej ilości produktów, w celu
zaspokojenia popytu. Właśnie dlatego przedsiębiorcy coraz chętniej patrzą na wtryskarki elektryczne.
W CZYM SĄ LEPSZE OD RESZTY?
Dominacja wykorzystywania tych maszyn na rynkach zachodnich ma swoje powody. Nie tylko zużywają mniej energii i mają
wyższą kulturę pracy, ale z racji ich budowy nie trzeba przy nich
dbać o wymianę oleju hydraulicznego. Co więcej, w porównaniu do starszych odpowiedników są dokładniejsze i znacznie
stabilniejsze w działaniu. Wspomniane cechy oraz powtarzalność są szczególne pożądane w przemysłach wymagających
niesamowitej precyzji takich jak medyczny, optyczny czy elektrotechniczny. Jeszcze niedawno barierą nie do przeskoczenia
była zbyt wygórowana cena, jednak teraz różnice są znacznie
bardziej spłaszczone.

POJAWIAJĄCE SIĘ INNOWACJE
Rynek wtryskarek nie jest hermetyczny i jest świadkiem pojawiania się wielu nowych innowacji, a ich znacząca część trafiła
już do użytku w zakładach produkcyjnych. Wystarczy wspomnieć
o technologii napędów elektrycznych stosowanych przez firmę
Fanuc, dzięki której możliwe jest kontrolowanie osobnych ruchów maszyny w razie wystąpienia takiej potrzeby. W ten sposób można zminimalizować straty energii i zmaksymalizować
oszczędności z nich płynące.
PODSUMOWANIE
Czy tego chcemy, czy nie wtryskarki hydrauliczne będą coraz
bardziej tracić na znaczeniu wobec rosnącej siły modeli elektrycznych. W dzisiejszych czasach wraz z ilością wytworzonych
przedmiotów ramię w ramię idzie jakość. Miejmy nadzieję, że
także polskie firmy będą coraz częściej decydować się na podjęcie tak ważnego kroku dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Źródło: www.machineo.pl
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Kompleksowa sprzedaż używanych
wtryskarek oraz innych urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych

F

irma posiada wyszkolony i doświadczony zespół fachowców z branży tworzyw sztucznych. Z naszymi niemieckimi
partnerami dajemy Państwu możliwość kupna maszyn
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Cały sprzęt wraz
z maszynami pochodzi z krajów Europy Zachodniej – w większości są to Niemcy, Austria, Dania oraz Szwajcaria. Każda maszyna
sprawdzana jest przez nasz zespół fachowców, a także poddawana próbom w celu określenia jej kondycji. Ponadto umożliwiamy Państwu sprawdzenie maszyn przed zakupem zarówno na
naszych, jak i na powierzonych formach, zyskując pewność, że
stan techniczny jest prawidłowy. Siedziba naszej firmy znajduje
się w centrum Polski – w Łodzi.
Jako odpowiedni partner dla Państwa firmy przyjęliśmy za nasz
cel, kompleksową sprzedaż maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, a także zapewnienie wysokiej jakości obsługi
klienta.
Gwarantujemy obsługę specjalistów z długoletnim doświadczeniem i wiedzą pozyskaną w pracy dla czołowych instytucji
i firm. Nasze doświadczenie budujemy poprzez współpracę z wieloma firmami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Posiadamy odpowiednie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
W PaGaPlast od lat zaopatrujemy klientów na rynku lokalnym
i międzynarodowym w sprawdzone używane wtryskarki oraz
inne urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. O najwyższą jakość oferowanych przez nas maszyn dba zespół wyszkolonych i doświadczonych fachowców z branży oraz nasi niemieccy partnerzy – firmy z doświadczeniem specjalizujące się
w sprzedaży używanego sprzętu. Dzięki tej współpracy mogą
Państwo kupić maszyny zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
Mieścimy się w samym centrum Polski – w Łodzi, łatwo do nas
dojechać z różnych miejsc kraju. W naszej ofercie znajdziecie
Państwo sprzęt oraz części zamienne czołowych producentów:
Battenfeld, Arburg, Demag, Engel, Krauss Maffei, Ferromatik
Milacron oraz Boy.
Oferujemy:
l wtryskarki;
l części zamienne do wtryskarek;
l urządzenia peryferyjne; używane oraz nowe – jesteśmy dystrybutorem regulatorów wody i systemów chłodzenia firmy
BOE-THERM;
l używane maszyny narzędziowe.
Nasza narzędziownia wykona dla Państwa wysokiej jakości
formy wtryskowe.
Z nami kompleksowo i po przystępnych cenach wyposażysz
swój zakład produkcyjny w solidny sprzęt renomowanych marek.
Na indywidualne zamówienie sprowadzimy wybrane maszyny do
Polski.
DLACZEGO MY?
Pracując wiele lat dla przedsiębiorstw w branży tworzyw sztucznych, jesteśmy świadomi ogromnych kosztów związanych z zakupem nowych maszyn. Dlatego też oferujemy Państwu w pełni
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funkcjonalne, używane maszyny w bardzo atrakcyjnych cenach
i dobrym stanie.
Nasi klienci mają możliwość sprawdzenia maszyn przed zakupem, zarówno na naszych, jak i na powierzonych formach,
uzyskując pewność, że stan techniczny jest odpowiedni.
Dla Państwa wygody zajmujemy się całym procesem dostawy
maszyn. Na życzenie pomagamy również w uruchomieniu zakupionych przez naszych klientów wtryskarek, a także innych urządzeń.
Naszymi partnerami są niemieckie firmy posiadające bogate
doświadczenie w handlu wtryskarkami używanymi oraz wieloma
innymi maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Traktujemy indywidualnie każdego klienta. Poznajemy jego
specyfikę, potrzeby i oczekiwania. Umożliwiamy naszym klientom zakup używanych wtryskarek, a także innych maszyn na raty
lub leasing, oferując odpowiednie warunki.

PaGaPlast
ul. Sarmacka 8/25, 93-320 Łódź
tel. 730 708 010, tel. 730 809 484
biuro@pagaplast.pl, www.pagaplast.pl
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KraussMaffei wprowadza na rynek
nowy model wtryskarki GX 1100
Niemiecki producent KraussMaffei opracował nową, a przy tym wysokowydajną wtryskarkę serii GX o sile zwarcia 11000 kN,
przeznaczoną w szczególności dla branży opakowaniowej i motoryzacyjnej. Linię technologiczną do wytwarzania wiader z PP
o pojemności 20 litrów, przy wykorzystaniu technologii dekorowania IML, po raz pierwszy zaprezentowano publiczności podczas
międzynarodowych Targów K’2019 w Düsseldorfie. Hydrauliczna wtryskarka serii GX dedykowana jest do bardzo dużych objętości wtrysku, do wytwarzania detali, takich jak np. palety transportowe, skrzynie czy wiadra.

W

tryskarka GX 1100–12000 niesie ze sobą specjalne
rozwiązania. Zastosowanie dwugniazdowej formy pozwala na wytwarzanie wiader o gramaturze wtrysku
1500 gramów w czasie cyklu 14 sekund. Przy założeniu, że rocznie maszyna przepracuje 8000 godzin, ilość wyprodukowanych wiader sięgnie wówczas prawie 130 000 sztuk. Aby
wyróżnić model wtryskarki od pozostałych, dostępnych na rynku,
producent opracował specjalną opcję Speed. Jej zadanie polega
na maksymalnym skróceniu czasu zamykania formy, redukcji
czasu cyklu, zapewnieniu wyjątkowo szybkich prędkości wtrysku
(do 700 mm/s w zależności od zespołu wtryskowego). W danym
modelu zastosowano barierowy ślimak HPS o bardzo wysokiej
wydajności stosowany przy przetwórstwie poliolefin, zarówno
w postaci materiału pierwotnego, regranulatu, jak i przemiału. Barierowy ślimak HPS odpowiada za szybkie uplastycznienie masy,
bardzo dobrą homogenizację i niską temperaturę płynięcia, po
przekroczeniu której następuje przejście w stan ciekły. Składa się
on z 3 stref. W 1 strefie – zasilania – tworzywo jest przemieszczane w gorącym cylindrze. Następuje jego stopniowe podgrzewanie
i mięknienie. W drugiej strefie – barierowej – następuje jego uplastycznienie, zagęszczenie i ewakuacja powietrza w stronę zasypu.
W trzeciej strefie – dozowania - odbywa się mieszanie i homogenizacja masy. Stopione tworzywo jest przemieszczane przed czoło
ślimaka. Ślimak barierowy HPS zapewnia plastyfikację do 40%
większą, niż w przypadku konwencjonalnych wysokowydajnych ślimaków. Stosunek L/D wynosi 26.
Charakterystycznym rozwiązaniem stosowanym w maszynach
serii GX jest kompaktowa, dwupłytowa konstrukcja jednostki zamykania wyposażona w systemy GearX oraz GuideX. GearX to
hermetycznie obudowany zespół ryglujący, który znajduje się za
ruchomą płytą mocowania formy. Dzięki rozwiązaniu GearX ryglowanie formy następuje w bardzo krótkim czasie. Wózek GuideX
odpowiada za doskonałą równoległość płyt, nawet przy bardzo
ciężkich formach. Technika GuideX absorbuje siły deformujące,
co wpływa na wydłużenie czasu użytkowania formy. Siły przenoszone są na prowadnice liniowe, dlatego ruchy jezdne są płynne,
a łożyska ślizgowe ochraniane. Dzięki całościowej i spójnej koncepcji jednostki zamykania: obejmującej płyty, sztywne łoże maszyny także system GiudeX, wszystkie występujące siły są idealnie rozłożone, przez co trwałość i ochrona formy przed zużyciem
jest większa. Obie technologie GuideX i GearX współpracując ze
sobą, zapewniają maksymalne i energooszczędne zamykanie,
precyzyjne ruchy formy i krótkie czasy suchego cyklu. Wtryskarka
serii GX wpisuje się w konstrukcję modułową, która umożliwia
konfigurację, a także doposażanie w opcje dodatkowe, takie jak
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np. energooszczędny napęd BluePower, czyli serwomotoryczny
system napędu pomp do szczególnie efektywnej pracy maszyny
pod względem energetycznym.
APC PLUS DO STABILIZACJI PROCESU WTRYSKIWANIA
Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest opatentowana przez
KraussMaffei funkcja APC plus, która odpowiada za niezmienną oraz wysoką jakość wyrobów. Jej zadanie polega na utrzymywaniu na stałym poziomie zadanych parametrów oraz na
kompensowaniu wpływu czynników powodujących niestabilności
w przebiegu procesu wtryskiwania, takie jak np. zmiany warunków klimatycznych, zmienne opory płynięcia, różnice w jakości
tworzywa, czy nawet zmiany operatorów wtryskarek. Konwencjonalne rozwiązanie zakłada stosowanie stałego punktu przełączania docisku, po którym następuje dalszy dopływ tworzywa w celu
uzupełnienia ubytków skurczowych masy. W tej fazie ciśnienie
docisku jest już niezależnym parametrem nastawnym, a jego
właściwe ustawienie często przysparza trudności. Przyjmuje się,
że powinno ono wynosić od 40 do 60% maksymalnego ciśnienia wtrysku, jednak jego nieprawidłowe określenie jest powodem wystąpienia wielu wad wyprasek. Lepkość roztopionej masy
zmienia się pod wpływem różnych czynników, a w standardowym
rozwiązaniu jej wahania nie są kompensowane. Funkcja APC
plus wykrywa wszelkie zmiany lepkości w uplastycznionej masie
oraz koryguje je w każdym cyklu. Również zmiany w ciśnieniu
uplastyczniania tworzywa, czyli ciśnieniu tworzywa przed czołem
ślimaka podczas dozowania, powodują odchylenia w gramaturach wtrysku. Funkcja APC plus pozwala na wykrycie i korektę
wahań zaworu zwrotnego w tym samym cyklu. Zawór zwrotny
zapobiega możliwości wstecznego przepływu uplastycznionej
masy w trakcie wtrysku. APC plus analizuje bieżący stan procesu, stale porównując go z zaprogramowaną krzywą odniesienia.
Dostosowanie punktu przełączenia i profilu docisku następuje
automatycznie, gdyż system APC plus w każdym cyklu wtrysku
samoczynnie wprowadza konieczne korekty. Wszystkie czynniki
zakłócające są kompensowane w czasie rzeczywistym.
Taka szeroka gama możliwości pozwala na stworzenie maszyny spełniającej indywidualne wymagania. Upoważnionym przedstawicielem producenta KraussMaffei w Polsce jest wrocławska
firma Dopak.
DOPAK
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel. 71 35 84 000, infolinia +48 71 300 1234
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl
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Wittmann Battenfeld
Polska Sp. z o.o.
ul. Radziejowicka 108
Adamowizna
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 724 38 07
info@wittmann-group.pl
www.wittmann-group.pl

P.W. BISTAR s.k.
ul. Nowosielska 2a
15-617 Białystok
tel. kom. 609 530 999
tel. 85 664 33 23
fax 85 662 62 73
order@bistar.com.pl
www.bistar.com.pl

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław
tel. 71 358 40 00
dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

ESATTO
Tomasz Szmigielski
skr. poczt. 4150
54-120 Wrocław 41
tel. 512 360 340
esatto@esatto.pl
www.esatto.pl
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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,
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. Jako WITTMANN Group 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 Group reprezentowana jest przez Wittmann Battenfeld Polska.

Firma Bistar zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych od 1996 r. W swojej ofercie posiadamy zarówno wtryskarki, jak i wytłaczarki. Produkujemy towary dla klientów
reprezentujących różne branże m.in.: automotive, Auto – Gaz, AGD, oświetlenie, przemysł
mleczarski. Wtryskujemy takie tworzywa jak: PA, PBT, POM, ABS, PS, SAN, PE, PP, PVC
oraz wytłaczamy: PC, PC + TPE, PVC, PMMA. Posiadamy wtryskarki o sile zamykania od
45 do 160 T, natomiast wytłaczarki jednoślimakowe 45 mm, 45 mm w koekstruzji z 23
mm oraz 60 mm.
Posiadamy doświadczoną kadrę, współpracujemy z najlepszymi, używamy najlepszych
komponentów, dzięki temu gwarantujemy 100 % satysfakcję klienta. Jesteśmy ponadto
elastyczni i zawsze szukamy kompromisu zadowalającego obie strony.

Firma Dopak oferuje nowoczesne maszyny, urządzenia peryferyjne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży PTS.
Firma zapewnia kompleksową usługę, dotyczycącą całego rozwiązania technologicznego,
obejmuje ona:
l wsparcie techniczne przy wdrażaniu nowych technologii; modernizację, optymalizację istniejących procesów produkcyjnych; usprawnianie dotychczasowych rozwiązań;
l projektowanie i montaż kompletnych linii technologicznych; zgodnie z wymogami zasadniczymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE;
l dostarczanie urządzeń, instalację, uruchamianie;
l szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, programowania maszyn;
l a także serwis gwarancyjny urządzeń, obsługę pogwarancyjną;
Firma prowadzi magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych we Wrocławiu.

Wrocławska firma ESATTO jest od wielu lat polskim przedstawicielem holenderskiego
producenta wtryskarek szybkobieżnych STORK.
Maszyny wtryskowe STORK zapewniają najbardziej wydajną, niezawodną i energooszczędną produkcję opakowań, do czego zostały specjalnie zaprojektowane i wyposażone.
Producenci szerokiego zakresu wyrobów cienkościennych, takich jak: doniczki, opakowania do żywności, wiadra i pojemniki czy skrzynki, znajdują wsparcie w szerokiej gamie produktowej maszyn STORK o sile zwarcia od 200 do 2000 ton, w zakresie czterech głównych
linii produktowych: POT line, FOOD line, PAIL line czy CRATE line.
Ważną zaletą naszej firmy są również realizowane w znacznej ilości „projekty pod klucz”
zapewniające dostawę gotowych gniazd produkcyjnych (wtryskarka, forma i automatyzacja).

Dodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020

SCORPIO
Scorpio
ul. Bohaterów 12/6
03-026 Warszawa
scorpio@scorpio.net.pl
www.scorpio.net.pl
Generalny przedstawiciel i serwis
w Polsce firm: RIPRESS, ITALTECH,
TECNOMATIC, EUROPOLIURETANI,
KOFFERTECHNIK, SANDRETTO.

SIEROSŁAWSKI GROUP
Jan Sierosławski
ul. Inwestorów 7
39-300 Mielec
tel. 17 74 49 200
www.sieroslawskigroup.pl
biuro@sieroslawscy.com.pl

Wadim Plast
ul. Graniczna 10
05-816 Reguły
tel. 22 723 38 12
info@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl

SCORPIO to firma działająca na rynku od 30 lat.
Realizujemy kompleksowe usługi serwisowe maszyn wtryskowych i robotów. Ponadto
oferujemy doradztwo techniczne i szkolenia personelu produkcyjnego. Wspieramy naszych
klientów naszym wieloletnim doświadczeniem.
Oferowane przez nas maszyny RIPRESS wyróżniają się perfekcyjną konstrukcją oraz niezawodnym działaniem przez wiele lat. Dedykowane są dla szerokiego kręgu odbiorców, ich
precyzja pracy oraz duża oszczędność energii gwarantują zadowolenie klienta. RIPRESS to
europejski pionier w dziedzinie stosowania serwonapędów we wtryskarkach.

Sierosławski Group Jan Sierosławski to prężnie działające przedsiębiorstwo od 1968 roku.
Firma realizuje kompleksowe usługi w ramach trzech działów: NARZĘDZIOWNI, WTRYSKOWNI oraz LABORATORIUM BADAŃ I ROZWOJU.
W ciągu ostatnich lat zakład wyprodukował kilkaset form wtryskowych dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, elektronicznej, elektrycznej, budowlanej oraz RTV i AGD.
NARZĘDZIOWNIA – to miejsce projektowania, konstruowania, wykonywania form wtryskowych, oraz usług naprawy i regeneracji. Wykwalifikowani konstruktorzy, używając programów
CATIA, NX tworzą formy o różnym stopniu zaawansowania i wykonują analizy MOULD FLOW.
WTRYSKOWNIA – dział produkowania detali plastikowych w różnych kolorach, kształtach,
o różnorakim zastosowaniu, o wadze do 10 kg. Tworzywa sztuczne używane do produkcji
detali plastikowych to m.in. PA6, PA6 T20, PA66+GF, POM, ABS, PP, PP T20, PP T30,
PS, PC, PPT, PPS+GF, PC, PC/ABS.
LABORATORIUM – zaopatrzone w innowacyjne maszyny m.in. aparat DSC, Spektrofotometr, maszynę wytrzymałościową oraz Plastometr.

Japońskie elektryczne wtryskarki JSW – energooszczędne i precyzyjne o sile zwarcia do
3000 ton. Dostarczamy kompletne linie produkcyjne do wtrysku tworzyw sztucznych wraz
z automatyką, peryferiami, chłodzeniem oraz formą wtryskową.
W ramach działu WADIM PRO zajmujemy się produkcją form wtryskowych oraz wtryskiem
detali szczególnie dla branży medycznej i motoryzacyjnej, których wysokie wymagania jakościowe są spełnione dzięki ścisłej kontroli jakości na każdym etapie produkcji, zastosowaniu zaawansowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych jak maszyna 3D Zeiss Contura,
systemom jakościowym ISO 9001 i IATF 16949 oraz zachowaniu dobrych praktyk GMP wraz
z utrzymanie wysokiej klasy czystości Clean room ISO8.
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PaGaPlast
ul. Sarmacka 8/25
93-320 Łódź
tel. 48 730 70 80 10
tel. 48 730 80 94 84
biuro@pagaplast.pl
www.pagaplast.pl

W firmie PaGaPlast od lat zaopatrujemy klientów na rynku lokalnym i międzynarodowym
w sprawdzone używane wtryskarki oraz inne urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo sprzęt oraz części zamienne czołowych producentów: Battenfeld, Arburg, Demag, Engel, Krauss Maffei, Ferromatik Milacron oraz Boy.
O najwyższą jakość oferowanych przez nas maszyn dba zespół wyszkolonych i doświadczonych fachowców z branży tworzyw sztucznych oraz nasz niemiecki partner – firma
z doświadczeniem specjalizująca się w sprzedaży
używanego sprzętu. Dzięki tej współpracy mogą
Państwo kupić maszyny zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech. Posiadamy również narzędziownię,
dzięki której nasza firma jest w stanie wykonać dla
Państwa wysokiej jakości formy wtryskowe. Mieścimy się w samym centrum Polski – w Łodzi, łatwo
do nas dojechać z różnych miejsc kraju.

■
XXI

Wtryskiwanie biopolimerów
Andrzej Zwierzyński

Alarmujące raporty o zagrożeniu dla środowiska ze strony przemysłu petrochemicznego, niestabilne ceny ropy naftowej i zmniejszające się w perspektywie jej światowe zasoby powodują, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się biopolimery. Atrakcyjność rynkowa biopolimerów wynika z możliwości pozyskiwania ich ze źródeł odnawialnych oraz biodegradowalności. Na rynku
dostępne są już biopolimery z powodzeniem zastępujące polimery syntetyczne. Większe zastosowanie biopolimerów ogranicza
zbyt mała oferta rynkowa, w wielu wypadkach niedostateczne własności użytkowe oraz niejednokrotnie zbyt wysokie ceny
surowców lub dodatków. Do przetwórstwa biopolimerów najczęściej stosowane są technologie wytłaczania, rozdmuchu oraz
wtryskiwanie.

C

hociaż próby szerszego wprowadzenia na rynek podejmowane są już od ponad 20 lat to dopiero w ostatnich
latach biopolimery zyskują coraz większe znaczenie
w procesach wtryskiwania. Wyraźny wzrost zainteresowania tworzywami biopolimerowymi jest spowodowany m.in. przez:
l restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego (wynikające także z ogólnych trendów w polityce wielu
państw) narzucające producentom oraz przetwórcom szereg
obowiązków i opłat związanych z wprowadzaniem na rynek potencjalnego zagrożenia ekologicznego;
l niestabilne ceny ropy naftowej, a zatem i polimerów syntetycznych;
l opracowanie i wdrożenie na rynek wielu nowych rodzajów biopolimerów o dobrych własnościach użytkowych i przetwórczych,
dostępnych po akceptowalnych przez rynek cenach oraz jako
efekt dużego postępu w technologiach pozyskiwania biopolimerów, będący następstwem wieloletnich badań w wyniku przeznaczenia znacznych środków finansowych na rozwój tej branży;
l pozyskiwanie polimerów ze źródeł odnawialnych (roślinnych
i zwierzęcych, często będących odpadami przemysłowymi przy
pozyskiwaniu innych materiałów, np. papieru).

Rys. 1.
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Biopolimery można wytwarzać z surowców odnawialnych,
takich jak cukier, skrobia, oleje roślinne, celuloza, ligniny lub
z surowców petrochemicznych (rys. 1). Biopolimery pozyskiwane
ze źródeł odnawialnych mogą być biodegradowalne lub nie. Można szacować, że obecnie ok. 60% biopolimerów pozyskiwanych
ze źródeł odnawialnych jest biodegradowalna. Biopolimery biodegradowalne to takie, które ulegają rozkładowi w określonym
czasie. Obecnie najkrótsze czasy biodegradacji tworzyw można
liczyć nawet w godzinach (w bardzo sprzyjających warunkach),
natomiast najdłuższe w latach. Czas biodegradacji jest określany
stosownie do potrzeb dla konkretnego wyrobu. Wszystkie biopolimery mogą być stosowane w postaci czystej (100% polimeru),
jak i w połączeniu z innymi polimerami (zazwyczaj dodatek biopolimeru wynosi powyżej 20%) oraz dodatkami jak wypełniacze,
włókna wzmacniające, barwniki itp. (rys. 1). Biopolimery można
przetwarzać, stosując standardowe technologie przetwórstwa
tworzyw sztucznych jak wytłaczanie, rozdmuch, wtryskiwanie
i termoformowanie.
Udział biopolimerów w rynku polimerów jest jeszcze bardzo
mały i w roku 2010 wg szacunków kształtował się na poziomie
ok. 1–2% w Europie, natomiast szacunki na rok 2020 przewidują zwiększenie tego udziału do poziomu nie więcej niż 5%.
Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania biopolimerów to:
l ochrona zasobów petrochemicznych;
l odnawialne źródła pozyskiwania;
l redukcja odpadów (biodegradowalnych wykorzystywanych do
pozyskiwania polimerów);
l redukcja pośrednich odpadów alergizujących i toksycznych;
l możliwość tworzenia kombinacji biopolimerów i włókien naturalnych;
l duże możliwości regulowania różnych własności użytkowych.
Patrząc na biopolimery jako materiał konstrukcyjny (i już wdrożone do praktyki przemysłowej z ich udziałem aplikacje), stanowią one ciekawą alternatywę nie tylko dla termoplastów, ale
także niektórych duroplastów i elastomerów (głównie termoplastycznych). Poważnym ograniczeniem w szerszym zastosowaniu
biopolimerów jest stosunkowo mała paleta dostępnych tworzyw
oraz jeszcze w wielu przypadkach niewystarczające własności
użytkowe oraz wyższe ceny zakupu materiałów lub dodatków.
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA
– BIOPOLIMERY DO WTRYSKIWANIA
Ogólnie biopolimery dostępne obecnie na rynku, jak i gatunki
przeznaczone do wtryskiwania można podzielić (przyjmując jako
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długość łańcuchów, masa cząsteczkowa, stopień krystalizacji,
geometria wyrobu (kształt, wymiary-grubość), hydrofilowość,
struktura powierzchni.
W materiałach przeznaczonych do wtryskiwania udział czystego
biopolimeru wynosi zwykle od kilkudziesięciu do 100%. Biopolimery mogą być także wzmacniane włóknami naturalnymi i wypełniaczami stanowiącymi również materiały biodegradowalne. Dodatki
wzmacniające, barwniki oraz inne materiały dodawane w celach
uzyskiwania szczególnych własności użytkowych poza poprawą
określonych własności użytkowych powodują również obniżenie
ceny materiału w postaci przeznaczonej do przetwórstwa.
Jako napełniacze stosowane są materiały organiczne (np.
mączka drzewna, celuloza) lub nieorganiczne (włókna i kulki
szklane, mika, a więc niedegradowane, ale jednocześnie niestanowiące zagrożenia ekologicznego).
Biopolimery są cenionymi materiałami konstrukcyjnymi ze
względu na swoje własności użytkowe jak:
l degradowalność w warunkach użytkowania wyprasek (istotne
dla aplikacji w medycynie, ogrodnictwie);
l dobra wytrzymałość mechaniczna i sztywność;
l twardość i dobra jakość powierzchni;
l dobra udarność;
l mały skurcz, 02–04%;
l dobre własności elektryczne;
l wysoka stabilność wymiarowa i małe współczynniki rozszerzalności cieplnej;
l zadowalająca odporność chemiczna;
l nietoksyczność.
UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE
Wtryskiwanie biopolimerów jest podobne do wtrysku termoplastów. Specyfiką niektórych rodzajów biopolimerów jest ich
wrażliwość termiczna, która wymusza delikatne prowadzenie
procesu uplastyczniania tworzywa w taki sposób, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia termicznego w cylindrze. Cel ten jest
osiągany przez prowadzenie procesów uplastyczniania przy obniżonym profilu temperatury oraz stosowanie specjalnych układów
uplastyczniających we wtryskarkach.
Biopolimery mogą stanowić 100% wtryskiwanego materiału
lub stanowić dodatek do polimeru syntetycznego. Dodatki tworzyw biodegradowalnych do typowych termoplastów wymuszają
pewne korekty parametrów wtryskiwania (np. obniżenie temperatury wtrysku). Jednak nie są to zmiany całkowicie zmieniające
proces wtryskiwania danego tworzywa z dodatkiem.
Do przetwarzania mogą być stosowane wtryskarki standardowe, ale w przypadku niektórych rodzajów biopolimerów zalecane
jest stosowanie zmodyfikowanych układów uplastyczniających.
Modyfikacje układów uplastyczniających dotyczą głównie ślimaków, które mają geometrię umożliwiającą w sposób kontrolowany i bezpieczny uplastyczniać delikatne biopolimery.
Łagodny przebieg uplastyczniania oraz stosowanie niskich
profili temperatur sprawia, że zużycie energii elektrycznej może
być nawet o 30% niższe.

Rys. 3.
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kryterium podziału ich biodegradowalność) na trzy zasadnicze
grupy, a mianowicie:
l biopolimery ze źródeł odnawialnych (BO) i biodegradowalne;
l biopolimery ze źródeł odnawialnych (BO), ale nieulegające biodegradacji;
l polimery syntetyczne ulegające biodegradacji.
Wśród wymienionych grup szczególne interesujące są biopolimery biodegradowalne zwłaszcza pozyskiwane ze źródeł
odnawialnych (biopolimery syntetyczne ulegające biodegradacji
stanowią obecnie tylko kilka procent udziału w rynku). Każdą
z tych kategorii można podzielić na kilka klas, natomiast wśród
polimerów biodegradowalnych można wyróżnić następujące grupy tworzyw przeznaczonych do wtryskiwania (rys. 2):
Biopolimery (BO) ulegające biodegradacji pochodzenia mikroorganicznego:
l poliaktyd (polikwas mlekowy, PLA), własnościami zbliżony do
PS, PCV i PP (ok. 35–40% polimerów biodegradowalnych);
l polihydroksymaślan (PHB), właściwości fizykochemiczne zależne od składu, szeroka gama odmian zależnie od stawianych wymagań względem wyrobów.
Biopolimery (BO) ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego:
l pochodne skrobi, o właściwościach zbliżonych do PP;
l pochodne celulozy (CA), własności zbliżone do tworzyw celulozowych;
l na bazie ligniny.
Biopolimery (BO) ulegające biodegradacji pochodzenia zwierzęcego:
l na bazie chityny i chitozanu.
Biopolimery (BO) ulegające biodegradacji pochodzenia syntetycznego:
l poliestry;
l polikaprolakton (PCL).
Biodegradacja jest procesem stopniowym wywoływanym działaniem mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Mechanizm biodegradacji ma dość złożony przebieg, podczas którego zachodzi
szereg reakcji o charakterze chemiczno-biologicznym. W czasie
procesu biodegradacji polimeru następują kolejne etapy skracania łańcucha i rozkład na związki przyjazne środowisku naturalnemu, np. woda czy dwutlenek węgla. Skład biopolimerów jest
tak dobierany, aby w sprzyjających warunkach użytkowania (np.
w ogrodnictwie – rys. 3, medycynie) lub utylizacji (składowanie
na wysypisku śmieci) w wyniku depolimeryzacji zostały wytworzone proste związki chemiczne, które mogłyby stanowić pożywienie
dla mikroorganizmów. W wyniku biodegradacji tworzyw powstają:
biomasa, woda, gazy (dwutlenek węgla, metan). Przebieg procesu biodegradacji, zwłaszcza jego szybkość (poza składem chemicznym) zależy od takich czynników jak: warunki zewnętrzne,
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Z uwagi na wrażliwość termiczną większości biopolimerów zaleca
się ograniczać do minimum czas przebywania tworzywa w cylindrze
wtryskarki oraz przetryskiwanie cylindra przed i po zakończeniu produkcji za pomocą LDPE lub PP. Szczególnie ważny jest tutaj dobór odpowiedniej wielkości układu uplastyczniania i pracy ślimaka
w zalecanych zakresach, które są podobne jak dla typowych termoplastów i wynoszą od 1 do 3 D (średnica ślimaka).
Wtryskiwanie biopolimerów z uwagi na jego bardzo dynamiczny przebieg (wysokie prędkości i ciśnienia wtrysku) może niekorzystnie wpływać, na jakość produkowanych wyprasek, dlatego
niekiedy korzystniej jest zastosować wtrysk z doprasowaniem.
Zalety wtrysku z doprasowaniem to redukcja skurczu wyprasek,
lepsze odpowietrzanie formy, mniejsze deformacje wyprasek
i orientacje wypełniaczy wzmacniających, niskie ciśnienie wypełniania gniazda, uniknięcie niektórych linii łączenia, mniejsze zużycie ślimaka i cylindra.
Biopolimery są materiałami chłonącymi wilgoć, jednak nie zawsze zalecane jest podsuszanie. O ile jest wymagane zwykle
przeprowadzane jest w temperaturze 60oC przez okres 2–4 h.
Podczas wtryskiwania, gdy brak jest przeciwwskazań odnośnie
wykorzystywania przemiałów wynikających ze specyfiki wyrobów
mogą one być dodawane w ilościach nawet do 50% lub więcej.
Do składowania surowców należy wykorzystywać możliwie
suche pomieszczenia o temperaturach 10–25oC. Przy temperaturach przechowywania poniżej 10oC surowiec przed przetwarzaniem powinien przebywać od 12–24 godzin w warunkach zbliżonych do otoczenia pracy maszyn.
Wyroby gotowe (z niektórych tworzyw) zaleca się przechowywać w workach foliowych z czarnego PE w celu ochrony przed
oddziaływaniem wilgoci i promieni UV.
Parametry wtryskiwania – zalecenia
Temperatury cylindra, temperatura masy tworzywa.
Ogólnie dla większości biopolimerów stosowane są zdecydowanie niższe temperatury wtrysku:
o
l w zakresie cylindra: 110–190 C;
o
l w zakresie dyszy: 170–190 C.
Temperatura formy: zalecany zakres temperatur wynosi od 30
do 80oC.
Prędkość wtrysku: zalecane są wysokie i średnie prędkości
wtryskiwania.
Ciśnienie wtrysku: zaleca się stosować wysokie ciśnienia wtrysku, przeciętnie ok. 1000 barów (a nawet do 2000 barów).
Ciśnienie wewnątrz formy: optymalne ciśnienie wewnątrz formy powinno zapewnić na końcu drogi płynięcia ok. 200 barów
na czole strugi tworzywa.
Ciśnienie uplastyczniania (przeciwciśnienie): zalecane ciśnienia uplastyczniania powinny być utrzymywane na poziomie ok.
20–50 barów.
Obroty ślimaka: uplastycznianie powinno odbywać się przy niskich prędkościach obwodowych ślimaka rzędu 0,3–0,4 m/s,
co przy średnicy np. 40 mm daje ok. 130–150 obr./min (w prze-

ciwnym razie wyższe tarcie może powodować termiczne uszkadzanie tworzywa).
Opóźnienie uplastyczniania: zaleca się stosować możliwie długie opóźnienie uplastyczniania w celu skracania czasu przebywania tworzywa w cylindrze.
Docisk, czas docisku: przełączenie na docisk powinno następować po uzyskaniu wypełnienia gniazda w ok. 90–98 % pojemności dawkującej. Czas docisku, zależy od rodzaju materiału
i wielkości przewężki i z reguły mieści się w przedziale od kilku
do nawet kilkudziesięciu sekund.
WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Wtryskarki
Biopolimery ogólnie są tworzywami stawiającymi dość wysokie wymagania podczas przetwarzania. Ze względu na dużą ilość
odmian i gatunków biopolimerów są to wymagania zróżnicowane. Istnieją takie odmiany biopolimerów, dla których producenci
dopuszczają stosowanie wtryskarek standardowych. Jak również
takie, dla których (głównie ze względu na ich wrażliwość termiczną) wymagane jest stosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych układów uplastyczniających. Głównym celem jest oczywiście zabezpieczenie biopolimeru przed uszkodzeniem podczas
uplastyczniania. Dotyczy to w największym stopniu ślimaka, ale
również innych elementów układu uplastyczniającego. I tak układy uplastyczniające (rys. 4) do przetwarzania szczególnie wrażliwych biopolimerów powinny posiadać:
l ślimak o specjalnie ukształtowanej geometrii z wydłużoną
strefą sprężania o niskim stopniu kompresji, końcówka stożkowa, ze specjalną konstrukcją zaworu zwrotnego, stosunek
L/D=20 typowy jak dla termoplastów, mogą być wymagane
specjalne pokrycia zabezpieczające przed korozją i zużyciem;
l ogrzewanie cylindra grzałkami elektrycznymi zapewniającymi
odpowiedni (niski) profil temperatur;
l dysza otwarta, wewnętrznie ukształtowana tak, aby uniemożliwiać powstawanie martwych stref powodujących zaleganie
uplastycznionego tworzywa;
l dysza zamykana może być zalecana w przypadkach stosowania gorących kanałów (GK) w formie.
W przypadku wykorzystywania wtrysku z doprasowaniem wtryskarka powinna posiadać wyposażenie dodatkowe (program, elementy hydrauliki) umożliwiające realizację ruchu doprasowującego (płyty ruchomej lub elementów formy, np. ramy lub rdzenia).
Formy wtryskowe
Formy do wtrysku biopolimerów zasadniczo nie różnią się od
typowych form do wtrysku termoplastów. Jednak ze względu na
istotny wpływ formy wtryskowej na jakość wyprasek oraz pewną specyfikę przetwórczą biopolimerów należy w konstrukcjach
form uwzględniać następujące zalecenia.
Układ wlewowy
W większości form stosowane są systemy zimnokanałowe,
w których zaleca się stosować:

Rys. 4.
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Rys. 6.

Rys. 5.

łagodne ukształtowanie kanałów wlewowych, unikać ostrych
krawędzi oraz gwałtownych zmian przekrojów (rys. 5);
l kształty przekrojów porzecznych kanałów wlewowych zapewniających efektywny przepływ tworzywa (rys. 6);
l wymiary kanałów wlewowych co najmniej s + 1,5 mm (2 mm
przy wypraskach cienkościennych, s – grubość ścianki);
l rodzaje przewężek jak dla termoplastów (rys. 7), mogą być
wymagane nieco większe przekroje przewężek;
l stosowanie systemów GK jest ograniczone z uwagi na niskie
temperatury wtrysku i wrażliwość termiczną biopolimerów
(i stosowane są rzadko), konstrukcja układów GK (głównie rozdzielaczy) powinna uniemożliwiać zaleganie tworzywa
w układzie (powstawanie tzw. martwych stref), zabudowa
w formie zapewniać możliwość szybkiego demontażu w celu
wyczyszczenia, do obsługi form z systemami GK wymagane
jest zatrudnienie personelu o wyższych kwalifikacjach, może
być wymagane stosowanie dyszy zamykanej we wtryskarce.
Odpowietrzenia
Ze względu na stosowanie wysokich prędkości i ciśnień wtrysku oraz możliwość występującego czasami wydzielania się pary
i gazów podczas wtryskiwania zaleca się zwracanie szczególnej
uwagi na dobre odpowietrzanie gniazd oraz układów wlewowych
w formach. Ogólnie zaleca się lokalizować odpowietrzenia na
elementach ruchomych (suwaki, wypychacze) lub w płaszczyźnie
podziału (rys. 8).
Materiały narzędziowe
Ze względu na pracę formy (gniazda i układy wlewowe)
w środowisku korozyjnym oraz czasami abrazyjnym materiały na
formy powinny być odporne na tego typu oddziaływania. Na elementy formujące zalecane są stale: 1.2764, 1.2767, 1.2083,
1.2343, 1.2379, a w celu zabezpieczenia przed korozją oraz
oddziaływaniem abrazyjnym zaleca się stosowanie pokryć powierzchniowych np. chromowanie, niklowanie lub odpowiednio
dobrane powłoki PVD.
Układ wypychania, pochylenia
Z uwagi na stosunkowo małe skurcze biopolimerów (rzędu nawet 0,2–0,3%) w celu ułatwiania usuwania wyprasek z gniazd
formy zaleca się stosowanie pochyleń rzędu 2–3o oraz zwral

XXVI

Rys. 7.

Rys. 8.

canie uwagi na rozmieszczanie i wielkości (powierzchnie) wypychaczy.
Urządzenia peryferyjne
Do wtryskiwania biopolimerów nie ma specjalnych wymagań dotyczących wyposażenia w specjalne urządzenia peryferyjne. Stosowane są więc typowe peryferia zależnie od stopnia zautomatyzowania stanowiska produkcyjnego jak: roboty, manipulatory,
podajniki granulatu, dozatory dodatków do tworzyw, transportery
odbierające wyroby. Peryferia specjalne mogą być jedynie wymagane ze względu na specyfikę produkowanego wyrobu np. specjalne urządzenia odbiorcze lub układy kontrolujące jakość wyrobów.
UTYLIZACJA ODPADÓW/RECYCLING
W przypadku wielu biopolimerów problem utylizacji nie istnieje, ponieważ ulegają one rozkładowi w trakcie użytkowania, np.
w ogrodnictwie, uprawach rolnych, medycynie. W wyniku rozkładu powstają substancje i związki niestanowiące zagrożenia ekologicznego.
Dodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020

Tabela 1.

Układ wlewowy

Odpowietrzenia

Materiały narzędziowe

Układ wypychania,
pochylenia
Temperatura cylindra,
temperatura masy
tworzywa
Temperatura formy
Prędkość wtrysku
Ciśnienie wtrysku
Ciśnienie wewnątrz formy
Ciśnienie uplastyczniania
(przeciwciśnienie)
Obroty ślimaka
Opóźnienie uplastyczniania
Docisk, czas docisku

Zalecenia do konstrukcji form
• Łagodne ukształtowanie kanałów wlewowych, unikać ostrych krawędzi oraz gwałtownych zmian
przekrojów (rys. 5)
• kształty przekrojów porzecznych kanałów wlewowych zapewniające efektywny przepływ tworzywa (rys. 6)
• wymiary kanałów wlewowych co najmniej (s +1,5) mm (2 mm przy wypraskach cienkościennych;
s – grubość ścianki)
• rodzaje przewężek jak dla termoplastów (rys. 7), mogą być wymagane nieco większe przekroje przewężek
Ze względu na stosowanie wysokich prędkości i ciśnień wtrysku oraz możliwość wydzielania się pary
i gazów podczas wtryskiwania zaleca się zwracanie uwagi na dobre odpowietrzanie gniazd oraz układów
wlewowych w formach. Zaleca się lokalizowanie odpowietrzeń na elementach ruchomych (suwakach,
wypychaczach) lub w płaszczyźnie podziału (rys. 8)
Ze względu na pracę formy (gniazd i układów wlewowych) w środowisku korozyjnym oraz czasami
abrazyjnym materiały na formy powinny być odporne na tego typu oddziaływania. Na elementy formujące
zalecane są stale: 1.2764, 1.2767, 1.2083, 1.2343, 1.2379; a w celu zabezpieczenia przed korozją oraz
oddziaływaniem abrazyjnym zaleca się stosowanie powłok powierzchniowych, np. chromowania, niklowania
lub odpowiednio dobranych powłok PVD
Ponieważ skurcze biopolimerów są stosunkowo małe (rzędu nawet 0,2–0,3%), aby ułatwić usuwanie
wyprasek z gniazd formy, należy stosować pochylenia rzędu 2–3o, trzeba także zwracać uwagę
na rozmieszczenie i wielkość (powierzchnie) wypychaczy
Zalecane parametry wtryskiwania
Dla większości biopolimerów stosowane są zdecydowanie niższe temperatury wtrysku [3, 7]:
• w cylindrze: 110–190oC
• w dyszy: 170–190oC
30–80oC
Wysokie i średnie prędkości wtryskiwania
Wysokie ciśnienia wtrysku, przeciętnie ok. 1000, a nawet do 2000 bar
Ciśnienie wewnątrz formy powinno zapewnić na końcu drogi płynięcia ok. 200 bar na czole strugi tworzywa
ok. 20–50 bar
Uplastycznianie powinno się odbywać z niskimi prędkościami obwodowymi ślimaka rzędu 0,3–0,4 m/s, co
przy średnicy np. 40 mm daje ok. 130–150 obr./min (większe tarcie może powodować termiczne uszkadzanie tworzywa)
Możliwie długie opóźnienie uplastyczniania w celu skrócenia czasu przebywania tworzywa w cylindrze
Przełączenie na docisk powinno następować po uzyskaniu wypełnienia gniazda w ok. 90–98% pojemności
dawkującej. Czas docisku zależy od rodzaju materiału i wielkości przewężki i z reguły mieści się
w przedziale od kilku do nawet kilkudziesięciu sekund

Poza tym biopolimery, jako że są to termoplasty, mogą zostać
powtórnie wykorzystane, czyli można dodawać je jako przemiał
do produkowanych wyrobów. W tym celu odpady (braki, układy
wlewowe) po zmieleniu należy dodawać w odpowiedniej ilości do
oryginalnego granulatu.
W innych przypadkach mogą zostać sprzedane jako odpad
użytkowy do powtórnej przeróbki lub muszą zostać przekazane
do utylizacji (firmie zajmującej się recyklingiem lub utylizacją tworzyw). Nie stanowią one jednak zagrożenia ekologicznego. Mogą
więc być składowane na wysypiskach śmieci, nie powodując
przyrostu masy zanieczyszczeń, ponieważ ulegają biodegradacji
lub mogą zostać spalone w spalarniach śmieci. Spalanie nie
powoduje wydzielania substancji trujących (rys. 9).
Koszty utylizacji biopolimerów są kilkakrotnie (nawet 6-krotnie) niższe niż polimerów syntetycznych.
W Polsce od początku 2002 roku obowiązuje ustawa o opłacie produktowej. Każdy producent zobowiązany jest zagospodarować własne odpady (przetworzyć je we własnym zakresie,
przekazać firmie zajmującej się recyklingiem) lub wnieść specjalną opłatę określoną w taryfikatorze opłat (uzależnioną od ilości
przetwarzanych tworzyw i powstających odpadów).
Zastosowanie wyrobów z biopolimerów – podsumowanie
Własności użytkowe biopolimerów w wielu wypadkach dorównują różnym termoplastom i mogą z powodzeniem je zastępować. Stąd spore zainteresowanie rynku i znacząca ilość
wdrożonych aplikacji z wyraźnymi tendencjami wzrostowymi na
najbliższe lata. Biorąc pod uwagę stosunkowo mały udział biopolimerów w rynku polimerów, liczba wdrożonych i potencjalnych
zastosowań jest duża. O wzrastającym zainteresowaniu może
Dodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020

świadczyć to, że największymi odbiorcami wyrobów z biopolimerów są branże motoryzacyjna, elektroniczna, medyczna, budownictwo i oczywiście branża opakowaniowa. Wybrane przykłady
z licznych zastosowań w różnych branżach przedstawiono poniżej:
l opakowania, zakrętki, pojemniki, kubki, miski (rys. 10);
l motoryzacja, elementy wyposażenia wnętrza, elementy ozdobne, obudowy, wsporniki, osłony;

Rys. 9.
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Rys. 11.
Rys. 10.

elektronika, obudowy, wsporniki;
l sprzęt precyzyjny, obudowy zegarków, elementy broni strzeleckiej;
l sprzęt AGD, obudowy, uchwyty;
l medycyna, elementy chirurgiczne (implanty), opakowania medyczne;
l budownictwo, elementy konstrukcyjne, izolacyjne i wentylacyjne (rys. 11);
l ogrodnictwo i tereny zielone, doniczki, podstawki;
l narzędzia i elektronarzędzia ręczne, obudowy, uchwyty;
l meblarstwo, uchwyty, akcesoria, krzesła, stoły;
l artykuły codziennego użytku, grzebienie, podstawki, uchwyty;
l telekomunikacja, obudowy telefonów komórkowych i stacjonarnych;
l nakrycia stołowe do potraw i napojów, sztućce jednorazowego
użytku;
l sprzęt sportowy, kije golfowe, elementy łodzi, obuwie sportowe;
l zabawki, figurki, klocki, instrumenty muzyczne;
l artykuły biurowe, obudowy, spinacze, długopisy (rys.12);
l przemysł tekstylny, guziki, klipsy, suwaki.
W ostatnich latach, jak pokazują analizy rynkowe, wzrostowe
tendencje w zapotrzebowaniu na wyroby z biopolimerów sprawiają, że na rozwój i badania związane z wytwarzaniem, jak
i przetwórstwem przeznaczane są znaczne środki finansowe.
W wielu krajach istnieją bardzo rozbudowane programy rządowe
wspomagające rozwój poprzez sprzyjające przepisy i ułatwienia
przy wytwarzaniu oraz przetwórstwie biopolimerów, jak również
zapewniające odpowiednią pomoc finansową rekompensującą
zwiększone wydatki (ceny surowców, wyposażenia). Zwiększone
zainteresowanie wynika nie tylko z zapotrzebowania na wyroby,
ale także z zaniedbań rozwojowych i nikłego zainteresowania biopolimerami w latach ubiegłych. Taki stan rzeczy spowodowany
był korzystną sytuacją na rynku surowcowym (paliwa kopalne)
i innymi preferencjami rozwojowymi tworzyw (zwłaszcza termoplastów) oraz powiązanych technologii przetwarzania (wtryskiwania
i innych metod). Dopiero zmiana sytuacji na rynku paliw, naciski lobby ekologicznego i postęp techniczny w zakresie biopolimerów (nowe materiały, przystępniejsze ceny, polityka rządów
wielu państw) spowodowała zmiany na lepsze dla biopolimerów.
Obecne prace rozwojowe w zakresie technologii wtrysku biopolimerów ukierunkowane są na:
l zagadnienia związane z opracowaniem nowych materiałów
konstrukcyjnych (kierunek wiodący, opracowanie gatunków
materiałów, które mogłyby zastępować więcej tworzyw zwłaszl
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cza z grupy materiałów konstrukcyjnych, nowe źródła pozyskiwania surowców i możliwości zastosowań);
zagadnienia technologiczne; wdrożenia nowych technologii
wtrysku z zastosowaniami biopolimerów, wtryskarki (efektywne
układy uplastyczniania, poprawa energetyki procesów), technika, narzędziowa (układy wlewowe, zwiększenie udziału zastosowań GK, materiały narzędziowe i pokrycia powierzchniowe);
zagadnienia zagospodarowania odpadów, odzyskiwanie (recykling), utylizacja (składowanie, spalanie).
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Optymalizacja procesów
produkcyjnych za pomocą
narzędzi cyfrowych
Sebastian Jucha, Krzysztof Nowacki

W otaczającym nas świecie dochodzi do bardzo dynamicznych zmian. Związane są one zarówno z szybko ewoluującymi wymaganiami klientów, jak i rozwojem szeroko rozumianej nauki, co determinuje konieczność zmian specyfikacji oferowanego
produktu, a co za tym idzie zmian technologii produkcyjnych. Ponadto ewoluuje również sam proces produkcyjny. Rozwój bądź
modyfikacje technologii, skutkujące np. modyfikacją parku maszynowego wymagają modyfikacji bądź optymalizacji rozmieszczenia przestrzennego ciągu technologicznego w hali produkcyjnej. Wszelkie zmiany powinny być szczegółowo przeanalizowane
pod kątem przyjętych kryteriów.
W pracy przedstawiono proces optymalizacji produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Jako kryterium optymalizacji przyjęto
koszt wytwarzania. Analizę przeprowadzono za pomocą jednego z komercyjnych programów symulacyjnych.

Dodatek „Wtryskarki i wtryskownie” . Nr 8/2020

Optymalizacja procesu produkcyjnego, w dzisiejszych czasach, winna odbywać się z wykorzystaniem cyfrowych programów symulacyjnych, które będąc zaawansowanymi narzędziami
projektowym, pozwalają wielokryterialnie zoptymalizować procesy produkcyjne, również w ujęciu przestrzennym 3D [6, 7].
ANALIZA OPTYMALIZACJI PRODUKCJI
W ZAKŁADZIE WYTWÓRCZYM
W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji rozmieszczenia
maszyn w hali produkcyjnej oraz funkcjonowania wybranych maszyn, opracowane dla zakładu zajmującego się wytwarzaniem
elementów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem wtryskarek.
Analiza wykonana została w celu poprawy wydajności pracy firmy
i ograniczenia kosztów w obszarach zidentyfikowanych jako te,
w których zmiany mogą przynieść najbardziej wymierne efekty.
Ze względu na generowanie zbyt dużych, zdaniem pracodawcy,
kosztów procesu, przyjęto je jako podstawowe kryterium optymalizacji. W związku z powyższym, podejmowane działania dotyczyły ograniczenia kosztów transportu wewnątrzzakładowego oraz
kosztów produkcji i zużycia energii elektrycznej poprzez usprawnienie funkcjonowania najbardziej obciążonej stacji roboczej.
Optymalizacja rozmieszczenia stacji roboczych
Proces produkcyjny elementów wytwarzanych z tworzyw sztucznych realizowany jest na linii produkcyjnej składającej się z: magazynu, stacji wtryskarek, dwóch montażowni, stacji roboczej oraz
pakowni. W pierwszej kolejności wykonany został, w programie
AutoCAD Architecture, schematyczny plan zakładu produkcyjnego
(rys. 1). Ze względu na złożoność linii produkcyjnej niektóre obiekty stacji roboczych zastąpione zostały obiektami zastępczymi, jak
to ma miejsce w przypadku „stacji roboczej” i „montażowni 2”. Na
rysunku 2 przedstawiono wizualizację analizowanej linii produkcyjnej po wykonaniu synchronizacji rysunku z programem Inventor.
Wszystkim stacjom roboczym występującym w zakładzie przypisane zostały parametry, które zostały zestawione w tabeli 1.
Parametry wykorzystanych wewnątrzzakładowo środków transportu zestawione zostały natomiast w tabeli 2.
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rocesy produkcyjne, ze względu na stosowanie zaawansowanych technologii i rozwiązań logistycznych,
stanowią dziś zbiór współzależnych od siebie działań,
wpływających na efektywność, która zgodnie z teorią
zarządzania jest rezultatem podejmowanych działań opisanych
relacją uzyskanych efektów. Pomiaru efektywności dokonuje się
wykorzystując cząstkowe, syntetyczne wskaźniki produktywności
wykorzystania zasobów, tj. pracy czy kapitału. Wykorzystanie
zasobów winno być optymalne z punktu widzenia każdego ze
stawionych przez zarządzającego procesem kryteriów, np. kosztu procesu czy czasu wykorzystania maszyn. Przy czym optymalnego wykorzystania zasobów z punktu widzenia technologii nie
należy postrzegać jako wykorzystania maksymalnego [1–4].
Optymalizacja procesu może być prowadzona pod kątem spełnienia określonego kryterium, jednak z uwzględnieniem efektywności wszystkich jego składowych. Przykładowo analizę przepływu materiałów winno się prowadzić z uwzględnieniem zagadnień
dot.:
a) transportu – uwzględniając typ transportu używany w procesie
produkcyjnym, prędkość, z jaką porusza się między stacjami,
stawkę kosztów, czas ładunku oraz rozładunku, kierunkowość
oraz typ przepływu jako ciągły bądź dyskretny;
b) operacji – określając rodzaj operacji wykonywanej w stacji
roboczej oraz czas przetwarzania niezbędny do zakończenia
jednego pełnego cyklu i czas konfiguracji wymagany do skonfigurowania wyposażenia przed uruchomieniem operacji;
c) stacji roboczej (gniazda produkcyjnego) – określając stawkę
kosztów konfiguracji oraz przetwarzania, procentowy czas dostępności oraz zużycie energii;
d) systemu pracy – określając liczbę godzin na jedną zmianę oraz
liczbę zmian danego dnia;
e) realizowanego zadania – uwzględniając żądaną szybkość produkcji, a wiec liczbę części produkowanych w jednostce czasu,
liczbę części, które mają być wyprodukowane w ramach zadania oraz rozmiar wsadu, czyli liczbę części, która może być
przemieszczana w jednym transporcie [1, 2, 5].

Rys. 1.
Schemat linii produkcyjnej

Rys. 2.
Wizualizacja 3D linii
produkcyjnej

Tabela 1. Parametry stacji produkcyjnych
Magazyn

Wtryskarki

Stacja
robocza 1

Montażownia 1

Montażownia 2

Pakownia

Stawka kosztów
konfigurowania, jbw

-

25

10

7

10

10

Stawka kosztów
przetwarzania, jbw

-

20

10

10

10

10

% czasu dostępności

100

90

90

80

80

65

Zużycie energii, kW

5

100

20

8

5

15

Środek transportu
do następnej stacji

Pneumatyczny
centralny układ
rozprowadzający

człowiek

przenośnik
widłowy

człowiek

człowiek

-

Czas przetwarzania, min

-

7

3

5

5

2

Czas konfiguracji, min

-

5

1,5

2

1,5

0,5

Tabela 2. Parametry środków transportu
Człowiek

XXX

Przenośnik widłowy

Pneumatyczny centralny układ rozprowadzający

Prędkość transportu, m/min

30

90

250

Stawka kosztów, jedn./min

10

25

10

Czas ładunku, min

1

0,5

0,5

Czas rozładunku, min

1

0,5

0,5
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Rys. 3.
Schemat przebiegu procesu
na linii produkcyjnej

W kolejnym kroku zdefiniowano trasę, jaką pokonuje produkt
w cyklu produkcyjnym. Rysunek 3 przedstawia schemat procesu
produkcyjnego na zaprojektowanej linii produkcyjnej. Schemat
został utworzony przy pomocy internetowego narzędzia Process
Analysis 360.
Granulat z magazynu, przy zastosowaniu pneumatycznego
układu rozprowadzającego, trafia na stację wtryskarek, skąd
wypraska transportowana jest do stacji roboczej, gdzie wykonywana jest operacja rozdzielania jednego detalu na dwa różne, które to trafiają do montażowni 1 i montażowni 2. Po tych
operacjach elementy podlegają ponownie połączeniu w pakowni
i umieszczane są w skrzyni jako produkt gotowy. Jedna partia
produkcyjna składa się ze 100 produktów. Wielkość wsadu,
a więc liczba elementów przemieszczanych między stacjami roboczymi w jednej partii, wynosi 20.
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów charakteryzujących
linię produkcyjną oraz zdefiniowaniu trasy, jaką musi pokonać
produkt (rysunek 4) za pomocą funkcji programu określono koszty transportu wewnątrzzakładowego, całkowity koszt produkcji,
czas zużywany w przypadku wybranych ścieżek transportu oraz
całkowitą odległość wybranych tras.
Poprzez zmianę położenia stacji roboczych na terenie zakładu produkcyjnego można doprowadzić do zminimalizowania
kosztów transportu, jak i do skrócenia jego czasu. Rysunek 5
przedstawia schemat linii produkcyjnej po zoptymalizowaniu położenia stacji roboczych. Analizując wyniki zawarte w tabeli 3,
stwierdzono, iż zmiana położenia stacji roboczych wpłynęła na
ograniczenie transportu wewnątrzzakładowego, co przyczyniło
się do obniżenia kosztów transportu, które to zostały zredukowane z 3,56 K jednostek do 1,56 K jednostek i przeszło dwukrotnego skrócenia odległości potrzebnej do pokonania w ramach transportu wewnątrzzakładowego (z 2,76 km do 1,28 km).

Skróceniu uległ również czas niezbędny do przetransportowania
materiału w cyklu produkcyjnym z 2 h 28 min do 1 h i 56 min.
Zmiany te zostały uzyskane dzięki innemu rozlokowaniu stacji
produkcyjnych, polegającemu w głównej mierze na zmniejszeniu
odległości między maszynami na hali produkcyjnej oraz na takim
ich rozmieszczeniu, by ich położenie między sobą było zgodne
z kierunkiem przepływu materiału w procesie produkcyjnym.
Tabela 3 zawiera zestawione wartości dotyczące transportu,
przed zmianami oraz po relokacji rozmieszczenia stacji roboczych.
Wykorzystując funkcje oprogramowania (rys. 6), dokonano
pomiaru zużycia energii przez stacje robocze, niezbędnej dla
przebiegu całego cyklu produkcyjnego uwzględnionego w analizie, a także przeanalizowano wskaźniki wykorzystania maszyn
w postaci wartości procentowej wykorzystania. Wartości te są
szacowane na podstawie procentowego czasu dostępności wykorzystywanych stacji i zestawione są w tabeli 4. Najwyższy
wskaźnik wykorzystania stwierdzono na stacji wtryskarek, która
to w kolejnym etapie podlegała optymalizacji w kierunku jego
obniżenia.
Opis i optymalizacja stanowiska wtryskarek
Kolejnym etapem analizy była optymalizacja stanowiska wtryskarek, które stanowi wąskie gardło całego procesu. Związane
jest to w głównej mierze z długimi czasami przygotowania procesu, jak również z długim cyklem samego procesu wytwarzania
elementów z tworzyw sztucznych, który musi podlegać regularnej kontroli. Proces ten generuje również wysokie koszty, które
związane są zarówno z oprzyrządowaniem, jak i koniecznością
obsługi ich przez wysoko wykwalifikowany personel.
W firmie dla właściwego przygotowania surowca (granulatu) do
produkcji na wtrysku przygotowana została instrukcja postępowania. Zakłada ona następujące kroki:
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Rys. 4.
Schemat linii produkcyjnej
z wyznaczoną ścieżką produkcji
oraz wartościami wynikającymi
z symulacji „przepływ materiału
transport”

Rys. 5.
Schemat linii produkcyjnej
po zoptymalizowaniu położenia
stacji roboczych

Rys. 6.
Schemat linii produkcyjnej
oraz analiza wykorzystania stacji
roboczych

a) Zsypać używany do tej pory granulat do pojemnika przeznaczonego do przechowywania danego tworzywa;
b) Dokładnie wyczyścić lej, zaciąg i wszystkie elementy układu
zasilającego wtryskarkę granulatem;
c) Odnaleźć numer granulatu potrzebnego do produkcji – widniejący na karcie technologicznej;
d) Sprawdzić w karcie technologicznej lub tabeli zestawienia surowców warunki przygotowania granulatu do produkcji – parametry suszenia, proporcje barwnika – jeśli są wymagane;
e) Pobrać granulat i ewentualne barwniki z magazynu;
f) Jeśli materiał powinien być suszony podstawić go pod oznaczoną jego numerem suszarkę i ustalić zalecane dla danego
surowca parametry temperatury i czasu;

g) Jeśli materiał musi być mieszany z barwnikiem, należy:
• w przypadku maszyny wyposażonej w urządzenie dozujące
zasypać barwnik do dozownika i ustawić odpowiednią proporcję;
• w przypadku mieszania ręcznego należy odważyć odpowiednie proporcje granulatu i barwnika, dobrze wymieszać i zasypać manualnie do leja zasypowego maszyny;
h) Jeśli jest dopuszczone użycie regranulatu, to maksymalna
jego zawartość w materiale rodzimym nie może być wyższa niż
20%;
i) Użycie regranulatu jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy stanowisko pracy jest wyposażone w automatyczny zawór dozujący
regranulat;

Tabela 3. Efekty optymalizacji transportu wewnątrzzakładowego
Koszty transportu, jbw

Koszty produkcji, jbw

Czas, h:min:sek

Dystans, km

Przed optymalizacją

3,56K

49,96K

2:28:32

2,76

Po optymalizacji

1,56K

47,96K

1:56:52

1,28

Tabela 4. Zestawienie wykorzystania stacji roboczych
Stacja robocza

Wtryskarki

Stacja robocza 1

Montażownia 1

Montażownia 2

Pakownia

Współczynnik wykorzystania, %

93

35

61

56

26
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Rys. 7.
Diagram Pareto-Lorenza

j) Po rozpoczęciu produkcji należy porównać kolor oraz wygląd
wypraski z detalami z ostatniej serii produkcyjnej lub wzorcowymi.
Gotowy granulat przy pomocy centralnego pneumatycznego
układu rozprowadzania transportowany jest z magazynu, w którym był przygotowywany, do stacji wtryskarek.
Dla zapewnienia wysokiej jakości produkcji i jej powtarzalności
istotne jest prawidłowe ustawienie parametrów procesu, które
to wiąże się z kalibracją wielu parametrów. Są to m.in. ustawienia odpowiednich ciśnień (sił) oraz szybkości, czujników temperatury, systemów pomiaru drogi w takich elementach jak: układ
napędowy ślimaka, elementy grzejne, układ wyrzutnikowy, siłowniki hydrauliczne służące do zamykania i otwierania form oraz do
wprowadzania tłoka w ruch postępowy, układ zamknięcia formy,
układ chłodzenia oraz układ grzejny formy.
W dziale jakości w zależności od etapu prowadzonego procesu
dokonywane są pomiary:
a) Konieczne przed zwolnieniem procesu;
b) W trakcie trwania procesu.
Dopuszczenie aktualnej produkcji wieńczone jest podpisem
pakowacza na karcie produkcyjnej, natomiast w razie gdy linia
nie jest dopuszczona, podpis składa kierownik.
Duża złożoność prawidłowego ustawienia procesu i kontroli
generuje dodatkowe koszty, jak również bardzo wydłuża czas
niezbędny do konfiguracji stanowiska w trakcie procesu produkcyjnego. Zgodnie z symulacjami, wykonanymi przy zastosowaniu
programu Factory Design Suite, odnotować należy, iż obciążenie
urządzenia wynosi 93%, co znacznie przekracza założony 80%
próg wykorzystania. Dzięki przeprowadzonej analizie Pareto-Lorenza, zidentyfikowane zostały przyczyny wpływające na wystąpienie największej liczby niezgodności związanych bezpośrednio
z wydłużeniem średniego czasu konfiguracji wtryskarki (rys. 7).
Zgodnie z wynikami analizy, największy wpływ na wydłużenie
czasu konfiguracji maszyn, mają wady oprogramowania sterującego, jego duży stopień skomplikowania oraz błędy popełniane
przez technologów.
Dzięki zastosowaniu aktualizacji oprogramowania sterującego
urządzeniem oraz przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń pra-

Rys. 8. Wynik optymalizacji stanowiska wtryskarek

cowników odpowiedzialnych za obsługę wtryskarek doprowadzono do skrócenia czasu konfiguracji, wynoszącego uprzednio 5
min, do 3 min. Skutkowało to spadkiem współczynnika wykorzystania stacji roboczej poniżej wartości progowej, mianowicie do
77% (rys. 8).
Skrócenie czasu konfiguracji, poza obniżeniem współczynnika
wykorzystania stacji roboczej, wpłynęło również na obniżenie wykorzystania energii elektrycznej o 330 kWh na cykl produkcyjny,
oraz na obniżenie kosztów produkcji z 47,96 K jednostek do
42,96 K jednostek. Tabela 5 przedstawia zestawienie parametrów, które uległy zmianie na skutek podjęcia działań skracających czas konfiguracji wtryskarek.
PODSUMOWANIE
Programy cyfrowe stanowią narzędzie umożliwiające szerokie
spektrum wykorzystania, pozwalając dzięki narzędziom analizy
przepływu materiału na łatwiejsze projektowanie linii produkcyjnych, jak i całych zakładów. Dysponując szerokim zasobem
biblioteki elementów infrastruktury przemysłowej, program
wspomaga i przyspiesza proces projektowania, dając ponadto

Tabela 5. Efekty optymalizacji stanowiska wtryskarek
Współczynnik wykorzystania, %

Koszty produkcji, jbw

Zużycie energii, kWh/cykl

Przed optymalizacją

93

47,96K

2360

Po optymalizacji

77

42,96K

2030
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możliwość tworzenia i dodawania do biblioteki własnych zasobów. Korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania optymalizującego związane są ze zwiększeniem produktywności
pracy oraz wydajności projektowanych procesów, jak również
z obniżeniem kosztów, dzięki możliwości analizowania i optymalizacji procesów przed rozpoczęciem inwestycji. Szybkie i łatwe konwertowanie projektów do wizualizacji trójwymiarowych
pozwala zauważyć ewentualne przeszkody fizyczne trudne do
przewidzenia w trakcie projektowania i usunąć je, zanim zaczną
generować dodatkowe koszty.
Podsumowując dokonaną analizę, można stwierdzić, iż optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych wpłynęła na obniżenie kosztów transportu o 56%, dzięki skróceniu dystansu
miedzy stacjami roboczymi, co wpłynęło również na skrócenie
czasu transportu. Wykorzystując narzędzia programu, zidentyfikowana została stacja o najwyższym wskaźniku wykorzystania
na linii produkcyjnej, tj. stacja wtryskarek, przekraczającym założony próg. Identyfikacja przyczyn mających największy wpływ
na wydłużenie czasu konfiguracji, przeprowadzona za pomocą
analizy Pareto-Lorenza, pozwoliła na podjęcie działań korygujących. Skutkiem owych działań było obniżenie współczynnika
wykorzystania stacji wtryskarek poniżej wartości nieakceptowalnej. Kolejnym skutkiem podjętych działań optymalizacyjnych było
obniżenie kosztów produkcji o 10%, co było związane również
z obniżeniem zużycia energii o 14%.
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Nowoczesna wtryskarka w Politechnice Rzeszowskiej
W dniu 25.11.2019 r. została dostarczona na Politechnikę Rzeszowską najnowszej generacji wtryskarka firmy KraussMaffei
do przetwarzania kompozytów na osnowie PEEK (polieteroeteroketonu) stosowanych w przemyśle lotniczym, samochodowym
oraz zbrojeniowym.
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nwestycja jest kolejnym etapem rozwoju badań międzywydziałowego zespołu badawczego, którym kierują prof. Grzegorz Budzik oraz prof. PRz Mariusz Oleksy. Innowacyjna
wtryskarka pozwoli na rozwój współpracy z przemysłem m.in.
z firmą SPLAST, która jest liderem w obszarze wytwarzania komponentów polimerowych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz firmą DOPAK, która jest europejskim liderem w zakresie dostawy
urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych dedykowanych
dla struktury Przemysłu 4.0. Należy tutaj zaznaczyć, że jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią, która posiada taką innowacyjną maszynę. Pozwoli ona zwiększyć zakres prac badawczych
realizowanych w Politechnice Rzeszowskiej m.in. w Katedrze
Konstrukcji Maszyn i Zakładzie Kompozytów Polimerowych oraz
przedsięwzięć realizowanych wspólnie z przemysłem nie tylko na
Podkarpaciu.
Istotną właściwością maszyny jest możliwość przetwarzania
nowoczesnego materiału polimerowego PEEK o wysokiej wytrzymałości termicznej i mechanicznej, wykorzystywanego do
produkcji elementów maszyn w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym. Otrzymuje się z niego m.in. łożyska pracujące pod
wysokim obciążeniem, koła zębate, pierścienie, uszczelki, rury,
ogólnie wszystkie części maszyn pracujące w dość wysokich
temperaturach. Zastosowanie PEEK znacznie poprawia trwałość
tych elementów, dzięki dobrej stabilności wymiarowej, a także
eliminacji problemów związanych z korozją, zacieraniem czy zużyciem. Zwiększona żywotność elementów wykonanych z PEEK
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jest znacznie tańsza w eksploatacji w porównaniu do ich odpowiedników metalowych. Zużycie, tarcie i wzrost temperatury
elementów wykonanych z PEEK wzrasta wraz ze wzrostem współczynnika poślizgu oraz obciążenia. Jednak wskaźniki zużycia są
znacznie niższe niż w przypadku innych polimerów. Ze względu
na swoje właściwości PEEK sprawdza się szczególnie przy produkcji elementów maszyn, gdzie obróbka metalu jest niemożliwa
lub wyjątkowo trudna. PEEK przetwarzany jest w zakresie temperaturowym równym 360oC do nawet 450oC. Tak wymagające
warunki przetwórstwa zapewnia zakupiona na Politechnikę Rzeszowską wtryskarka, która jest uzupełnieniem innowacyjnego
parku maszynowego naszej uczelni.
Rozwój nowoczesnej infrastruktury dedykowanej do procesów
wytwarzania opartej na strukturze Przemysłu 4.0 jest niezwykle
istotny. Biorąc pod uwagę znaczenie Politechniki Rzeszowskiej
dla regionu, w którym funkcjonuje m.in. przemysł lotniczy i zbrojeniowy, niezbędne jest podążanie za światowymi trendami. Przedmiotowa aparatura umożliwia prowadzenie interdyscyplinarnych
badań związanych z informatyzacją procesów produkcyjnych, które zaowocują opracowaniem innowacyjnych rozwiązań również
w ramach Projektu „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej”, którego kierownikiem
jest dr inż. Andrzej Paszkiewicz.
www.prz.edu.pl
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