Nr 5/2021
(65) rok XII
cena 25,00 zł (w tym 8% VAT)

i s s n 2082-6877
dwumiesięcznik

T

w o r z y w a

p o l i m e r o w e

w

n a u c e

i

p r a k t y c e
REKLAMA

SPIS TREŚCI
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021 r.
ZNAKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

3
7
8

Robotyzacja procesu laserowego znakowania produktu
Druk tamponowy – technologia, która się nie starzeje
Ultraszybki laser światłowodowy obniża koszty i podnosi wydajność
na liniach produkcyjnych

9
10

Znakowanie tworzyw

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

16
18

Urządzenia firmy Huzap
Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu
w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym

22

Rewolucja w transporcie do maszyn pakujących

NAGRODZENI NA TARGACH PLASTPOL

24
25
26
28
30

Redaktor naczelna
Ewa Majewska
ewa.majewska@tworzywasztuczne.biz
tel. kom. 797 125 418

LASIT – systemy znakowania laserowego na tworzywach sztucznych
Ocena efektów laserowego znakowania warstwy wierzchniej wyprasek
z polipropylenu

15

www.tworzywasztuczne.biz

Targi PLASTPOL potwierdziły siłę branży tworzyw sztucznych
PLASTPOL 2021 Nagrody i wyróżnienia
Doceniona jakość Alfa PVC
SUMARIS Group – przyszłość polskiego przemysłu
Nagrody XXV Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw

Dyrektor marketingu i reklamy
Katarzyna Mazur
katarzyna.mazur@tworzywasztuczne.biz
tel. kom. 797 125 417

Dział prenumeraty
prenumerata@tworzywasztuczne.biz

Wydawca
Media Tech s.c.
mediatech@tworzywasztuczne.biz

Adres redakcji
ul. Żorska 1/45
47-400 Racibórz
redakcja@tworzywasztuczne.biz
tel./faks 32 733 18 01
www.tworzywasztuczne.biz

Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2021

TWORZYWA

32

Modyfikacja właściwości elektrycznych polimerów i tworzyw sztucznych

WYTŁACZANIE

38

Wytłaczanie poli(chlorku winylu) plastyfikowanego w wytłaczarce ze
zmodyfikowaną strefą zasypu

RECYKLING

46

Impregnacja trudnozapalna termoizolacyjnej włókniny PET wyprodukowanej
na bazie surowca pochodzącego z recyklingu – cz. 1.

DODATKI, BARWNIKI I ŚRODKI POMOCNICZE

50
52

Każdy z członków Rady Programowej
dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle”,
który podczas dwóch kolejnych lat nie opublikuje
żadnego artykułu, potraktowany zostanie
jako rezygnujący z członkostwa.

Deifel neutralny dla klimatu
Odporność na starzenie wybranych tworzyw polimerowych i pigmentów

WTRYSK TWORZYW

58
62
70
72

Rada Programowa
dr inż. Wojciech Głuszewski
dr hab. inż. Adam Gnatowski prof. PCz
dr inż. Jacek Iwko
dr inż. Tomasz Jaruga
prof. dr hab. inż. Jacek W. Kaczmar
dr inż. Jacek Nabiałek
dr inż. Paweł Palutkiewicz
dr inż. Marta Piątek-Hnat
prof. nadzw. dr hab. inż.
Andrzej Pusz
prof. dr hab. inż. Janusz Sikora
dr inż. Łukasz Wierzbicki
dr inż. Piotr Żach

WITTMANN BATTENFELD POWER FOR FUTURE
Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
System zdalnego odczytu liczników
Sprawdzone rozwiązania dla wydajnego serwisowania form wtryskowych

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów.
Przedruk i rozpowszechnianie artykułów
i reklam opracowanych przez redakcję
są zabronione bez zgody wydawcy.

znakowanie tworzyw sztucznych

Robotyzacja procesu
laserowego znakowania
produktu
Wojciech Łabuński, Andrzej Burghardt

Robotyzacja procesów laserowych oraz zwiększenie spektrum zastosowań systemów zrobotyzowanych to obecnie bardzo mocno rozwijane zagadnienia. W artykule zaprezentowano symulację i weryfikację procesu znakowania laserowego słupa elektrycznego. Zdefiniowane wymagania procesu oraz elementy stanowiska były informacjami wejściowymi do wykonania symulacji laserowego znakowania produktu w środowisku programowym FANUC Roboguide. Otrzymane rozwiązanie zweryfikowano w kilku
testach na stanowisku wyposażonym w robot FANUC M-70iC/70, głowicę laserową LaserMech FiberCut RA oraz źródło lasera
IPG YLS-4000-2ST. Otrzymane wyniki symulacji potwierdziły poprawność zaprezentowanego rozwiązania.
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Rys. 1. Schemat procesu cięcia laserowego: t – grubość
obrabianego materiału, w – szerokość szczeliny cięcia

stwą ciekłego metalu, utrzymywanego siłami napięcia powierzchniowego i zjawiska kapilarnego. Front cięcia przesuwa się wzdłuż
toru cięcia, z prędkością zależną od energii liniowej wiązki laserowej oraz właściwości cieplno-fizycznych ciętego metalu i mechanizmu usuwania par metalu i ciekłego metalu z oczka. W procesie
cięcia laserowego ważna jest polaryzacja wiązki, która decyduje
o jego sprawności. W zależności od konstrukcji lasera możliwa
jest polaryzacja liniowa, eliptyczna, kołowa i losowa [1, 2].
Znakowanie laserowe w odróżnieniu od cięcia polega na wprowadzeniu przy pomocy wiązki laserowej zmian w strukturze materiału w celu utworzenia znaków graficznych na jego powierzchni. Zmiany mogą być powierzchniowe, np. przez odbarwienie lub
utlenienie wierzchniej warstwy lub mogą być związane z częściowym usunięciem materiału. W literaturze znajduje się wiele
opracowań dotyczących tematyki znakowania laserowego. Rozważane w nich zagadnienia koncentrują się wokół problematyki
inżynierii materiałowej [3-5]. Uwzględnienie wpływu parametrów
układów mechanicznych, robotów oraz automatów na proces
znakowania zawarto w pracach [6, 7].
OPIS STANOWISKA ZROBOTYZOWANEGO
Zrobotyzowane stanowisko udostępnione przez firmę Elektromontaż Rzeszów S.A. jest częścią linii produkcyjnej przeznaczonej do produkcji słupa elektrycznego. Proces produkcji słupa
3
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wiatło laserowe (zależnie od mocy) może być stosowane
w wielu dziedzinach przemysłu, m.in. w czujnikach odległości, procesach spawania czy cięcia. Niewielkie rozmiary i modułowość współczesnych źródeł laserowych
pozwalają na łatwą i szybką integrację rozwiązań opartych na tej
technologii. Oferowane stanowiska do laserowego znakowania
produktu pozwalają na szybkie i łatwe zaprogramowanie takiego
procesu, które jednak sprawdza się jedynie przy przeprowadzaniu
procesu znakowania niewielkich części. Produkty o większych wymiarach wymagają projektowania osobnej stacji, zawierającej sześcioosiowe manipulatory przemysłowe. Przykładowym elementem
wielkowymiarowym może być słup elektryczny produkowany przez
firmę Elektromontaż Rzeszów S.A. W artykule zaproponowano
przygotowanie procesu laserowego znakowania detalu w trakcie
jego produkcji, w odróżnieniu od obecnie stosowanej metody, wykorzystującej naklejki umieszczane na gotowym wyrobie. Do przygotowania procesu wykorzystano istniejące zrobotyzowane stanowisko do laserowego wycinania wnęki inspekcyjnej słupa. Takie
rozwiązanie wprowadzone do produkcji skraca czas oznaczania
słupów, eliminuje dotychczasowe rozwiązanie, wydłuża trwałość
i poprawia widoczność oznaczeń słupów.
Cięcie laserowe jest procesem, w którym energia wiązki laserowej powoduje stopienie ciętego materiału w szczelinie cięcia
lub jednoczesne stopienie i odparowanie lub spalanie ciętego
materiału: metalicznego, ceramicznego lub tworzyw sztucznych
czy drewna [1, 2]. Jednocześnie wraz z wiązką laserową współosiowo przepływa strumień gazu (gaz towarzyszący – reaktywny
lub obojętny), wydmuchujący ze szczeliny cięcia ciekły lub ciekły
i odparowany materiał (rys. 1).
Proces cięcia laserowego rozpoczyna się od przebicia ciętego
przedmiotu i utworzenia kanału parowego – oczka o ściankach pokrytych ciekłym metalem i wypełnionym parami metalu. Ten etap
procesu cięcia zależy w dużym stopniu od współczynnika odbicia
ciętego metalu. Po utworzeniu oczka szczeliny cięcia, o głębokości równej grubości ciętego materiału, wiązka laserowa działa jako
liniowe źródło energii cięcia, przetapiające i odparowujące cięty
materiał na całej grubości. Proces cięcia odbywa się w wyniku
absorpcji energii wiązki laserowej w oczku szczeliny cięcia, wypełnionym parami ciętego metalu, o ściankach pokrytych cienką war-
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Rys. 2. Schemat procesu produkcji słupa elektrycznego

elektrycznego składa się z pięciu stanowisk, na których wykonuje się kolejne operacje technologiczne (rys. 2):
l wycinanie rozkroju słupa z arkusza blachy;
l gięcie uzyskanego rozkroju przy pomocy prasy krawędziowej;
l spawanie laserowe zagiętego elementu;
l laserowe wycinanie wnęki inspekcyjnej;
l spawanie stopy słupa i zbrojenia wnęki inspekcyjnej.
Proces znakowania laserowego został opracowany dla stanowiska realizującego wycinanie wnęki inspekcyjnej. W skład
stanowiska wchodzą: robot FANUC M-70iC/70 [8], jednoosiowy
pozycjoner, głowica laserowa LaserMech FiberCut RA oraz źródło
lasera IPG YLS-4000-2ST (rys. 3).
Rozmieszczenie elementów stacji zdeterminowane było wcześniej opracowanym procesem cięcia laserowego wnęki. Nie było
możliwości zmiany położenia elementów stacji. Na potrzeby symulacji odtworzono wszystkie jej elementy w programie FANUC
Roboguide.
SYMULACJA PROCESU
W pracy wykorzystano program FANUC Roboguide, który jest
przeznaczony do tworzenia symulacji pracy robota oraz tworzenia
programów bez połączenia z rzeczywistą stacją roboczą. Programista ma możliwość wyboru jednego z dwóch typów programów,
zależnie od potrzeb. Może to być program symulacyjny, służący
do prezentacji możliwości zaprojektowanej stacji lub binarny, do
realizacji ścieżki rzeczywistego robota. Programista może zdecydować m.in., w jaki sposób oraz z jaką prędkością, dokładnością
oraz przyspieszeniem realizowany będzie ruch. Istnieje również
możliwość sprawdzenia położenia danego punktu w wybranym
układzie współrzędnych [9].
Oprogramowanie umożliwia analizę działania stacji (rys. 4),
a ponadto korzystając z narzędzi diagnostycznych, można sprawdzić poszczególne parametry pracy stacji.
W celu weryfikacji otrzymanej ścieżki oraz wynikających z niej
ruchów robota został przygotowany i przetestowany program zna-

Rys. 3. Schemat zrobotyzowanego stanowiska cięcia
laserowego: 1 – komora cięcia laserowego, 2 – jednoosiowy
pozycjoner, 3 – słup poddawany obróbce, 4 – głowica
laserowa LaserMech FiberCut RA, 5 – źródła lasera
YLS-4000-S2T, 6 – kontroler robota, 7 – robot FANUC
M-70iC/70, 8 – systemu transportowy

kowania produktu. Całość symulacji została wykonana w środowisku FANUC Roboguide (rys. 5).
Zasymulowana stacja odzwierciedla rzeczywistą komorę cięcia laserowego z pominięciem części elementów niemających
wpływu na przebieg symulacji. Nie uwzględniono również istniejących przewodów oraz światłowodu. Powyższe uproszczenia
w żaden sposób nie wpłynęły na przebieg procesu.
Do zdefiniowania układu współrzędnych narzędzia (UTOOL)
oraz ustawienia punktu środka narzędzia (TCP) w symulacji wykorzystano model CAD głowicy laserowej. W ten sposób pominięto etap ręcznego definiowania układu współrzędnych narzędzia.

Rys. 5. Stacja do cięcia laserowego w programie
FANUC Roboguide

Rys. 4. Przebieg procesu tworzenia programu
symulacyjnego: a) punkt P1, b) realizacja
przygotowanego programu symulacyjnego
4

Rys. 6. Logo firmy w formacie bitmapy (a), model CAD
w programie Inventor (b), oraz logo wczytane do stacji
(c) i (d)
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Rys. 7. Część z wygenerowaną ścieżką (a),
zaprojektowana ścieżka (b), robot w trakcie realizacji
programu symulacji (c)

zostanie przedstawiony ślad przyspieszenia z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami ścieżki oraz wartościami przyspieszenia w tych punktach, reprezentowanymi przez określone barwy.
Utworzony kod programu, zawierający same instrukcje ruchu, po
weryfikacji przy pomocy środowiska symulacyjnego, został uzupełniony o instrukcje sterujące głowicą laserową.
WERYFIKACJA ROZWIĄZAŃ
Zaproponowany program został wyeksportowany do kontrolera
robota, a następnie uruchomiony na stanowisku. W trakcie weryfikacji przeprowadzono cztery próby znakowania produktu. Pierwsze
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Przed przystąpieniem do pisania programu, w środowisku
Inventor zamodelowano element, który posłużył jako podstawa do wyznaczenia poszczególnych linii ścieżki. W tym celu
z pliku graficznego przedstawiającego logo firmy Elektromontaż
Rzeszów S.A. utworzono szkic w programie Inventor. Następnie przy pomocy operacji „wyciągnięcie bryły” wykonano część
umożliwiającą wyznaczenie punktów charakterystycznych ścieżki. Została ona przekonwertowana do formatu *.iges i wyeksportowana do środowiska FANUC Roboguide. W kolejnym kroku
spozycjonowano element w taki sposób, aby logo znajdowało się
powyżej wnęki inspekcyjnej słupa (rys. 6). Umieszczenie ścieżki
w zdefiniowanej odległości ponad powierzchnią słupa spowodowane było potrzebą fizycznego ograniczenia mocy wiązki lasera
padającej na obrabianą powierzchnię.
Do realizacji zaplanowanej trajektorii zostały wykorzystane instrukcje ruchu: liniowa – kolor zielony oraz kołowa – kolor fioletowy (rys. 7). Ich wybór spowodowała potrzeba utrzymania stałej prędkości głowicy laserowej w trakcie ruchu, co było jednym
z warunków zapewniających dobrą jakość linii znakowania.
Program FANUC Roboguide umożliwia analizę parametrów ruchu – prędkości i przyspieszenia. Na podstawie otrzymanych śladów punktu TCP i definiując skalę barw można przeanalizować
zrealizowaną ścieżkę. W trakcie dojazdu do przedmiotu wygenerowany ślad przyjął kolor jasnoczerwony, co oznacza, że robot
poruszał się z większą prędkością niż w czasie obróbki. Jest to
zgodne z wartościami prędkości podanymi w instrukcjach ruchu
– prędkość ruchu w czasie dojazdu narzędzia do elementu wynosi 100 mm/s, zaś prędkość procesu ma wartość 20 mm/s.
Analogicznie, jak w przypadku śladu prędkości, można wyświetlić zmiany przyspieszenia. Po wybraniu odpowiedniej opcji
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Rys. 8. Wyniki przeprowadzonego procesu znakowania:
a) pierwsza, b) druga próba

Rys. 9. Wyniki testu czwartego: a), b), c) – różne widoki

trzy wykonano na powierzchni słupa sześciokątnego – S-70P/6,
czwartą na powierzchni słupa cylindrycznego – S-90PC-3.
Pierwszy test został wykonany z następującymi parametrami:
l gaz tnący: brak;
l moc wiązki = 150 W;
l odległość od powierzchni = 20 mm;
l prędkość narzędzia: 30 mm/s.
Jego efektem było całkowite przebicie obrabianego materiału.
W związku z tym w dość znacznym stopniu zmieniono parametry cięcia. Dla próby drugiej zwiększono odległość narzędzia od
powierzchni materiału do 150 mm, zmniejszono moc wiązki do
100 W, zaś prędkość pozostawiono bez zmian. W ten sposób
wykonano cały program, w wyniku którego otrzymano logo o niewyraźnych krawędziach. Na podstawie wyników drugiego testu
stwierdzono zbyt szybkie ruchy narzędzia, które powodowały jedynie niewielkie zmiany w barwie materiału oraz zbytnim oddaleniu narzędzia przy danej mocy wiązki. Jedynie w miejscach dłuższej ekspozycji materiału na wiązkę lasera zauważono zmianę
zabarwienia powierzchni wierzchniej warstwy słupa (rys. 8). Były
to punkty rozpoczęcia emisji wiązki laserowej, małe łuki lub kąty.
Przed przeprowadzeniem trzeciej próby pozostawiono wszystkie
parametry bez zmian, zmniejszając jedynie prędkość narzędzia
do 20 mm/s. Uzyskano wyraźne logo powstałe w wyniku odbarwienia się powierzchni słupa, spowodowane jej reakcją z gazem
tnącym. Pogrubione krawędzie liter są wynikiem występowania
przyspieszeń ruchu.
Wynik otrzymany w teście trzecim był niewystarczający, ponieważ po dalszej obróbce powierzchni detalu otrzymany znak
6

graficzny przestałby być widoczny. W związku z tym postanowiono podjąć kolejną próbę, starając się zwiększyć wpływ wiązki
laserowej na obrabianą powierzchnię. Postanowiono również
sprawdzić różnicę między znakowaniem powierzchni płaskiej
ścianki słupa sześciokątnego, a powierzchni cylindrycznej. Dokonano zmian dwóch parametrów, zwiększono moc wiązki do 120
W oraz zmniejszono odległość punktu TCP od powierzchni słupa
do 40 mm. Uzyskano czyste wpalenie w materiale, przypominające w swojej strukturze wynik procesu grawerowania. Materiał
nie został przebity, a jakość otrzymanego znaku zapewnia jego
długotrwałość. Ostatnia próba wykazała również, iż przy założonej wysokości narzędzia, zmiana kształtu słupa nie wpływa
w żadnym stopniu na jakość otrzymywanych wyników (rys. 9).
PODSUMOWANIE
W ramach pracy przygotowanej na stanowisku do cięcia laserowego opracowano i omówiono proces znakowania laserowego
produktu. Całość prac została wykonana przy użyciu zrobotyzowanego systemu udostępnionego przez firmę Elektromontaż Rzeszów S.A. W trakcie prac nad robotyzacją procesu znakowania
przygotowano wirtualną stację w środowisku FANUC Roboguide,
odzwierciedlającą rzeczywiste stanowisko cięcia laserowego. Następnie zaprogramowano proces znakowania laserowego oraz
zasymulowano go w wirtualnym środowisku. W kolejnym kroku
przeprowadzono cztery próby na rzeczywistej stacji, w trakcie których doświadczalnie dobrano parametry procesu. Wynikiem tak
przeprowadzonego procesu było naniesienie na powierzchnię słupa cylindrycznego trwałej postaci znaku graficznego firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. Otrzymane wyniki potwierdziły poprawność
przygotowanej symulacji oraz opracowanego rozwiązania.
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Druk tamponowy – technologia,
która się nie starzeje
Patrząc na współczesne linie do druku tamponowego współpracujące z robotami przemysłowymi, trudno wyobrazić sobie początki tej technologii. W końcu XIX wieku szwajcarscy rzemieślnicy wynaleźli sposób wykonywania precyzyjnych nadruków na tarczach zegarków, na które przenoszono wzór tamponem z żelatyny z ręcznie grawerowanej formy drukowej, zaś farbę nagarniano
drewnianą szpachelką. I chociaż doskonaląc to rozwiązanie, z czasem zastąpiono nietrwałą żelatynę kauczukiem silikonowym
i wyposażono drukarkę w napęd mechaniczny, to pierwotna idea obecna jest do dziś. Druk tamponowy pozwala na wykonywanie
precyzyjnych nadruków na powierzchniach o dowolnym kształcie.

W

spółczesne drukarki tamponowe są konstruowane
w taki sposób, który ogranicza udział operatora
i umożliwia automatyzację produkcji. Tradycyjne
„otwarte kałamarze” i stalowe rakle zgarniające
zastąpiono szczelnymi kałamarzami zamkniętymi, zmniejszającymi do minimum parowanie rozcieńczalnika i pozwalającymi na
wielogodzinną pracę bez konieczności korekcji gęstości farby.
Stosowana na ostrza zgarniające ceramika ma niski współczynnik tarcia względem stali i jest odporna na ścieranie, dzięki czemu żywotność pierścieni zgarniających i stalowych form
drukowych jest wysoka. Magnetyczne mocowanie kałamarzy
jest rozwiązaniem prostym i niezawodnym. Wprowadzono także systemy automatycznego czyszczenia tamponów z osadzających się na nich cząstek farby i kurzu. Wykorzystuje się systemy
wizyjne, zapewniające automatyczną kontrolę jakości nadruku.
W celu skrócenia czasów przezbrajania eliminuje się elementy
nastawcze tamponów, czy baz detali, zastępując je systemami
zapewniającymi szybką wymianę bez konieczności dodatkowej
regulacji.
Szerokie spektrum zastosowań druku tamponowego spowodowało odejście od tradycyjnej konstrukcji, w której tampon
wykonuje ruch w dół na formę, wysuwa się do przodu i wykonuje kolejny ruch w dół na detal. Integracja drukarki z linią produkcyjną powoduje czasami konieczność wykonania nadruku
na bocznej, a nawet na dolnej powierzchni detalu. Zdarza się,
że nadruki muszą być wykonane w kilku miejscach na detalu,
za pomocą drukarki wyposażonej w kilka zespołów farbowych
i kilka odpowiednio rozmieszczonych tamponów lub za pomocą kilku, synchronicznie uruchamianych, modułów drukujących.
Jeżeli nadruk jest wykonywany w znacznej odległości od krawędzi detalu, trzeba zapewnić ponadstandardowy wysuw tamponu
w ruchu do przodu.
Najnowszą grupą urządzeń do zastosowań przemysłowych są
rotacyjne drukarki tamponowe, w których walec silikonowy przenosi farbę z formy również będącej walcem, który obraca się
synchronicznie z walcem silikonowym. Rotacyjne drukarki tamponowe wykorzystywane są do nadruków dekoracyjnych na wytłaczanych profilach z tworzyw sztucznych, do wydajnego druku
na powierzchniach płaskich lub walcowych zakrętek i opakowań,
czy do druku na strzykawkach.
Problematyka bezpieczeństwa pracy była przez wiele lat lekceważona, zwłaszcza przez producentów pozaeuropejskich.
Tymczasem większość drukarek tamponowych musi spełniać
wymogi bezpieczeństwa określone w normie PN-EN ISO 4414,
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Drukarka tamponowa
NOVA BIG 3x200 EKO

konieczne jest stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających
operatorowi włożenie ręki do strefy zagrożenia. Strefa wkładania
i wyjmowania detalu powinna być zabezpieczona kurtyną świetlną. Można także zastosować sterowanie dwuręczne, a dostęp
do części ruchomych z pozostałych stron zabezpieczyć osłonami. Przerwanie wiązki kurtyny świetlnej, zwolnienie przycisku sterowania dwuręcznego lub otwarcie osłony powinno powodować
natychmiastowe zatrzymanie maszyny.
TAMPOTECHNIKA od 1989 roku proponuje swoim klientom
rozwiązania najlepiej dostosowane do ich potrzeb. Dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości i staranności montażu tworzymy urządzenia niezawodne, bezpieczne i ekonomiczne.
Jesteśmy jednym z niewielu polskich producentów urządzeń do
tampondruku, które sprzedajemy na całym świecie. Naszych
klientów zaopatrujemy w akcesoria i materiały eksploatacyjne,
w tym znakomite farby Visprox, które można samemu mieszać
uzyskując ponad 1000 kolorów.

TAMPOTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa
tel. 22 8635713
info@tampotechnika.pl
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Laser SmartLase F500 Markem-Imaje

Ultraszybki laser światłowodowy
obniża koszty i podnosi wydajność
na liniach produkcyjnych
Laser światłowodowy SmartLase F500 globalnego producenta urządzeń do kodowania i znakowania, firmy Markem-Imaje, zwiększa identyfikowalność i zapewnia trwałe kody na produktach z tworzyw, gumy, metalu nawet na szybkich liniach produkcyjnych.

D

rukowanie trwałych kodów na produktach i liniach
o dużej wydajności jest wyzwaniem. Drukarki atramentowe mogą drukować z dużą prędkością, ale kody nie
są trwałe, co może przysporzyć producentom problemów. Nadruki laserowe, których nie można zetrzeć ani nie wyblakną z upływem czasu, w przeszłości były trudne do uzyskania
przy szybkich aplikacjach. Uzupełnienie oferty SmartLase o laser
F500 umożliwia teraz producentom z branż przemysłowych drukowanie do 2400 znaków na sekundę na liniach o prędkości do
640 metrów na minutę.
WIĘKSZA SZYBKOŚĆ I JAKOŚĆ
Dzięki zastosowaniu autorskich algorytmów laser SmartLase
F500 zapewnia gładsze, bardziej precyzyjne kody przy prędkościach wyższych niż konkurencyjne lasery, na powierzchniach
takich jak aluminium, stal, wiele tworzyw sztucznych, folia aluminiowa, ekstrudowane polimery, produkty z surowych metali. Dokładna liczba znaków i szybkość będą zależały od znakowanego
podłoża i złożoności komunikatu.
LEPSZA WYDAJNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY
Laser F500 wyposażony jest w szereg funkcji podnoszących
jego wydajność. Dioda wskazująca ułatwia i skraca czas regulacji kodu po zmianie, pokazując jego pozycję na produkcie, przez
co minimalizuje się straty, w tym również podczas kodowania
małych obszarów. Nawet przy dużych obciążeniach, w gorących
środowiskach produkcyjnych, można osiągnąć wysoki wskaźnik
dostępności urządzenia na poziomie 99,9%, dzięki Intelli’Cool
– opatentowanemu modelowaniu dynamiki płynów, które kon-

troluje przepływ powietrza wewnątrz kontrolera i komory źródła
laserowego, zapewniając najchłodniejsze warunki dla źródła laserowego i elektroniki.
Dodatkowo szybsze pisanie w F500 w porównaniu z konkurencyjnymi alternatywami pozwala na dłuższe chłodzenie lasera,
ponieważ skraca się czas znakowania, co poprawia żywotność
sprzętu. Czas między awariami (MTBF) dla źródła laserowego
w F500 wynosi 100 000 godzin i jest wiodącym w branży, co
pomaga zminimalizować nakłady inwestycyjne w dłuższej perspektywie.
Dystrybutor urządzeń Markem-Imaje do kodowania i znakowania: Coleman International Sp. z o.o.
www.coleman.pl
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LASIT – systemy znakowania
laserowego na tworzywach
sztucznych
LASIT to firma, która na co dzień z pasją poświęca się rozwojowi technologii znakowania laserowego.
Powstała z wizjonerskiego pomysłu w latach 90., dziś jest największą włoską fabryką dedykowaną wyłącznie znakowaniu laserowemu oraz powiązanym systemom automatyzacji.
Dzisiaj LASIT oferuje szeroką gamę rozwiązań dla wszystkich gałęzi przemysłu, a w szczególności dla branży Automotive. Jej
projekty opracowywane są przez zespoły inżynierów mechaników i projektantów komputerowych, którzy śledzą każdy etap, badając wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Jedną z cech wyróżniających firmę jest personalizacja produktów i reagowanie
na potrzeby klientów za pomocą rozwiązań dostosowanych do ich działalności i celów.

W

ykładniczy wzrost w ostatnich latach postawił firmę przed znacznym wyzwaniem produkcyjnym
i organizacyjnym, któremu dziś stawia godnie czoła,
o czym świadczą również dane z ostatniego roku
w porównaniu do roku poprzedzającego.
LASIT to firma w ciągłym rozwoju. Jej celem jest stać się liderem w dziedzinie projektowania systemów laserowych oraz
absolutnym odniesieniem w zakresie identyfikowalności i estetycznego znakowania.
Służenie przemysłowi produkcyjnemu i przyczynianie się do
automatyzacji przedsiębiorstw to potężny silnik, który napędza
wszystkie wybory LASIT w zakresie badań i rozwoju. Każdego
roku firma LASIT przypisuje do tego działu zespół ekspertów oraz
przedsiębiorczych młodych ludzi pełnych pasji.
Dziś firma LASIT specjalizuje się w projektowaniu systemów
znakowania dla komponentów z tworzyw sztucznych w branży
AGD, promocyjnej, medycznej i elektronicznej. Jej rozwiązania obejmują lasery UV, lasery zielone i lasery światłowodowe
MOPA, tj. specjalne lasery włóknowe zapobiegające przypaleniom poprzez kontrolę czasu trwania impulsu.
ZNAKOWANIE LASEROWE LASIT W POLSCE
W 2021 roku firma LASIT, światowy lider w dziedzinie laserowego znakowania i grawerowania, oficjalnie otworzy nowe biuro
w Polsce.
Rok 2021 rozpoczął się ekscytującym projektem – decyzją
o otwarciu biura LASIT za granicą. Rozpoczęliśmy nasz międzynarodowy plan ekspansji, analizując nowy rynek i nowy

kraj, któremu możemy przekazać naszą wiedzę specjalistyczną
w zakresie znakowania i grawerowania laserowego, wzmacniając
jeszcze bardziej naszą misję.
Skupiliśmy naszą uwagę na różnych krajach Europy, jednak
Polska od początku zajmowała szczególne miejsce. Wszyscy
klienci LASIT, nasz szybki wzrost i niepowstrzymana determinacja naszego narodu skłoniły nas do spojrzenia na wschód. Dziś
jesteśmy przekonani, że podjęliśmy słuszną decyzję – to piękny
kraj o ogromnym potencjale.
W początkowej fazie tego projektu zarządzaliśmy komunikacją i relacjami całkowicie online. Odległość spowalniała nas pod
względem operacyjnym i byliśmy zmuszeni kilkakrotnie przekładać nasze wyjazdy do Polski. Wszystko to jednak nie powstrzymało naszej determinacji w dążeniu do celu.
LASIT zawsze wykazywał się fantastyczną zdolnością do
skracania dystansu – nawet podczas lockdownu. Determinacja
i umiejętności naszego zespołu miały zasadnicze znaczenie dla
zorganizowania wszystkiego i stworzenia odpowiednich warunków dla tego nowego, dużego projektu.
Nowe biuro oznacza, że nasza firma może zagwarantować
wszystkim swoim klientom najwyższej jakości usługi znakowania
i grawerowania laserowego. Natychmiastowe reakcje, szybkie
interwencje i ciągłe wsparcie to tylko niektóre z zalet posiadania
zespołu dedykowanego wyłącznie na terenie Polski.
Dla firmy LASIT biuro to stanowi znaczący krok naprzód i pierwszy z wielu, jakie zamierza wykonać w kierunku międzynarodowej
ekspansji w najbliższej przyszłości. Biuro LASIT LASER Polska
znajduje się w Tychach, niedaleko lotniska, można do niego
dojechać pociągiem i będzie miało strategiczną pozycję umożliwiającą kontakt ze wszystkimi naszymi obecnymi i przyszłymi
klientami.
Jest nam niezmiernie miło przekazać tę informację wszystkim naszym klientom, a także tym, którzy nas wspierali i współuczestniczyli w naszym rozwoju i wzroście. To również dzięki
Wam udało nam się zrealizować tę ekscytującą misję.
Lasit Laser
Polska: ul.Fabryczna 43, 43-100 Tychy
tel. 32 707 02 23; biuro@lasitlaser.pl, www.lasitlaser.pl
Włochy: Via Solferino 4, 80058, Torre Annunziata (NA)
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Ocena efektów laserowego
znakowania warstwy
wierzchniej wyprasek
z polipropylenu
Piotr Czyżewski, Łukasz Skowroński, Dariusz Sykutera, Wojciech Rybarczyk,
Mateusz Chorobiński, Marek Bieliński

Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek z modyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni
naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość
znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki, dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych
z dużą zawartością modyfikatora.

W

ykorzystywanie w przetwórstwie tworzyw polimerowych energii wiązki lasera było dotychczas związane głównie ze zgrzewaniem ultradźwiękowym.
Znakowanie powierzchni wyrobów polimerowych
stanowi stosunkowo nowy obszar zastosowań energii lasera [1].
Nanoszenie dowolnych znaków graficznych na powierzchni wyrobów polimerowych za pomocą wiązki lasera umożliwia nie tylko
jednoznaczne ich oznakowanie, ale także niezawodną i szybką
identyfikację.
Efekt znakowania laserowego ściśle wiąże się z właściwościami materiału, ze sposobem jego przetwarzania, a także
z modyfikowaniem struktury i powierzchni wyrobu [2, 3]. Powierzchnie elementów z tworzyw o dużej chropowatości na ogół
absorbują większą dawkę energii promieniowania, co jednak
może prowadzić do uszkodzeń cieplnych warstwy wierzchniej.
Powierzchnia gładka natomiast zapewnia obróbkę jednorodną,
ale charakteryzuje się większym współczynnikiem odbicia promieniowania [2–4].
Podstawowym parametrem opisującym jakość oznakowania
jest kontrast barw między oznakowaną i nieoznakowaną (będącą
tłem) powierzchnią wyrobu. Kontrast ten nie zawsze uzyskuje się
w wyniku samej zmiany barwy, ale także różnej dyfrakcji światła,
związanej z odmienną strukturą geometryczną obszaru znakowanego i tła. Zmiana barwy następuje także w wyniku ablacji,
zwęglenia oraz usunięcia warstwy polimeru [1, 5].
Znakowanie przy użyciu promieniowania laserowego polega
na utrwaleniu w warstwie wierzchniej modyfikowanego wyrobu
oznaczeń liczbowych, symboli, liter, obrazów i kodów kreskowych [1, 2, 6]. Naniesione znaki graficzne są odporne na ścieranie i inne oddziaływania mechaniczne, a także na działanie
wody lub wilgoci z powietrza [7, 8]. Potrzeba stosowania tego
typu trwałych oznaczeń wynika m.in. z rozwoju technik monitorowania i automatyzacji produkcji, a także z konieczności peł10

nej identyfikacji wyrobu, umożliwiającej powiązanie jego cech
użytkowych z parametrami procesowymi zastosowanymi do
jego wyprodukowania.
Do aplikacji przemysłowych najczęściej wykorzystuje się lasery
ekscymerowe Nd:YAG oraz półprzewodnikowe dużej mocy, które
służą m.in. do modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów
metalowych [1, 2]. Lasery ekscymerowe są specjalnie projektowane do generowania fal w widmie ultrafioletowym o możliwie
najmniejszej długości fali. Zasada jego działania polega na oddziaływaniu na wiązania chemiczne materiału, które pod wpływem promieniowania zostają rozerwane i następuje usunięcie
materiału. Proces ten jest nazywany usunięciem na zimno [9].
Znane są również sposoby wytwarzania mikroelementów z wykorzystaniem lasera do uplastycznienia polimerów lub nadawania
im określonej struktury geometrycznej [10–13].
Dobór odpowiedniej metody laserowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych zależy m.in. od: środowiska, w którym materiał jest poddawany promieniowaniu
(np. próżnia, obecność innych gazów), rodzaju modyfikowanego materiału, celu dokonywanej modyfikacji (np. fotosieciowanie, metalizowanie, ablacja, fotopolimeryzacja, zmiana struktury geometrycznej), rodzaju stosowanego lasera (długość fali,
natężenie generowanego promieniowania, tryb pracy) [1, 2].
W publikacjach [14, 15] opisano badania modyfikacji powierzchni poli(tereftalanu etylenu) (PET) i politetrafluoroetylenu (PTFE)
w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV) w obecności azotu, mające
na celu zwiększenie chropowatości powierzchni i jej hydrofobowości do zastosowań mikrobiologicznych.
Dobór rodzaju lasera pod kątem uzyskania oczekiwanego
efektu uwzględnia charakterystykę optyczną i cieplną modyfikowanego materiału, długość fali promieniowania generowanego
przez laser, tryb pracy urządzenia laserowego i natężenie promieniowania.
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również nie mogą być znakowane laserem Nd:YAG bez użycia
dodatków LMA [6, 16].
Podczas znakowania laserowego tworzyw polimerowych występuje kilka różnych zjawisk, w tym część z nich jednocześnie [1].
Wymienić tu należy:
– spienianie, gdy użycie wiązki promieniowania laserowego inicjuje powstanie na powierzchni materiałów polimerowych pęcherzyków gazu, powodujących zmianę strukturalną, co jest
obserwowane jako zmiana barwy w miejscu skanowania [8];
– ablację, polegającą na usuwaniu warstwy zewnętrznej materiału wielowarstwowego, w którym warstwy te istotnie różnią się
barwą, co daje duży kontrast [8];
– odbarwianie, gdy wiązka lasera penetruje tworzywo i jest pochłaniana przez cząsteczki pigmentu. Pigmenty są modyfikowane chemicznie, powoduje to zmianę barwy materiału. Ponieważ wiązka lasera wnika w głąb materiału, powierzchnia
tworzywa pozostaje niezmieniona. Zmiana barwy następuje
w pigmencie i w materiale [8];
– grawerowanie laserowe, podczas którego wykorzystuje się
krótkie, mocne impulsy lasera. Skupienie mocy jest tak duże,
że materiał podstawowy lub warstwa zewnętrzna ulega stopieniu i odparowuje, bądź się rozpada. Głębokość grawerowania
zależy od materiału, mocy lasera i czasu oddziaływania wiązki
laserowej. W wyniku interakcji tlenu atmosferycznego ze stopionym materiałem często powstają tlenki, których kolor wpływa na jeszcze lepszą czytelność grawerowania [8].
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu środków
barwiących (biały i czarny) i zawartości modyfikatora (absorbentu) oraz parametrów pracy lasera na efektywność znakowania
laserowego powierzchni wyprasek z polipropylenu, wyznaczaną
na podstawie zmiany barwy (spektrofotometr optyczny) i stanu
powierzchni (mikroskop konfokalny).
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
W badaniach zastosowano homopolimer polipropylenu Moplen HP548R (Bassel Orlen), przeznaczony do wtryskiwania, zawierający środki nukleujące oraz antystatyki. Badane tworzywo
mieszano z dodatkiem 2% mas. środków barwiących: koncentratu barwiącego pure black 4091 PE (czarny) i bieli tytanowej K70
(biały) (Lifocolor-Farbplast, Polska) oraz z absorbentem promieniowania w ilości 1, 2 oraz 3% mas. W wypadku próbek o barwie
białej zastosowano, zalecany do tego odcienia barwy, modyfikator (absorbent) Lifolas M 117009 UN, natomiast do próbek
czarnych – Lifolas M SCHWARZ 113504 UN (Lifocolor, Niemcy).
Przygotowanie próbek
Program badań obejmował przygotowanie 6 serii próbek:
– Seria I: Moplen HP548R + 2 % mas. bieli tytanowej K70 + 1
% mas. absorbentu promieniowania Lifolas M 117009 UN;
– Seria II: Moplen HP548R + 2 % mas. bieli tytanowej K70 + 2
% mas. absorbentu promieniowania Lifolas M 117009 UN;
– Seria III: Moplen HP548R + 2 % mas. bieli tytanowej K70 +
3 % mas. absorbentu promieniowania Lifolas M 117009 UN;
– Seria IV: Moplen HP548R + 2 % mas. pure black 4091 PE +
1 % mas. absorbentu promieniowania Lifolas M SCHWARZ
113504 UN;
– Seria V: Moplen HP548R + 2 % mas. pure black 4091 PE +
2 % mas. absorbentu promieniowania Lifolas M SCHWARZ
113504 UN;
– Seria VI: Moplen HP548R + 2 % mas. pure black 4091 PE +
3 % mas. absorbentu promieniowania Lifolas M SCHWARZ
113504 UN.
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Istotnym parametrem procesu modyfikowania laserowego jest
również współczynnik absorpcji promieniowania UV materiału
modyfikowanego, którego wartość w wypadku np. poli(tereftalanu etylenu) (PET) lub polistyrenu (PS) jest znacznie większy
niż polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP). Może to oznaczać,
że niemożliwe będzie znakowanie materiałów, takich jak polipropylen lub polietylen bez dodatków polepszających absorpcję
światła [6, 16, 17]. O podatności na działanie promieniowania
laserowego materiałów polimerowych decydują rodzaje wiązań
występujących w ich strukturze [1]. Przykładowo PET i PS absorbują ultrafioletowe promieniowanie laserowe głównie w warstwie
wierzchniej o grubości do 1 μm, podczas gdy w PE i PP absorpcja
taka zachodzi w warstwach znacznie głębszych [18].
Energia wyzwalana przez promieniowanie elektromagnetyczne musi być wystarczająca do zniszczenia wiązania w warstwie
wierzchniej modyfikowanego materiału. Długość fali jest ściśle
powiązana z energią fotonów i dlatego jest jednym z najważniejszych parametrów lasera. Na przykład laser CO2 działa w zakresie długich fal promieniowania (9–11 μm) i choć jest laserem dużej mocy, to fotony w wiązce jego promieniowania mają
stosunkowo niewielką energię, która może być niewystarczająca
do rozerwania wiązania chemicznego w polimerze i powodować
jedynie termiczną dysocjację makrocząsteczek polimeru, prowadzącą do niepożądanych efektów [1]. Z kolei lasery ekscymerowe lub Nd:YAG działają w zakresie promieniowania UV dobrze
absorbowanego przez większość materiałów polimerowych. Charakteryzuje je także krótki czas trwania impulsu. W efekcie jego
oddziaływania inicjowane są reakcje fotochemiczne bez uszkodzeń cieplnych materiału [6].
Istnieje kilka sposobów wykonania znakowania laserowego,
należy jednak wyróżnić dwie podstawowe metody: znakowanie
polegające na odwzorowaniu przy użyciu maski i znakowanie
określane mianem skanowania liniowego [1].
Na jakość znaków graficznych uzyskanych w wyniku znakowania laserowego mają wpływ dodatki, takie jak: napełniacze,
wzmocnienia w postaci włókien szklanych i uniepalniacze, ale
część z nich tylko w nieznacznym stopniu zmienia podatność
powierzchni materiału na znakowanie laserowe [19]. Na rynku
obserwuje się obecnie wyraźny wzrost podaży gotowych koncentratów nadających odpowiednią barwę wyrobu, a jednocześnie
umożliwiających znakowanie jego warstwy wierzchniej za pomocą lasera. W skład koncentratów wchodzą cząstki o wymiarach
rzędu 10-6 m absorbujące promieniowanie i pod jego wpływem
ulegające przemianom strukturalnym, czego konsekwencją jest
zmiana koloru wyrobu w miejscu oddziaływania wiązki lasera [1,
20, 21]. Dodatki LMA – tzw. laser marking additives – zmieniają
absorpcję promieniowania laserowego tworzyw polimerowych,
poprawiają kontrast, a w wypadku poliolefin umożliwiają znakowanie laserowe. Napełniacze LMA zapewniają ponadto lepsze
zdyspergowanie składników w osnowie polimerowej, wyostrzają
krawędzie znaku, a także zapobiegają miejscowemu uszkodzeniu tworzywa polimerowego w wyniku niepożądanych efektów
cieplnych [19, 20, 22, 23].
Na podstawie analizy wrażliwości polimerów na działanie lasera można stwierdzić, że zarówno poli(chlorek winylu) (PVC),
jak i poliwęglan (PC) mogą być z łatwością znakowane bez używania dodatków LMA. W wypadku PC dodatki LMA mogą znacznie zwiększyć kontrast, ostrość brzegów i szybkość znakowania.
Z kolei polimery styrenowe, takie jak: akrylonitryl-butadien-styren
(ABS), polistyren (PS) i styren-akrylonitryl (SAN) nie mogą być
znakowane bez udziału LMA, ponieważ mogą wystąpić defekty, np. efekt kropek. Poliolefiny i termoplastyczne elastomery
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Rys. 1. Stanowisko do znakowania laserowego wyposażone
w moduł firmy Trumpf TruMark serii 1000: 1 – moduł
roboczy z laserem, 2 – widok znakowanego obiektu,
3 – komora robocza, 4 – zespół pochłaniający pył

Badania wykonano w laboratoriach Zakładu Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw Wydziału Inżynierii Mechanicznej
oraz Instytutu Matematyki i Fizyki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy. Do wytworzenia próbek badawczych wykorzystano formę wtryskową z wkładką formującą w kształcie płytki
o wymiarach 100 × 70 mm i grubości 1 mm. Próbki wtryskiwano
za pomocą wtryskarki Battenfeld Plus 350. W celu uzyskania
dobrej homogenizacji materiałów pomocniczych w całej masie
próbki zastosowano wstępne mieszanie składników w układzie
uplastyczniającym wytłaczarki W25 (Metalchem) i regranulację
w linii do granulacji na zimno. Wyznaczono masę płytki uzyskanej
metodą wtryskiwania z oryginalnego granulatu polipropylenu PP.
Każda próbka o masie 700 g wymienionych wyżej serii zawierała
polipropylen, odpowiedni rodzaj barwnika i przypisany do niego
absorbent promieniowania.
W procesie wtryskiwania płytek zastosowano następujące parametry: temperatura w poszczególnych strefach układu uplastyczniającego – 200, 230, 230oC, temperatura dyszy 230oC,
czas wtrysku 0,44 s, ciśnienie wtrysku 52 MPa, ciśnienie docisku 33 MPa, czas docisku 3 s, czas chłodzenia 10 s. Każdorazowo po zmianie przetwarzanej mieszaniny, o różnej zawartości
procentowej dodatków i innej barwie, układ uplastyczniający
wtryskarki czyszczono z zastosowaniem tworzywa bazowego Moplen HP548R.
Na powierzchniach przygotowanych próbek nanoszono znaki graficzne za pomocą znakowarki laserowej TruMark Station
1000 firmy Trumpf (seria 3000, Nd:YAG, 1064 nm), wyposażonej w oprogramowanie TruTropsMark (rys. 1).
W badaniach wstępnych znakowaniu poddano 6 próbek, po
jednej z każdej serii. Wzorniki przedstawione na rys. 2 zawierają
informacje o parametrach lasera wykorzystanych do znakowania
danego pola oznaczanego w pionie od A do D i w poziomie od
0 do 7. Pola w kolejnych wierszach wytwarzano z zastosowaniem następujących szerokości ścieżek wiązki lasera: 0,03 mm
(wiersz A), 0,05 mm (wiersz B), 0,07 mm (wiersz C), 0,09 mm
(wiersz D). Natomiast kolumny odpowiadały różnej częstotliwo12

Rys. 2. Wzorniki wykonane za pomocą znakowarki
laserowej dla: a) serii I, b) serii II, c) serii III, d) serii IV,
e) serii V, f) serii VI

ści impulsów: 15 kHz (kolumna 0), 24 kHz (kolumna 1), 33 kHz
(kolumna 2), 42 kHz (kolumna 3), 52 kHz (kolumna 4), 61 kHz
(kolumna 5), 70 kHz (kolumna 6), 80 kHz (kolumna 7). Szybkość przemieszczania się wiązki lasera po powierzchni wypraski
zwiększano od 450 mm/s do 5000 mm/s. W ten sposób przygotowano matrycę oznaczeń konkretnych pól graficznych uzyskanych podczas znakowania w określonych warunkach.
Metody badań
Do właściwych pomiarów przygotowano wypraski, na których
modyfikowano laserowo większe pole powierzchni niż pokazano
na rys. 2 (20 × 30 mm), zgodnie z wcześniej podanymi parametrami. Każde z pól pomiarowych badano przy użyciu kolorymetru Ci6X (XRite), ustalając wcześniej wzorzec biały i czarny
za pomocą płytek ceramicznych znajdujących się w wyposażeniu
kolorymetru. Wykorzystano domyślną przestrzeń barw o nazwie
CIELab [24, 25], w ramach której wyznaczono parametry każdego z pól pomiarowych L*, a*, b*. Do oceny stanu powierzchni
poddanej działaniu lasera użyto mikroskopu konfokalnego Lext
OLS 4000 (Olympus) z obiektywami 5×, 20×, 100× odpowiadającymi obrazowanym obszarom o wymiarach odpowiednio: 2575
× 2575 μm, 645 × 645 μm i 129 × 129 μm. Przedstawiono przykładowe obrazy umożliwiające ocenę różnicy efektu znakowania,
wynikającej z zastosowanych barwników, a także dodatków
modyfikujących. Pomiar każdego pola wykonano pięciokrotnie.
Otrzymano wartość parametrów L*, a*, b* opisujących barwę
w przestrzeni CIELab. Wyniki podzielono na dwie grupy: próbki
barwione na biało i próbki barwione na czarno. W grupie próbek barwionych na biało dążono do uzyskania znaku o barwie
ciemnej, natomiast próbki czarne miały być oznakowane barwą
jasną. Jasność barwy wyraża parametr L*, w przedziale wartości
0–100. Zero oznacza barwę czarną, a 100 – białą.
Parametry a* i b* oznaczają odchylenie w kierunku kolorów,
odpowiednio: zielony (ujemne wartości) – czerwony (dodatnie
wartości) i niebieski (ujemne wartości) – żółty (dodatnie wartości). Wartości |a*| i |b*| badanych próbek nie przekraczały 4,56
(seria próbek białych) i 12,16 (seria próbek czarnych). Ze względu na charakter badań (otrzymywanie odpowiedniego kontrastu
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w skali szarości) w pracy nie przedstawiono szczegółowych analiz zmian parametrów a* i b* w zależności od warunków procesowych, a otrzymane wartości a* i b* świadczą o słuszności
takiego postępowania.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Można zauważyć (rys. 2), że wraz ze zwiększającą się szerokością ścieżki, częstotliwością impulsu oraz szybkością znakowania stopień modyfikacji powierzchni na poszczególnych polach
pomiarowych jest coraz mniejszy. Na próbkach białych znakowanie ma jaśniejszy odcień barwy, natomiast na próbkach czarnych
ciemniejszy jest odcień jasny. W wypadku próbek białych dążono
do uzyskania jak najciemniejszego pola znaku graficznego na jasnej powierzchni próbki, charakteryzującego się małą wartością
parametru L*. W ramach pól z wybraną zawartością modyfikatora można zauważyć, że wartość L* zwiększa się wraz z częstotliwością impulsu oraz szerokością ścieżki. Generalnie, mniejsze
wartości L* otrzymano w wypadku próbki o większej zawartości
absorbentu promieniowania Lifolas M 117009 UN. Minimalną
wartość L* ≈ 50 wykazywała próbka zawierająca 3 % mas. modyfikatora poddana działaniu wiązki lasera o szerokości ścieżki
0,03 mm, częstotliwości 15 kHz, przy najmniejszej szybkości
skanowania 450 mm/s. Natomiast największe wartości L* >
90 uzyskano wówczas, gdy zastosowano maksymalne wartości
parametrów procesowych (częstotliwość impulsu 80 kHz, szerokość ścieżki 0,09 mm, szybkość skanowania 5000 mm/s), co

znalazło swoje odzwierciedlenie w obrazie warstwy wierzchniej,
niewiele różniącym się od obrazu powierzchni tła próbki.
W wypadku próbek czarnych dążono do otrzymania jak najjaśniejszego pola naniesionego laserowo znaku graficznego,
o możliwie dużej wartości parametru L*. W ramach analizowanych pól próbek z wybraną zawartością modyfikatora można zauważyć, że wartości L* zmniejszają się wraz z częstotliwością
impulsu oraz szerokością ścieżki. Zaobserwowano, że większa
zawartość absorbentu promieniowania (Lifolas M SCHWARZ
113504 UN) w próbkach czarnych w istotnym stopniu wpłynęła
na zmniejszenie wartości L*, a dalsze zwiększanie jego stężenia
nie poprawia podatności materiału na absorpcję promieniowania. Minimalne wartości L* pól z szerokością ścieżki 0,03 mm
wynoszą ok. 40 i rosną do wartości 55–60 przy zmniejszaniu
stężenia modyfikatora od 3 % mas. do 1 % mas. Minimalną
wartość L* ≈ 36 uzyskano w odniesieniu do próbki z 3 % mas.
zawartością modyfikatora oraz w warunkach największych wartości parametrów procesowych laserowego znakowania próbek,
tj. szerokości ścieżki 0,09 mm oraz częstotliwości 80 kHz.
W tym wypadku głowica laserowa poruszała się z największą
szybkością, wynoszącą 5000 mm/s. Największe wartości L* >
55 (najjaśniejsze pola) uzyskano przy stosunkowo niewielkiej
szybkości skanowania (≤ 1564 mm/s) i małej szerokości ścieżki
(0,03 mm). Podatność na znakowanie w istotnym stopniu zależy
od zastosowanych parametrów procesowych w trakcie laserowej
modyfikacji warstwy wierzchniej próbek oraz od zawartości mo-

Rys. 3.
Wartość parametru
L* próbek: a) białych,
b) czarnych,
wytworzonych z różną
zawartością dodatku
modyfikującego

t

Rys. 4.
Obrazy powierzchni
próbek białych, pól:
a) A0, b) A7, c) D0,
d) D7, stężenie dodatku
modyfikującego 1 % mas.,
oraz pól: e) A0, f) A7,
g) D0, h) D7, stężenie
dodatku modyfikującego
3% mas.; powiększenie
20× (pokazane obrazy
odpowiadają powierzchni
645 × 645 μm)
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Rys. 5.
Obrazy powierzchni
próbek czarnych, pól:
a) A0, b) A7, c) D0,
d) D7, stężenie dodatku
modyfikującego 1 % mas.,
oraz pól: e) A0, f) A7,
g) D0, h) D7, stężenie
dodatku modyfikującego
3% mas., powiększenie
20× (pokazane obrazy
odpowiadają powierzchni
645 × 645 μm)

dyfikatora. Ogólną tendencję zmian wartości L* w odniesieniu
do próbek białych i czarnych przedstawia rys. 3, na którym każdy
ze znaczników odpowiada jednemu polu pomiarowemu. Można
zauważyć, że wraz ze zwiększającą się szerokością ścieżki wartość parametru L* w grupie próbek białych rośnie, a w grupie
próbek czarnych maleje. Zmienność parametru L* w wypadku
próbek białych zawiera się w przedziale 80–90, natomiast próbek czarnych w przedziale 35–45. Jedną z przyczyn obserwowanych zmian jest modyfikacja struktury geometrycznej powierzchni pod wpływem działania promieniowania laserowego. W celu
dokładniejszego określenia topografii powierzchni próbek po
ich laserowej modyfikacji, wykonano pomiary z zastosowaniem
optycznego mikroskopu konfokalnego. Na rys. 4 i 5 przedstawiono obrazy powierzchni próbek pól A0, A7, D0, D7 w odniesieniu
do różnego stężenia dodatku modyfikatora.
W wypadku próbek białych można zauważyć, że większa zawartość dodatku modyfikującego (3 % mas.) wyraźnie wpłynęła
na topografię powierzchni w porównaniu z topografią próbek zawierających 1 % mas. absorbentu. W warunkach małej szerokości ścieżki dany obszar był modyfikowany kilkukrotnie, w wyniku
kolejnych przejść wiązki laserowej (rys. 4a i 4e). W odniesieniu
do większej szerokości ścieżki można zaobserwować odseparowane od siebie modyfikowane miejsca na próbce (rys. 4c
i 4e). Obszary te nie są jednak jednakowe i powtarzalne (kształt
i wielkość), co może być spowodowane m.in. niejednorodnym
wymieszaniem absorbentu w osnowie polipropylenowej. Zmianę
wartości parametru L* wraz ze zmniejszaniem szybkości skanowania, częstotliwości impulsu oraz szerokości ścieżki można
więc przypisać modyfikacji geometrii powierzchni badanych próbek, związanej z różną podatnością na znakowanie PP, zawierającego różne ilości zastosowanych pigmentów i środków modyfikujących. Wyjaśnienie roli samych pigmentów i ewentualnej
synergii ze środkami modyfikującymi wymaga jednak przeprowadzenia badań uzupełniających. Nie analizowano zmian chemicznych zachodzących w materiale na skutek obróbki laserowej.
Miejscowe zaczernienie materiału mogło być spowodowane
obecnością zarówno produktów rozkładu materiału polimerowego, jak i zastosowanych materiałów pomocniczych.
W wypadku próbek czarnych (rys. 5) zauważyć można większą
jednorodność geometryczną, poszczególne obszary modyfikowanych pól są do siebie podobne. W odniesieniu do najmniejszej zastosowanej szerokości ścieżki (0,03 mm), ze względu na kilkukrotną modyfikację laserową nakładających się na siebie fragmentów
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powierzchni próbki, pola pomiarowe wykazują w miarę równomierny
odcień szarości (rys. 5a, 5b, 5e i 5f). W odniesieniu do największej
zastosowanej szerokości ścieżki (0,09 mm) można zaobserwować
odseparowane od siebie fragmenty pól pomiarowych (rys. 5c, 5d,
5g i 5h) o znacznie większej jednorodności (powtarzalności) niż
w wypadku próbek białych (rys. 4c i 4g). Stwierdzono, że w polach
próbek z większą zawartością absorbentu (3 % mas.) modyfikowane obszary są większe niż w polach próbek z mniejszą zawartością
modyfikatora (1 % mas.), co wskazuje na ich większą podatność na
absorpcję promieniowania (rys. 5g i 5h).
Zależność ta wynika z większego udziału materiału modyfikującego w objętości próbki i potwierdza istotną w wypadku próbek
czarnych rolę modyfikatora w uzyskiwaniu większej efektywności znakowania (większej wartości L*). Stwierdzono również,
że zwiększanie się wartości L* w odniesieniu do próbek białych i zmniejszanie – próbek czarnych można powiązać zarówno
z procentowym udziałem modyfikatorów, jak i ze wzrostem szybkości skanowania, odległością między ścieżkami i częstotliwością impulsu. Czynniki te mają wpływ na wielkość obszarów
próbki, które zostały zmodyfikowane laserowo.
PODSUMOWANIE
Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie zawartości dodatku w próbce skutkuje lepszą jakością znakowania jej warstwy
wierzchniej w wypadku znakowania barwą ciemną polipropylenowych próbek białych, natomiast w wypadku czarnych próbek z PP
efekt jest odwrotny. Efekt znakowania był lepszy w warunkach
większego skupienia wiązki laserowej na powierzchni. Efekty wizualne, bliskie założonych, uzyskiwano także w warunkach małych prędkości znakowania. Zjawiska wywołane przez zaabsorbowane przez próbkę promieniowanie nie ograniczały się jedynie
do zmiany barwy tworzywa. Zauważalne były również zmiany
w strukturze powierzchni znakowanego wyrobu. Należy więc kontynuować badania w celu oceny zachodzących zjawisk fizykochemicznych, a także postrzegania barwy znakowanej powierzchni
elementów z tworzyw polimerowych jako konsekwencji zmian na
poziomie wiązań chemicznych oraz ablacji prowadzących do modyfikacji struktury geometrycznej.
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PRASOWA

Znakowanie tworzyw
Oznaczenia, takie jak kod kreskowy czy data produkcji lub kod partii, nie są drukowane podczas produkcji kartonu, tylko nanoszone o wiele później – za pomocą techniki laserowej. Technikę tę można z powodzeniem wykorzystać na przykład do znakowania etykiet, oczywiście w zależności od ich rodzaju i otrzymać inny efekt.
Jeśli mamy etykietę papierową, wówczas laserowe oznakowanie polega na usunięciu koloru z warstwy farby, ale możliwe
jest też przeprowadzenie karbonizacji na białej etykiecie – wtedy
miejsce poddane karbonizacji będzie ciemniejsze. Z kolei na etykiecie metalizowanej nie ma możliwości zastosowania tej drugiej
metody, gdyż sprawdza się ona jedynie na drewnie oraz materiałach drewnopochodnych. Jeżeli mamy nowoczesny, dobry laser, możemy liczyć na oznakowanie nawet 80 tys. produktów
w czasie jednej godziny. Jest to bardzo korzystny wynik, który
pozwala na efektywną i wydajną pracę przedsiębiorstwa. Znakowanie laserowe tworzyw sztucznych może odbywać się także za
pomocą lasera CO2, choć tutaj stosuje się czasami inne rodzaje
urządzenia. Jeśli jednak chodzi o CO2, to sprawdza się on znakomicie zarówno przy tworzywie PET, jak i PCW, a także przy folii
metalowej lub folii z polipropylenu. Warto jednak pamiętać, że
w przypadku cienkiej folii, bardzo ważne jest odpowiednie dobranie lasera! Inaczej można doprowadzić do przepalenia materiału.
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Dlatego znakowanie, dla bezpieczeństwa, powinno odbywać się
przy niskiej mocy. Laser nie powinien zbyt głęboko wchodzić w podłoże. Zapobiegać przepaleniu może też właściwy dobór czcionki.
Jeśli zaś chodzi o inne folie, na przykład woreczki, tutaj producenci
laserów polecają znakowanie przez zmianę kolorów, czyli usunięcie
wierzchniej warstwy koloru w celu uzyskania kontrastu. Podobnie
sprawa ma się w przypadku kabli czy węży wykonanych z PCW.
Z kolei w przypadku PET najlepiej sprawdza się grawerowanie (w
przypadku grubych butelek) lub wykorzystanie techniki spieniania
(przy cienkich materiałach PET).
Laser CO2 jest jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do znakowania produktów. W przypadku butelek jest
możliwość znakowania nawet 150 tys. szt. na godzinę – dlatego
jest to godne polecenia rozwiązanie przy PET.
Źródło: http://meseve.pl/jakie-tworzywa-mozna-znakowac-za-pomoca-lasera/
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Urządzenia firmy Huzap
Firma HUZAP powstała w oparciu o przeszło 20-letnie doświadczenia swoich założycieli w dziedzinie budowy wag, maszyn pakujących i instalacji przemysłowych na rynkach zachodnich.
Program dostaw obejmuje: całkowicie zautomatyzowane maszyny pakujące dla małych i dużych opakowań, zespoły transportowe, dozujące i ważące wraz ze sterowaniem i automatyką. Dodatkowo Huzap dostarcza również części, urządzenia i podzespoły
prawie wszystkich zachodnich i krajowych producentów, dla takich komórek, jak biura konstrukcyjne, firmy budowy maszyn,
służby utrzymania ruchu, czy inne służby techniczne.

WYJĄTKOWOŚĆ FIRMY HUZAP
Firma oferuje nie tylko dogodną cenę, ale przede wszystkim
służy fachowym, technicznym doradztwem. Wynika to z faktu,
że nie jest uzależnionym przedstawicielem jakiegoś producenta, tylko jego partnerem w niezależnej współpracy. Odbiorcami
produktów i usług są: przemysł chemiczny, gumowy, budowlany,
tworzyw sztucznych, spożywczy i paszowy. Dobrze wykształceni
i zaangażowani pracownicy doradzają przy planowaniu i realizacji projektów. Za swój cel w Polsce przyjęto partnerskie relacje z klientami, doradztwo techniczne i realne ceny rynkowe.
W nadreńskim Hennef znajdują się działy planowania i sprzedaży, z kolei przygotowanie produkcji oraz sama produkcja umiejscowiona jest w Bytomiu. Podział ten zapewnia wysoki stopień
elastyczności wobec różnorodnych wymagań klienta, z drugiej
strony gwarantuje atrakcyjny poziom cenowy z zachowaniem wysokiej jakości produktu. Największym zainteresowaniem odbiorców cieszą się instalacje przetwórstwa PCW, instalacje przetwórstwa gumy, systemy pakujące worki oraz worki Big-Bag dla rynku
rosyjskiego i chińskiego. Rozwiązania są najczęściej kierowane
do sektorów przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu gumowego i samochodowego, chemicznego, a także, rzadziej, przemysłu
spożywczego.
– Wyjątkowość firmy Huzap polega na tym, że staramy się dostarczać klientom instalacje takie, jakie oni sobie wyobrażają,
a nie jakie my sobie wyobrażamy. Nasze urządzenia powstają często jednorazowo i odróżniają się od pozostałych istotnymi szczegółami. Gwoli ścisłości, istnieją w naszej ofercie
tzw. standardowe maszyny, które klient może zobaczyć choćby
w naszych prospektach. Inaczej nie moglibyśmy w pełni przedstawić naszej oferty klientowi, który jeszcze nie zna naszych
urządzeń. Urządzeniami standardowymi nazywamy instalacje,
które zbudowaliśmy wiele razy w podobnym wykonaniu dla wielu klientów z tej samej branży, posiadających ten sam lub zbliżony produkt. Jednak najczęściej spotykamy się z wyzwaniami
stawianymi przez klienta, którym to jesteśmy w stanie podołać
m.in. ze względu na wieloletnie zawodowe doświadczenie naszych pracowników – powiedział Martin Schkrobol, prezes firmy
Huzap GmbH.
Huzap rozwija idealnie dopasowane kompletne rozwiązania,
które odpowiadają specyficznym wymaganiom klienta. Cały proces rozpoczyna się od opracowania schematu, który określa
wymogi instalacji. Później następuje faza inżynieryjna, w trakcie której zostaje opracowany projekt urządzenia, a dopiero po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy i optymalizacji projektu
rozpoczyna się produkcja. Ostatnim etapem jest montaż i uruchomienie u klienta. Know-how firmy wykorzystywany jest do
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opracowania specyficznych rozwiązań, których odbiorcami są
klienci na całym świecie.
INNOWACYJNOŚĆ TO KLUCZ DO SUKCESU FIRMY
W przypadku firmy Huzap innowacyjność jest ściśle związana
z indywidualnym podejściem do każdego klienta. To właśnie
klient poprzez swoje życzenia ma w firmie bardzo duży wpływ
na innowacyjność produktów. Różnorakie rozwiązania, które powstają w odpowiedzi na życzenia klienta, są szczegółowo analizowane i często uwzględniane później w rozwiązaniach standardowych. Oprócz stałego rozwijania palety urządzeń pracownicy
firmy skupiają się również na wewnętrznych procesach organizacyjnych i marketingowych, stale poprawiając jakość działania
z uwzględnieniem dynamiki zmian rynkowych. Obecnie w 80
proc. zaopatrywany jest rynek przemysłu samochodowego w Indiach. Oprócz tego firma zajmuje się opracowaniem projektów
bardzo rozbudowanych instalacji dla kilku klientów na polskim
rynku. Huzap cały czas się rozwija i wprowadza wiele nowych
rozwiązań technologicznych. Dodatkowo skupia się na optymalizacji wewnętrznych procesów produkcyjnych i strukturalnych.
W siedzibie firmy w Niemczech, ze względu na dużą liczbę zamówień, powiększono stan załogi, głównie w biurze konstrukcyjnym
i na hali montażowej.
Huzap Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom
tel. 32 388 03 00
fax 32 282 97 52
huzap@huzap.pl, www.huzap.pl
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Ocena wpływu kształtu dyszy
ssącej na wydajność i opory
przepływu w podciśnieniowym
transporcie pneumatycznym
Ewa Skotnicka, Paweł Skotnicki

W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu dwufazowego gazu i ciała stałego w typowej instalacji podciśnieniowego transportu pneumatycznego. Do badań wykorzystano płaskie
dysze ssące o kącie rozwarcia α = 40o i 60o.

W

przypadku płaskich dysz stożkowych, dzięki rozwinięciu powierzchni kontaktu dyszy z lustrem materiału
więcej powietrza jest pobierane przez dyszę, przez co
maleje ryzyko blokady rurociągu. Takie rozwiązanie
pozwala na zastosowanie tego typu dysz do transportu materiałów drobnoziarnistych, które ze względu na ograniczone możliwości dysz rurowych, nie mogły być transportowane podciśnieniowo.

TRANSPORT PNEUMATYCZNY
Transport pneumatyczny jest metodą, która wykorzystuje ruch
powietrza, powstały w wyniku różnicy ciśnień pomiędzy początkiem a końcem przewodu transportowego, do przemieszczania
materiałów sypkich. Ze względu na łatwość aplikacji, możliwość
prowadzenia rurociągów w pionie i poziomie, hermetyczność,
a także niskie koszty, jest jednym z najpopularniejszych sposobów transportu materiałów sypkich.
Każda instalacja transportu pneumatycznego zbudowana jest
z następujących elementów:
l źródła powietrza, którym może być: wentylator, dmuchawa
kompresor lub pompa próżniowa;
l urządzeń podających takich jak: dysze ssące, inżektory, dozowniki celkowe, podajniki komorowe;
l rurociągów transportowych, które stanowią: rury stalowe, przewody elastyczne, kolana, rozdzielacze dwu- i wielodrogowe;
l urządzeń odbierających, takich jak: cyklony, filtry, filtrocyklony,
bufory i silosy.
W zależności od sposobu wytwarzania różnicy ciśnień układy
transportu pneumatycznego można podzielić na: ssące (podciśnieniowe), tłoczące (nadciśnieniowe) i mieszane (ssąco-tłoczą-

ce). Powszechnie w instalacjach przemysłowych do rozładunku
autocystern i przemieszczania materiału sypkiego w procesie
technologicznym stosuje się instalacje nadciśnieniowe wykorzystujące urządzenia podające takie jak: dozowniki celkowe,
inżektory, pompy Fullera, podajniki komorowe itp. Z kolei systemy transportu podciśnieniowego i układy mieszane stosowane
są do przemieszczania materiałów sypkich z otwartych beczek,
zbiorników, otwartych pryzm i ładowni statków, rys. 1. W tego rodzaju systemach elementem pobierającym surowiec jest dysza
ssąca. W ssącym transporcie pneumatycznym ze względu na
stosowane podciśnienie do 0,05 MPa długość drogi transportu
jest ograniczona do ok. 100 m, co pozwala na przemieszczanie niewielkich ilości materiału sypkiego. Niemniej jednak tego
rodzaju transport jest wykorzystywany w procesach dozowania
materiałów sypkich.
DYSZA SSĄCA
Dysze ssące stosuje się w przypadku bezpośredniego dostępu do górnej powierzchni materiału sypkiego. Jej konstrukcja
powinna umożliwiać swobodny przepływ materiału bez pulsacji
i blokowania się rurociągu nawet w przypadku głębokiego zanurzenia w materiale. W tym celu do wlotu dyszy należy dostarczyć
odpowiednią ilość powietrza konieczną do transportu materiału
sypkiego.
Najbardziej popularnym typem dyszy jest dysza zbudowana
z dwóch współosiowych rur wewnętrznej i zewnętrznej, określana
często jako rurowa, rys 2. Utworzona pomiędzy rurami pierścieniowa szczelina umożliwia zassanie materiału sypkiego i dopływ
zewnętrznego powietrza. W tym obszarze tworzy się mieszanina

Rys. 1.
Przykłady zastosowania
podciśnieniowego
transportu
pneumatycznego:
a) maszyna
ssąco-tłocząca [1],
b) załadunek silosu [2],
c) rozładunek statku [3]
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Rys. 3. Sposoby regulacji rurowych dysz ssących [4]

Rys. 2. Budowa rurowej dyszy ssącej [4]

dwufazowa materiału sypkiego i powietrza, która jest transportowana dalej rurociągiem do urządzenia odbiorczego. Powietrze
z otoczenia zasysane jest przez otwór znajdujący się na wysokości „a” rury zewnętrznej powyżej linii materiału.
Regulacji wydajności transportu pneumatycznego można dokonać poprzez zmianę wysokości szczeliny „b”. Obniżenie tej
wysokości powoduje zwiększenie koncentracji ciała stałego
w powietrzu, a zatem zwiększa wydajność. Odwrotny efekt uzyska się poprzez zwiększenie wysokości „b”. Inne sposoby regulacji wydajności rurowych dysz ssących przedstawiono na rys 3.
Dysze rurowe posiadają jednak spore ograniczenia: nie mogą
być stosowane do materiałów drobnoziarnistych ze względu na
duże ryzyko blokowania się rurociągu, poza tym są nieefektywne
w instalacjach bezobsługowych.
MODELE OBLICZENIOWE OPORÓW PRZEPŁYWU
Do obliczeń inżynierskich często stosuje się literaturowe modele obliczeniowe np.: Strumińskiego [5] lub Piątkiewicza [6],
które pozwalają na obliczenie oporów przepływu w przewodach
transportowych, tabela 1. Modele te opierają się o równanie
Darcy’ego-Weisbacha stosowane do obliczania strat ciśnienia

dla przepływów jednofazowych i uwzględniają wpływ cząsteczek
ciała stałego, poprzez modyfikację współczynników oporów ruchu λ lub dodatkowe współczynniki doświadczalne. Stosowane
są do obliczania różnicy ciśnień na początku i końcu przewodu
transportowego przy transporcie pneumatycznym w fazie rzadkiej, gdzie dominującą fazą jest gaz.
STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA POMIARÓW
W celu przeprowadzenia badań zaprojektowano i wykonano
stanowisko pomiarowe typowej instalacji transportu pneumatycznego, gdzie elementem zasilającym rurociąg jest dysza ssąca, rys 4. W badaniach wykorzystano dysze stożkowe płaskie
o kącie rozwarcia α = 40o; 60o; oraz stosunku pola przekroju
wlotowego do pola przekroju rurociągu transportowego F1/F2
= 8,5, rys 5.
Materiał sypki pobierany był z dolnego zbiornika umieszczonego na wadze za pomocą dyszy ssącej i transportowany rurociągiem go górnego zbiornika materiału znajdującego się w urządzeniu ssącym. Zbiornik materiału, dysza ssąca oraz rurociągi
transportowe zostały wykonane z transparentnego PMMA, dzięki
czemu możliwa była obserwacja i rejestracja obrazu struktur
przepływu. Strumień powietrza był regulowany poprzez autotransformator zmieniający napięcie na urządzeniu ssącym i kontrolowany za pomocą rotametrów umieszczonych na rurociągu
wylotowym powietrza. Na długości rurociągu rozmieszczono elek-

Tabela 1. Modele obliczeniowe
Model Strumińskiego [5]

Nr wzoru

Model Piątkiewicza [6]

(1)
gdzie:

Nr wzoru
(2)

gdzie:
(1.1)

(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
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Oznaczenia:
ΔP – straty ciśnienie (opory przepływu) Pa; λ – współczynnik oporów przepływu; L – długość przewodu transportowego m; d – średnica przewodu transportowego m;
μ – koncentracja masowa kg/kg; tgα – współczynnik doświadczalny; λp – współczynnik oporów przepływu wg Nikuradse; wp – prędkość powietrza w przewodzie m/s;
ρp – gęstość powietrza kg/m3; P1 – ciśnienie na początku przewodu Pa; P2 – ciśnienie na końcu przewodu Pa; wp2 – prędkość przepływu powietrza na końcu przewodu m/s
wp1 – prędkość przepływu powietrza na początku przewodu m/s; ρp2 – gęstość powietrza na końcu przewodu kg/m3; Frw – Liczba Frouda dla powietrza;
Frc – Liczba Frouda dla ciała stałego; dz – średnica zastępcza cząstki ciała stałego m; ĝ – przyspieszenie ziemskie m2/s;
c1 – prędkość przepływu ciała stałego na początku przewodu; c2 – prędkość przepływu ciała stałego na końcu przewodu; Re – liczba Reynoldsa
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Dysza

α = 60o

α = 40o

A

200 mm

200 mm

B

30 mm

30 mm

H

400 mm

490 mm

Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego

troniczne czujniki do pomiaru ciśnienia, z których dane poprzez
kartę pomiarową były rejestrowane na dysku komputera.
Metodyka badań polegała na pomiarze spadków ciśnienia
rurociągu transportowego przy stałym strumieniu przepływającego powietrza oraz pomiarze czasu transportu znanej ilości
materiału. Jako materiał modelowy do badań wykorzystano mak
niebieski o średniej gęstości nasypowej 640 kg/m3.

Rys. 5. Płaska stożkowa dysza ssąca

WYNIKI BADAŃ
Wydajność i opory przepływu
Dla dyszy stożkowej płaskiej o kącie rozwarcia α = 40o oraz
α = 60o wykonano charakterystyki przebiegu spadków ciśnienia
w rurociągu transportowym, rys 6. Pomiary przeprowadzono dla
stałej wartości strumienia objętościowego powietrza 80 m3/h.
W zależności od zastosowanej dyszy otrzymano różne wartości
wydajności transportu pneumatycznego.
Zauważono również, że na wydajność ma wpływ tworząca
się wewnątrz dyszy struktura przepływu materiału sypkiego
z powietrzem. Etapy tworzenia się struktury przedstawiono na
rys. 7 i 8.

Rys. 7. Formowanie się struktury przepływu dla dyszy
stożkowej płaskiej α = 40o

Rys. 6. Przebieg spadków ciśnienia w czasie dla dyszy
stożkowej płaskiej a) α = 40o, b) α = 60o
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Rys. 8. Formowanie się struktury przepływu dla dyszy
stożkowej płaskiej α = 60o
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Po analizie otrzymanych wyników stwierdzono, że w przypadku modelu Strumińskiego zmierzone wartości spadków ciśnienia różnią się od wartości obliczonych o ponad 50% błędu
względnego. Tylko nieliczne punkty mieszczą się w przyjętej
granicy błędów. Można również zauważyć, że wartości obliczone wg tego modelu są zawyżone w porównaniu z wartościami
zmierzonymi.
W przypadku modelu Piątkiewicza większość punków mieści
się w przyjętej granicy błędu. Model ten daje dokładniejsze wyniki w porównaniu z modelem Strumińskiego.
WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonej oceny wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym można stwierdzić że:
1. Do obliczeń inżynierskich i projektowych strat ciśnienia w rurociągach transportu pneumatycznego korzystnie jest stosować
model Piątkiewicza, ponieważ model ten opiera się na współczynnikach oporów ruchu wyznaczanych z równań empirycznych, przez co uzyskane wyniki w większości pokrywają się
z rzeczywistymi wartościami.
2. Stosowanie modelu Strumińskiego do obliczeń może powodować przewymiarowanie urządzeń zasilających linię transportu
pneumatycznego.
3. Kształt dyszy ssącej ma wpływ na wydajność i opory przepływu
w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym.
4. Powstające w stożkowej dyszy ssącej zaburzenia i cyrkulacje
materiału sypkiego determinują wydajność transportu pneumatycznego.
5. Opory przepływu rosną wraz ze wzrostem ilości przenoszonego
materiału sypkiego.

Rys. 9. Porównanie zmierzonych i obliczonych wartości
oporów przepływu: (a) wg modelu Strumińskiego,
(b) wg modelu Piątkiewicza

W przypadku dyszy stożkowej płaskiej o kącie rozwarcia
α = 60o uzyskano większą wydajność transportu pneumatycznego niż w przypadku dyszy o kącie α = 40o. Spowodowane
jest to mniejszymi zaburzeniami strugi materiału w dyszy,
w porównaniu z dyszą α = 40o, w wyniku czego wzrasta koncentracja materiału sypkiego, a tym samym wydajność. W dyszy o kącie α = 40o część podniesionego materiału nie osiąga
wysokości wlotu do rurociągu, przez co opada, tworząc cyrkulacyjne zaburzenia.
Dla dyszy o kącie α = 60o średnie opory przepływu wyniosły
ok. 1800 Pa/m, natomiast dla dyszy α = 40o kształtowały się
na poziomie 1400 P/m a. Ta różnica spowodowana jest większą
wydajnością dyszy α = 60o.
Ocena dokładności modeli obliczania spadków ciśnienia
W trakcie badań dokonano pomiarów spadków ciśnienia
w poziomym odcinku rurociągu transportowego. Uzyskane wyniki
zostały porównane z wartościami obliczonymi wg modeli Strumińskiego i Piątkiewicza. Dodatkowo do badań została włączona
dysza ssąca rurowa, którą stanowił odcinek prostej rury o średnicy równej średnicy rurociągu transportowego. Wyniki badań
zaprezentowano na rys. 9.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Rewolucja w transporcie
do maszyn pakujących
Firma Kongskilde jest dostawcą kompletnych rozwiązań systemowych, transportu pneumatycznego komponentów gotowych
małogabarytowych oraz odpadów produkcyjnych. KONGSKILDE jest również producentem kluczowych urządzeń i rurociągów do
instalacji kompletnego systemu.

J

ednostka zasysająca CPU firmy Kongskilde przeznaczona jest do delikatnego pneumatycznego podnoszenia
niewielkich elementów z tworzyw sztucznych i kierowania
ich do systemu rur oraz przewodów.
Urządzenie delikatnie podnosi komponenty umieszczone
luzem w pojemnikach lub pudłach w magazynie i transportuje je do linii napełniania lub obszaru pakowania. Rozwiązanie
obejmuje jednostkę CPU z wentylatorem oraz urządzeniem rozładowującym CVL, transportującym elementy porcjami. Systemy CVL/CPU są podłączone do czujników poziomu w miejscu
odbioru elementów, umożliwiając samoczynne uruchomienie
lub zatrzymanie ich przenoszenia. Zintegrowane rozwiązanie
może służyć w transporcie wielu różnych elementów z tworzyw sztucznych. Jednostka CPU jest przeznaczona do przenoszenia elementów o przekroju od 10 do 80 mm mierzonego
w najszerszym miejscu. System transportuje elementy przez
rury i przewody przy pomocy podciśnienia. Instalacja jest złożona ze stalowych rur i przewodów elastycznych o średnicy 100
mm. Konfiguracja rozwiązania jest zależna od wykonania i jakości elementów oraz wymagań klienta. Seria wentylatorów MultiAir FC gwarantuje optymalne działanie układu pneumatycznego. Aby zagwarantować transport bez uszkodzeń elementów
lub zablokowania się przewodów, w Centrum Technologii Kongskilde wykonujemy szczegółowe testy na elementach dostarczonych przez klienta. Wydajność transportu jest każdorazowo
testowana w ramach obliczania parametrów projektu.
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Jednostka zasycająca CPU
firmy Kongskilde

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021

ARTYKUŁ

l
l
l
l

l

l

l

l
l
l

transport pneumatyczny

PROMOCYJNY

KORZYŚCI
Pełna kontrola nad elementami podawanymi do produkcji;
Automatyzacja procesów wykonywanych ręcznie;
Elastyczny i delikatny system do przenoszenia;
Linie do przenoszenia mogą przebiegać zarówno poziomo, jak
i pionowo;
Wentylator można umieścić w dowolnym miejscu, zwalniając
powierzchnię użytkową;
Można łatwo wprowadzić zmiany w konfiguracji systemu i ponownie wykorzystać jego elementy;
Systemy transportu pneumatycznego są modułowe i łatwe
w montażu;
Mogą transportować wiele różnych materiałów i elementów;
Transport na większe odległości staje się możliwy;
Wydajność jest efektywna, w zależności od rodzaju komponentu aż do 50000 szt/h.

PODAWANIE PORCJAMI LUB LUZEM
Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, w zależności od rodzaju
i konfiguracji procesu produkcyjnego klienta.
Transporter podciśnieniowy (CVL) Kongskilde ułatwia przenoszenie porcjami gotowych elementów. Stosuje się go w przetwórstwie tworzyw sztucznych prawie każdego rodzaju i z dowolnego
materiału. Nowa era wydajności obsługi gotowych produktów!
CVL zapewnia szybkie i wydajne przenoszenie elementów i dzieli
je na porcje. Przenośnik podciśnieniowy został zaprojektowany
jako integralna część systemów transportowych firmy Kongskilde Industries z myślą o dostarczaniu porcjami na dużą skalę
i prosto na linię montażu końcowego szerokiej gamy gotowych
elementów z tworzywa sztucznego, takich jak zakrętki do butelek
z mlekiem, wodą, napojami, i inne elementy plastikowe będące
częścią składową większego towaru czy urządzenia.
SPECJALISTA W TRANSPORCIE PNEUMATYCZNYM
Kongskilde oferuje kompleksowe systemy transportu pneumatycznego różnych postaci tworzyw sztucznych, surowców spożywczych i drobnowymiarowych elementów farmaceutycznych
z linii produkcyjnej.
Systemy te zapewniają wysoką wydajność, znaczne oszczędności i poprawę warunków pracy oraz wpływają na ochronę środowiska.

Kongskilde Industries Sp z o.o.
ul. Sklęczkowska 16
99-300 Kutno
tel. 24 389 8010
kpl@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com/pl
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Targi PLASTPOL potwierdziły
siłę branży tworzyw sztucznych
Prawie 6000 odwiedzających, 300 wystawców z 22 krajów i ponad 4 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. Tak w liczbach
przedstawia się tegoroczna, wrześniowa edycja Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Była to jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia organizowanego przez Targi Kielce.

W

ubiegłorocznej, pandemicznej, a przez to bardzo
skromnej edycji Plastpolu byliśmy zaskoczeni pozytywnym odbiorem wśród wystawców. W rozmowach
wspominali o tym, że przez zaistniałą sytuację
na targach pojawili się wyłącznie poważni rozmówcy z branży
z konkretnymi ofertami. Myślę, że podobnie będzie w tym roku,
zwłaszcza, że edycja 2021 jest dwukrotnie większa, niż poprzednia – stwierdził prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń.
Targi rozpoczęła konferencja prasowa Stowarzyszenia PlasticsEurope Polska. Podczas spotkania została przedstawiona
analiza rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie i na
świecie. Eksperci ze stowarzyszenia podzielili się również swoimi wnioskami i opinią na temat przyszłości branży.
Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca
Fundacji PlasticsEurope Polska, pandemia nie zmieniła zasadniczych priorytetów europejskich i globalnych, w tym najważniejszego – zapobiegania zmianom klimatu, w czym pomóc ma zeroemisyjna gospodarka i zamykanie obiegu surowców. Agenda
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legislacyjna minionych kilkunastu miesięcy pozostała napięta,
a ogłoszony na początku ubiegłego roku Nowy Plan Działań GOZ
dodatkowo wzmocnił niektóre aspekty związane z ochroną środowiska, w tym dotyczące tworzyw sztucznych.
Jak wynika z raportu Fundacji PlasticsEurope Polska, branża
tworzyw sztucznych w Polsce wykazała odporność na pandemię
– utrzymane zostały miejsca pracy, wzrosło zapotrzebowanie na
tworzywa, szacowane na 3,7 mln ton w 2020 roku. Dostępne
dane na temat aktywności branży w roku 2021 wskazują na kontynuację rozpoczętego w IV kw. 2020 dynamicznego wzrostu.
Pomimo kłopotów z dostępnością tworzyw, co jest odbiciem sytuacji globalnej, sektor produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw
sztucznych wykazuje wyraźne wzrosty produkcji sprzedanej
w odniesieniu do okresu sprzed pandemii. Pozwala to sądzić, że
rok 2021 okaże się dla branży tworzyw sztucznych w Polsce nie
gorszy niż rok ubiegły. Pełny raport jest już dostępny na stronie
PlasticsEurope Polska.
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zorganizował bezpłatną konferencję, podczas której eksperci skupili się na tworzywach sztucznych i innowacjach służących zamknięciu obiegu
surowców.
Otwierając spotkanie, dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH,
prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podkreśliła,
że przed przedsiębiorcami i samorządami stoi wiele wyzwań,
wiązanych z gospodarowaniem odpadami i gospodarką w obiegu
zamkniętym. Prezes jednocześnie wskazała, że wciąż brak jest
odpowiedniego podziału kompetencji oraz wiedzy, czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym.
– Gospodarka w obiegu zamkniętym jest jednym ze składowych Zielonego Ładu. Rozwiązania, które proponuje Komisja
Europejska są rozwiązaniami typu WIN-WIN – mówi prezes
Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
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Szukano więc rozwiązań ekonomicznie opłacalnych, które jednocześnie będą zmniejszać tzw. zasobochłonność.
– Ponad 50% wpływu na zmianę klimatu związanego ze zużyciem surowców przypada na węgiel, ropę, cement, surowce chemiczne, rudy żelaza i stali, mleko oraz hodowlę zwierząt – mówi
dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH – Ponad 70% tego wpływu to
konsumpcja żywności, ogrzewanie i transport prywatny.
Zielony Ład w GOZ zakłada tworzenie modeli biznesowych,
gdzie powiązanie twórcy odpadów i recyklera będzie mocne i zamknie się obieg. Symbioza gospodarcza oparta na współpracy

jest bardzo ważnym aspektem. Tworzywa sztuczne są przez KE
traktowane priorytetowo.
Drugiego dnia Targów Plastech–INFO zorganizowało seminarium techniczne „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
jako siła napędowa dla rozwoju przemysłu”. Seminarium poświęcone było potrzebom promocji i zwiększenia wiedzy o branży.
Przy okazji tegorocznych Targów organizatorzy przygotowali,
we współpracy z kwartalnikiem TWORZYWA, czasopismo GAZETA PLASTPOL. W magazynie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia oraz artykuły poświęcone
branży tworzyw sztucznych i gumy. Wirtualna wersja periodyku
dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia targowego.
Wśród wystawców pojawiali się reprezentanci takich krajów
jak: Austria, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malezja, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina czy
Węgry.
Więcej informacji na: www.plastpol.com oraz na Profilu Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/plastpolfair.
Na kolejną edycję PLASTPOL-u zapraszamy
od 24 do 27 maja 2022 r.

Targi Kielce

PLASTPOL 2021
Nagrody i wyróżnienia
WYRÓŻNIENIA
W kategorii: Techniki specjalne (pomiarowe, komputerowe itp.):
l za spektrometry EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100P jako
proste, szybkie i niezawodne narzędzie w ocenie zgodności
materiałów z dyrektywą RoHS dla „SHIM-POL A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp.J. – Izabelin;
W kategorii: Techniki specjalne (pomiarowe, komputerowe itp.):
l za kompaktową maszynę wytrzymałościową Shimadzu EZ-LX
do badania wytrzymałości materiałów polimerowych dla
„SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka,
A. Reszka Sp.J. – Izabelin;
W kategorii: Nowoczesne narzędzia marketingowe:
l za Portal Tworzywowy E-PLASTICS.EU dla GRUPA AZOTY S.A.
z Tarnowa;
W kategorii: Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego:
l za spawarkę laserową HTS MOBILE do precyzyjnego napawania form i narzędzi dla Laser Point Sp. z o.o. – Złotniki.
MEDALE
W kategorii: Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa
tworzyw sztucznych:
l za System FlexControl- wieloobwodowy system kontroli temperatury ONI Temperiertechnik RHYTEMPER® dla DOPAK Sp.
z o.o z Wrocławia;
W kategorii: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw
sztucznych:
l za urządzenia do czyszczenia i diagnostyki kanałów chłodzących form wtryskowych dla FADO Sp. z o.o. z Bydgoszczy;
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W kategorii: Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego:
l za depaletyzer LITE dla MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu
Sp. J. z Kielc;
W kategorii: Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego:
l za projekt Open Grain w praktyce - wykonywanie faktur i oznaczeń na powierzchniach formujących dla SUMARIS Suchecki
Sp.J. – Złotniki.
WYRÓŻNIENIA. Za atrakcyjny i nowoczesny styl wystąpienia targowego:
l AKPOL Adam Kuś, Trzydnik Duży;
l GRANULAT-CHMIELARZ Sp.J., Częstochowa;
l K&K RECYKLING SYSTEM Sp. z o.o., Brzesko;
l MEUSBURGER Georg GmbH & Co KG, Austria;
l Stork Plastics Machinery B.V., Holandia;
l Wende Recyclingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł, Kościerzyce.
Za organizację wystąpienia i prezentację firm niemieckich dla
l expotec GmbH, Niemcy.
MEDALE. Za nowatorską, elegancką i kompleksową prezentację targową:
l ALFA PVC Sp. z o.o., Warszawa;
l ANWIL S.A., Włocławek;
l MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY Plc., Węgry.

Źródło: www.targikielce.pl
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Doceniona jakość Alfa PVC
Alfa PVC Sp z o.o. z zakładem produkcyjnym w Witkowie należy do Grupy BENVIC, światowego lidera w produkcji i sprzedaży granulatów oraz mieszanek PVC. Od kilku lat Benvic rozwija
również produkcję produktów HFFR, TPE i biopolimerów na bazie
PLA. Produkty te wykorzystywane są w wielu branżach, m.in. budowlanej, opakowaniowej, motoryzacyjnej i medycznej i podzielone są na cztery linie produktowe:
ProVinyl – core business, twarde oraz plastyfikowane granulaty i mieszanki na bazie PVC.
Xtended materials – wypełniane poliolefiny oraz elastomery
termoplastyczne.
Plantura – granulaty na bazie biodegradowalnych polimerów
oraz produkty kompostowalne.
Medical – linia granulatów ale również gotowych wyrobów do
przemysłu medycznego.

Benvic z siedzibą w Chevigny (Francja) z zakładami produkcyjnymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polsce
i USA, sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na całym świecie.
Grupa Benvic posiada 11 lokalizacji i 9 zakładów produkcyjnych, w których jest zatrudnionych ok. 550 pracowników.
Alfa PVC jako członek Grupy Benvic posiada zakład produkcyjny
w Witkowie koło Raciąża oraz biuro handlowe w Warszawie przy
ulicy Poleczki 23. Na dzień dzisiejszy Alfa PVC specjalizuje się
w produkcji różnego rodzaju granulatów PVC, choć w kolejnych
latach rozważane są różne scenariusze rozwoju przedsiębiorstwa.
Alfa PVC na rynku polskim jest obecna od 1998r. Po pierwszych
18 latach działalności w 2016r. produkcja została przeniesiona
z Raciąża do pobliskiego Witkowa, gdzie na kilkuhektarowym terenie powstała nowa duża hala produkcyjna oraz dwa magazyny
w oparciu o najnowocześniejsze trendy w branży. Zakład wyposażony został w trzy w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.
Od 2020 roku przy wsparciu grupy Benvic, Alfa PVC ukończyła
kilka ważnych inwestycji, tj. kolejne dwa nowoczesne magazyny
z czego jeden wyposażony w wózki samojezdne, dodatkowe trzy
silosy o pojemności 75 ton każdy, cztery nowe zbiorniki na plastyfikator o pojemności 50 ton każdy. Pełna pojemność silosów
to obecnie 375 ton PVC i 300 ton plastyfikatorów. Dodatkowe
inwestycje zwiększyły nasze moce produkcyjne a kolejne, planowane na następne lata będą je dalej powiększać. Zakupiono
również dodatkowy sprzęt laboratoryjny wiodących producentów
tworząc w pełni profesjonalny dział R&D a także zwiększając skuteczność działu Kontroli Jakości.
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Otwarto też nowe Biuro Główne wraz z Działem Handlowym,
Księgowym i HR w Warszawie przy ul. Poleczki 23.
Realizujemy wszystkie życzenia naszych Klientów. Wysoka
jakość wyrobów oraz nieustanny rozwój i troska o środowisko
naturalne stanowią codzienne motto załogi Alfa PVC.
Receptury dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.
Pomagamy w doborze granulatu o wymaganych właściwościach
i kolorze.
Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami posiadającymi
wymagane certyfikaty i aktualne badania podlegające stałemu
nadzorowi technicznemu.
Specjalizujemy się w produkcji granulatów oraz mieszanek
dla rozwiązań konstrukcyjnych m.in. profili okiennych, uszczelek, ogrodzeń, profili technicznych, rynien, podbitek dachowych.
Nasze produkty znajdują zastosowanie w rozwiązaniach elektrycznych, m.in. osłon i izolacji kablowych, peszli, kanałów elektroinstalacyjnych, itp. Dodatkowo rozwiązań automotive, m.in.
wiązek kablowych, elementów wykończeniowych. Również rozwiązań opakowaniowych jak: folie, uszczelki zamykające, twarde
opakowania, np. butelki. W dalszej kolejności specjalizujemy
się również w rozwiązaniach transportujących ciecze jak węże
ogrodowe, spożywcze, rury hydrauliczne i kanalizacyjne oraz rozwiązaniach medycznych jak wenflony, strzykawki, maski, dreny itp.

W 2017 roku Alfa PVC uzyskała certyfikat Niemieckiego
Stowarzyszenia Producentów Systemów Okienno-Drzwiowych
GKFP RAL-GZ 716. W tym samym czasie uzyskaliśmy również
równoważny certyfikat CSTB QB 36 od Instytutu Francuskiego.
Są to unikatowe osiągnięcia dla polskich producentów. Alfa PVC
w chwili obecnej jest jedynym polskim producentem tego typu
granulatów i cały czas pracuje nad poszerzeniem swojej oferty
o kolejne certyfikowane produkty.
W 2018 roku wdrożono nowe standardy zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Podjęto też działania w celu rozszerzenia certyfikatów pod kątem
wymagań systemów: ISO 13485:2016 (System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) oraz ISO 45001 (System Zarządzania BHP).
Strategia Grupy Benvic opiera się na ciągłym rozwoju i pozostawaniu w stałym kontakcie z klientem w celu realizacji ich
oczekiwań. Nasza firma dostarcza klientom rozwiązania zgodne z ich potrzebami, stawiając nieustannie na najwyższą jakość
dostarczanych materiałów, z każdym rokiem poszerzając grono
zadowolonych odbiorców.
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SUMARIS Group – przyszłość
polskiego przemysłu
Z dumą informujemy, że na tegorocznej edycji targów przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy Plastpol Fair 2021, Sumaris
Group został nagrodzony złotym medalem za projekt OpenGrain zajmujący się wykonywaniem nowych i naprawą istniejących
struktur na formach wtryskowych.

D

odatkowo Sumaris Group został wyróżniony za projekt
LaserPoint w kategorii „Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego” za pierwszą polską spawarkę laserową HTS Mobile.

PROJEKT LASERPOINT – TECHNOLOGIA LASEROWA
DO DUŻYCH I MAŁYCH DETALI
LaserPoint to projekt firmy SUMARIS Group, skupiający się na
produkcji laserowych systemów do spawania oraz usługowym
spawaniu i grawerowaniu form. Systemy laserowe marki Laserpoint umożliwiają samodzielne wykonywanie napraw uszkodzonych powierzchni oraz modyfikacje oznaczeń i logotypów bez
konieczności drogiego i czasochłonnego odsyłania narzędzia do
zewnętrznych podwykonawców.
System spawania laserowego HTS Mobile, doceniony i wyróżniony na Plastpol Fair 2021, łączy w sobie elastyczność i stabilność przy naprawach zarówno małych i precyzyjnych detali, jak
i dużych, i ciężkich form wtryskowych. Duże narzędzia o wadze
od kilku do kilkudziesięciu ton wymagają do obsługi właśnie takich mobilnych konstrukcji pozwalających na swobodny dostęp
wiązką lasera do uszkodzonego miejsca. Połączenie uchylnego
ramienia, ruchomego rezonatora i opcjonalnej głowicy z optyką
skrętną 360o pozwala na obróbkę niemal każdego elementu
(miejsca), niezależnie od wielkości, geometrii i pozycji.
W ofercie Laserpoint znajdziemy również system spawania laserowego ECO Laser. Stacjonarny model, stworzony do obróbki
małych serii i pojedynczych detali, np. narzędzi i form do wagi
150 kg. Sterowanie stolikiem poprzez joystick w trzech osiach
pozwala na precyzyjne pozycjonowanie i spawanie. Z dostępną
mocą do 200W można spawać wszelkie dostępne stopy metali.

Opcjonalnie model można doposażyć w dodatkową oś R pozwalającą na zsynchronizowane spawanie po obrocie.
Spawarki Laserpoint znalazły uznanie nie tylko na polskim rynku, ale również w oczach specjalistów, między innymi z Niemiec,
Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Czech, Meksyku, Macedonii,
czy Indii.
Poza produkcją systemów do spawania laserowego,w ramach
projektu Laserpoint, zajmujemy się również usługowym spawaniem oraz grawerowaniem laserowym. Dzięki czterem zakładom
rozmieszczonym w Poznaniu, Warszawie, Gliwicach i Bydgoszczy
teren naszego działania obejmuje nie tylko cały obszar Polski,
ale również krajów sąsiednich.
PROJEKT OPENGRAIN – TEKSTURY DLA PRZEMYSŁU.
NOWE FAKTURY I NAPRAWY NA FORMACH
W ramach projektu OpenGrain zajmujemy się trawieniem chemicznym (graining) powierzchni form dla poprawy estetyki, maskowania wad i wydobycia indywidualnego charakteru produktów
z tworzyw sztucznych. Zajmujemy się również naprawą już istniejących i uszkodzonych powierzchni teksturowanych poprzez
laserowe spawanie i odtworzenie faktury w miejscu uszkodzenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w ramach
projektu Opengrain oferujemy również mobilny serwis naprawczy
w zakładzie u klienta (spawanie, szlifowanie, fakturowanie, grawerowanie oraz wyrównywanie połysku).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić fachowe doradztwo w zakresie doboru tekstury i odpowiedniego przygotowania powierzchni. Posiadamy konkurencyjne
ceny, krótkie terminy realizacji zarówno nowych faktur, jak i napraw uszkodzonych. Współpracujemy z uznaną na świecie marką
Eschmann Textures i w szczególnych przypadkach korzystamy
z ich wsparcia. Zapewniamy stały kontakt z klientem i pełne monitorowanie procesu wykonania tekstury: począwszy od dostawy
i kontroli przygotowania powierzchni, sprawdzenia dokumentacji,
aż po końcowe pakowanie, konserwację i odbiór narzędzia.

ul. Graniczna 22, 62-002 Suchy Las
tel. 618 407 492, biuro@sumaris.pl
www.sumaris.pl
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Nagrody XXV Międzynarodowych
Targów Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2021
KOMPAKTOWA MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA
SHIMADZU EZ-TEST-X DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
Firma Shimadzu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jednostek
badawczo-rozwojowych, oferując najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie testowania tworzyw sztucznych. Ponad 100 lat
doświadczenia (od 1917 roku) w badaniach materiałowych pozwoliło firmie Shimadzu na opracowanie szeregu maszyn wytrzymałościowych, w tym serii EZ-X: kompaktowych, uniwersalnych
maszyn wytrzymałościowych do testowania tworzyw sztucznych.
Maszyna Shimadzu EZ-Test-LX charakteryzuje się niewielkimi
gabarytami, co pozwala na umiejscowienie jej w dowolnym miejscu
w laboratorium. Jednocześnie długa kolumna zapewnia odpowiednio duży przesuw trawersy, dzięki czemu mogą być badane próbki
o znacznej długości początkowej i dużym wydłużeniu.
Szybkość testowania dostępna jest w zakresie od 0,001 mm/
min do 2000 mm/min, co pozwala na swobodne ustawianie
szybkości dla różnorodnych testów.
Szeroki wybór akcesoriów – takich jak uchwyty do rozciągania,
ekstensometry, narzędzia do testów zginania, ściskania i analizy tekstury – pozwalają na swobodną personalizację urządzenia
w zależności od potrzeb użytkownika, a oprogramowania w języku
polskim na tworzenie dowolnej ilości metod badawczych opartych
o międzynarodowe standardy i procedury własne użytkownika.
Maszyny wytrzymałościowe z serii EZ-Test-X cenione są na całym świecie między innymi za: wyjątkowo wygodny tryb pracy bez
komputera, tworzenie prostych metod badawczych na samym panelu sterującym, będącym w standardowym wyposażeniu maszyny, niezwykle intuicyjne oprogramowanie, możliwość zakładania
delikatnych prób bez ich przypadkowego uszkodzenia za pomocą
trybu wstrzymywania siły, bardzo szeroki wybór precyzyjnych głowic pomiarowych siły od nominałów nawet 1 N do 5000 N.
SPEKTROMETRY SHIMADZU EDX-7000P/EDX-8000P/
EDX-8100P JAKO PROSTE, SZYBKIE I NIEZAWODNE
NARZĘDZIE W OCENIE ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW
Z DYREKTYWĄ ROHS
Unia Europejska (UE) w lutym 2003 roku ogłosiła dyrektywę
RoHS (Restriction on Hazardous Substances) i wdrożyła ją formalnie 1 lipca 2006 roku. Celem dyrektywy RoHS jest wyeliminowanie z nowych urządzeń elektrycznych metali ciężkich,
w tym ołowiu, rtęci, kadmu i chromu sześciowartościowego, a także polibromowanego dwufenylu (PBB) i polibromowanego eteru
difenylowego (PBDE) jako środków zmniejszających palność.
W związku z tą dyrektywą, producenci sprzętu elektrycznego
i elektronicznego muszą brać pod uwagę stężenie powyższych
niebezpiecznych substancji w produktach wprowadzanych na rynek europejski.
30

Firma Shimadzu opracowuje i produkuje szeroką gamę przyrządów oraz prowadzi klientów przez proces opracowywania
aplikacji i metod badawczych w celu skonfigurowania systemu
zgodnego z dyrektywą RoHS. Do przyrządów firmy Shimadzu przeznaczonych do tego celu należy m.in. spektrometr fluorescencji
z dyspersją energii (EDXRF), w którego sprzedaży Shimadzu ma
największy udział w rynku.
Spektrometr EDX-7000P to niewielkie, ciche oraz kompaktowe urządzenie o wymiarach 46 cm x 59 cm x 36 cm i ciężarze
ok. 55 kg. Nie wymaga on dodatkowo wody chłodzącej czy ciekłego azotu do chłodzenia detektora – wyposażony jest w wyjątkowo czuły i szybki detektor SDD chłodzony przy wykorzystaniu
efektu Peltiera. Duża komora próbek może pomieścić próbki,
których wymiary nie przekraczają 27,5 cm x 30 cm oraz 10 cm
wysokości. Aparat posiada zakres pomiarowy od 11Na do 92U,
w bardzo szerokim zakresie stężeń od ppb do 100%. Rozdzielczość wynosząca poniżej 130 eV gwarantuje dokładny pomiar
nawet przy bardzo złożonej matrycy. Intuicyjne i łatwe w obsłudze
oprogramowanie PCEDX oraz standardowo wbudowana w aparat
kamera CMOS pozwalają przygotować i wykonać pomiar nawet
niedoświadczonemu użytkownikowi w czasie zaledwie kilku minut. Standardowo załączony zestaw filtrów umożliwia wyeliminowanie wpływu promieniowania ciągłego oraz charakterystycznego pochodzącego od źródła promieniowania X-Ray.
Opcjonalnie do aparatu można dodać zestawy do pomiarów
w atmosferze próżni oraz atmosferze helowej znacznie zwiększające czułość w szczególności dla pierwiastków o małych liczbach
atomowych.

SHIM-POL A.M. Borzymowski
E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, tel. 22 72 27 048
biuro@shim-pol.pl, www.shim-pol.pl
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Modyfikacja właściwości
elektrycznych polimerów
i tworzyw sztucznych
Ewa Kolasińska, Aleksandra Szmaja, Grzegorz Napolski, Tymoteusz Świeboda, Igor Tazbir

Tworzywa sztuczne i polimery są materiałami często wykorzystywanymi w przemyśle elektrycznym i elektrotechnicznym. Materiały te cechuje duża uniwersalność i szeroki zakres możliwości aplikacyjnych. Popularność zyskały m.in. dzięki niskiej gęstości, co znacząco wpływa na obniżenie masy wyrobów oraz niskiej energochłonności procesów wytwarzania, przetwórstwa
i formowania oraz możliwości recyklingu. Zazwyczaj jednak wymagana jest poprawa lub zmiana wybranej właściwości tworzywa, by spełniało wymogi stawiane materiałom w konkretnym zastosowaniu. Modyfikację taką można prowadzić na dwa główne
sposoby – fizycznie lub chemicznie. Modyfikacja poprzez działanie chemiczne może być związana z wprowadzeniem dodatkowego składnika, powiązanego z reakcją chemiczną, kopolimeryzacją lub funkcjonalizacją. Modyfikacja fizyczna jest pozbawiona
cech reakcji chemicznej i może być przeprowadzona jako zmiana struktury, na drodze ściskania, rozciągania, obróbki termicznej, lub tworzenie blend i kompozytów z niereaktywnymi dodatkami.
W niniejszej pracy opisano wybrane polimery i tworzywa sztuczne do zastosowań elektrotechnicznych i metody ich modyfikacji.
Autorzy szczególną uwagę zwrócili na wpływ wprowadzanych dodatków na właściwości elektryczne i mechaniczne otrzymywanych kompozytów.

M

etody modyfikacji służące do wytworzenia materiału o pożądanych cechach można podzielić na chemiczne, czyli takie, którym towarzyszy reakcja chemiczna oraz fizyczne, ograniczone do oddziaływań
elektrostatycznych lub mechanicznych [1]. Metodę modyfikacji
dobiera się w taki sposób, by zmieniając wybraną cechę materiału polimerowego, ograniczyć negatywny wpływ na pozostałe
cechy. W elektrotechnice, w technice wysokich napięć, żywice
epoksydowe często stosuje się na wyroby: izolatory średnich
i wysokich napięć, elementy konstrukcyjno-izolacyjne wyłączników wysokiego napięcia. Wszystkie te elementy narażone są na
długotrwałe działanie prądu elektrycznego, sił rozciągających,
gnących i udarowych oraz naprężenia mechaniczne. Aby podnieść walory użytkowe i wytrzymałość tych wyrobów, stosuje się
tworzywa wzmacniane, kompozyty, w których wypełniacz może
oddziaływać fizycznie z matrycą lub – za pośrednictwem ugrupowań reaktywnych na powierzchni – zmieniać właściwości matrycy
metodą chemiczną. Ciągle poszukuje się nowych rozwiązań podnoszących wytrzymałość i walory użytkowe wyrobów.
Nanokompozyty, cieszące się coraz większym zainteresowaniem w ostatnich latach zdają się spełniać wymagania [2,
3, 4]. Nanowypełniacz dodany do matrycy epoksydowej już
w ilości rzędu kilku procent drastycznie zmienia właściwości całego kompozytu. Dzieje się tak ze względu na wielkość i kształt
ziarna nanododatku, stopień jego zdyspergowania oraz wzrost
znaczenia interfazy matryca-wypełniacz. Interfaza, odznaczająca
się znacznie niższą lepkością od pozostałych składników kompozycji, obniża ciężar nanokompozytów nawet o 30% w stosunku
do kompozytów z mikronowymi wypełniaczami, w których udział
interfazy jest pomijalnie mały.
Zgodnie z literaturą poprawie ulegają przede wszystkim właściwości mechaniczne i cieplne (udarność, wytrzymałość na
zginanie, temperatura rozkładu), zmieniać mogą się także wła32

ściwości elektryczne (zanik ładunku elektrycznego, stratność
i przenikalność dielektryczna, odporność na podwyższone napięcie) [5, 6]. Dodatkowo wzrost powierzchni interfazy matryca-wypełniacz może spowodować wzrost gęstości wiązań kompozytu
oraz wzrost jego lepkości, przez co wpłynąć na transport ładunku
elektrycznego, a nanometryczne ziarno wypełniacza w matrycy
żywicznej wpłynie na rozkład ładunku w kompozycie.
Do spełnienia tych założeń konieczna jest doskonała dyspersja nanowypełniacza, uwarunkowana odpowiednim składem
kompozytu, ale też dopracowaną technologią wytwarzania.
W pracy opisano modyfikację ciekłych żywic epoksydowych
proszkowymi wypełniaczami o różnej przewodności elektrycznej
i geometrii.
MODYFIKATORY NIEPRZEWODZĄCE
Materiały kompozytowe na bazie żywic epoksydowych rozwinęły się w zakresie materiałów elektroizolacyjnych. Tradycyjnie
stosuje się mączkę kwarcową jako wypełniacz mikronowy, której
ziarno o nieregularnym kształcie może być wprowadzane w postaci niemodyfikowanej, bądź po organofilizacji kompatybilizatorem silanowym. W produkcji izolatorów, dąży się do zastąpienia
ciężkich mikrokompozytów materiałami lżejszymi.
Sferyczna nanokrzemionka
Najlepiej rozpoznanym nanowypełniaczem i najwcześniej stosowanym w kompozytach epoksydowych są nanokrzemionki
o ziarnie sferycznym i gładkiej powierzchni. Kompozyty z nanokrzemionką tworzy się, podobnie jak w przypadku mączki kwarcowej, poprzez fizyczne zmieszanie składników. Ziarno krzemionki łączy się z matrycą poprzez wiązania wodorowe z powierzchni
nanonapełniacza. Istnieją trzy główne modele takiego połączenia. Sposób połączenia z matrycą uzależnia siłę wiązania napełniacza z matrycą (globalnie) oraz z pojedynczą cząsteczką.
Wpływa to istotnie na końcowe właściwości kompozycji (rys. 1).
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021

tworzywa

Rys. 1. Trzy modele łączenia powierzchni ziarna
krzemionki z polimerem [7]
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Rys. 2. Teoretyczne struktury nanokompozytów
polimerowych zawierających wypełniacze warstwowe [8]

wierzchni materiału powstaje ognioodporny tlenek magnezu lub
glinu. Produkty rozkładu rozcieńczają palne gazy, a endotermiczny
charakter reakcji zmniejsza ilość wydzielonego ciepła, co w efekcie opóźnia punkt zapłonu [9]. Wprowadzenie kilku procent LDH
do polimeru może obniżyć palność żywicy epoksydowej bardziej
niż kilkudziesięcioprocentowy dodatek uwodnionego tlenku glinu
(ATH) czy wodorotlenku magnezu [9]. Dodatkowo w ich składzie
można odnotować brak szkodliwych halogenków [10].
MODYFIKATORY PRZEWODZĄCE
W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania
dodatkami węglowymi jako wypełniaczami zwiększającymi przewodność elektryczną i cieplną. Kompozyty polimerowe stosowane są w miejsce metali, gdy wymagany jest obniżony ciężar, czy
odporność na korozję. Używane są, gdy wymagane jest rozproszenie ładunku statycznego, ekranowanie pola elektromagnetycznego, w bateriach, kablach elektroenergetycznych, membranach ogniw paliwowych, inteligentnych samoregulujących
się przewodach grzejnych. Stosowane są także w wyłącznikach
nadmiarowo napięciowych w miejsce ceramiki pozystorowej.
Kompozyty wypełnione sadzą wykazują zależnie od temperatury
dodatni lub ujemny współczynnik temperaturowy przewodności
elektrycznej. Umożliwia to stosowanie w samozałączających się
zabezpieczeniach nadprądowych [11, 12].
W półprzewodzących i przewodzących kompozytach wykorzystywane są nie tylko wypełniacze węglowe, ale i metaliczne: Ag, Cu,
Ni oraz stal w postaci proszków, płatków i włókien. Duża gęstość
wpływa jednak na wzrost masy i utrudnienia technologiczne spowodowane sedymentacją w matrycy o średniej i małej lepkości.
Udział obj. metali, konieczny do obniżenia rezystywności kompozytu, jest na ogół większy niż wypełniaczy węglowych, pomimo
wyższej konduktywności, z powodu stosunkowo małej powierzchni właściwej ziaren metali oraz trudniejszego formowania sieci
przewodzącej. Sadza tworzy agregaty łańcuchowe, co znacznie
obniża próg perkolacji w porównaniu do srebra. Dla srebra próg
perkolacji wynosi 20% obj., dla sadzy 1% obj. Ag jest na ogół
wykorzystywane w pastach i klejach stosowanych w elektronice
jako warstwa pośrednia (pomiędzy płytką druku a podzespołem
elektronicznym), zwiększająca przewodność elektryczną i cieplną
interfejsu. Jego udział objętościowy w tym przypadku wynosi około 40% [13]. Cienkie, mikronowe włókna stalowe stosowane są
w kompozytach antystatycznych i dla zwiększenia sztywności.
Sadza przewodząca
Sadza ma skomplikowaną strukturę tworzoną ze sferycznych
cząstek o rozmiarach 15–300 nm. Cząstki te łączą się w agregaty w kształcie łańcucha (dendryty) o rozmiarach 85–500 nm.
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Tlenek krzemu SiO2 jest hydrofilowy, ale może być poddany
chemicznej modyfikacji nadającej charakter hydrofobowy. Wówczas stosuje się silany, surfaktanty niejonowe posiadające grupy reaktywne wiążące powierzchnię wypełniacza mineralnego
z matrycą epoksydową.
Nanowypełniacze warstwowe
Nanowypełniacze warstwowe zbudowane są z pakietów płytek
o wymiarach rzędu 1µm x 1µm x 1nm, a te z warstw mineralnych w różnych układach krystalograficznych. Ładunek na ich powierzchni równoważony jest przez jony międzywarstwowe. Efekt
wzmocnienia matrycy polimerowej uzyskuje się pod warunkiem
osiągnięcia dobrej dyspersji, czyli eksfoliacji pakietów i rozprowadzenia płytek w osnowie.
Nieorganiczny wypełniacz modyfikuje się związkami o charakterze dualnym. Część hydrofilowa łączy się elektrostatycznie lub
wiązaniami wodorowymi z powierzchnią wypełniacza, zastępując
obecne tam jony międzywarstwowe. Część organiczna zawiera grupy chemicznie powinowate do polimeru. Powoduje to interkalację
kompatybilizatorem i częściowe rozsunięcie płytek, co ułatwia wnikanie cząsteczek matrycy i eksfoliację, a w efekcie wzmocnienie
izotropowe. Geometria wypełniaczy warstwowych zapewnia poprawę właściwości mechanicznych, dielektrycznych, cieplnych i barierowych, podnosi odporność na rozpuszczalniki, czy przebicie. Ułożenie płytek w matrycy stanowi fizyczną barierę dla wilgoci, płomienia,
jak i naprężeń mechanicznych lub impulsu elektrycznego [5, 6].
Popularnym wypełniaczem warstwowym są glinokrzemiany
– bentonit, montmorylonit i hektoryt. Ich płytki zbudowane są
z przemiennie ułożonych warstw oktaedrycznych tlenku glinu i tetraedrycznych tlenku krzemu, przy czym niektóre atomy metali zostają podstawione innymi, np. Mg, Fe. Powierzchnie płytek w pakietach wykazują wówczas ładunek ujemny, ale w przestrzeniach
międzywarstwowych jony równoważą nadmiar ładunku płytek. Są
to najczęściej kationy metali alkalicznych: Na, K, Ca. Hydrofilowe
płytki adsorbują na powierzchni cząsteczki wody. Aby umożliwić
współpracę glinokrzemianów z organiczną matrycą i ograniczyć
wprowadzanie wilgoci, nadaje się im charakter hydrofobowy.
Najczęściej używa się soli amoniowych o długich łańcuchach węglowodorowych oddziałujących z osnową. Często stosowanym
kompatybilizatorem są też silany. W ostatnim czasie na rynku
pojawiły się podwójne warstwowe wodorotlenki (LDH), które być
może zastąpią glinokrzemiany, a zbudowane są z warstw oktai tetraedrycznych ułożonych przemiennie, składających się z wodorotlenków magnezu i glinu. Dodatni ładunek powierzchni powstaje przez częściowe podstawienie jonów magnezu jonami glinu,
a równoważą go aniony wodorotlenowe, węglanowe, siarczanowe
lub chlorowców. Również na powierzchni płytek LDH znajdują się
zaadsorbowane cząsteczki wody. Podwójne wodorotlenki modyfikowane są anionami kwasów karboksylowych i ich pochodnych.
Kilkuprocentowy dodatek tego napełniacza daje porównywalne
efekty z działaniem glinokrzemianu, dodatkowo obniża palność
kompozytu. Obniżenie palności jest związane z wydzielaniem się
z LDH w czasie rozkładu wody i CO2. W wyniku rozkładu na po-
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elektryczne osnowy polimerowej. W [17] Ag i Cu są opisane jako
odpowiednie do współpracy z nanorurkami węglowymi. Również
glin może dobrze działać synergicznie z wypełniaczem węglowym
– sadzą, poprawiając przenikalność elektryczną polimeru [28].

Rys. 3. Teoretyczny kształt aglomeratów łańcuchowych
sadzy z oznaczeniem ziaren pierwotnych i grup
powierzchniowych

Znaczne siły wiążą agregaty w aglomeraty o wymiarach 1–100
μm. Podstawowe parametry sadzy to rozmiar ziaren pierwotnych,
struktura agregatów i powierzchniowe grupy funkcyjne. Pod pojęciem grup powierzchniowych rozumie się rodzaj i ilość ugrupowań hydroksylowych i karboksylowych [14].
Nanorurki węglowe
Nanorurki to cylindryczne makromolekuły zbudowane z heksagonalnej sieci przestrzennej atomów węgla (jak w graficie) o hybrydyzacji sp2 (silniejsze wiązanie niż w diamencie). Struktury bardzo wytrzymałe mechanicznie, elastyczne. Są półprzewodnikami
lub przewodnikami elektrycznymi i dobrymi przewodnikami ciepła
(wzdłuż struktury). Nanorurki jednowarstwowe to pojedyncze warstwy grafenowe zwinięte w cylindry o średnicy rzędu nm, wysokiej
dokładności struktury i doskonałych właściwościach elektrycznych.
Nanorurki wielowarstwowe są to przynajmniej dwie współosiowo
zwinięte płaszczyzny grafenowe. Chemicznie bardziej odporne niż
rurki jednowarstwowe. Wykazują dobre właściwości przewodzące
prąd i ciepło [15, 16]. Wielowarstwowe nanorurki znacząco podwyższają stałą dielektryczną matrycy epoksydowej [17].
Włókno węglowe
Według [18] włókno węglowe wprowadzone do matrycy polimerowej wpływa na przewodność elektryczną kompozytu w ten sam
sposób co sadza i nanorurki węglowe. Włókna węglowe o średnicy nanometrycznej i długości rzędu mikronów są przywoływane
jako znacznie tańsza alternatywa nanorurek węglowych. Włókna
mogą wzmocnić mechanicznie matrycę, jednak by wpływać na
właściwości elektryczne, konieczne jest wprowadzenie znacznej
ilości wypełniacza ze względu na dużą skłonność do tworzenia
agregatów [19]. Przy dużej koncentracji (10–20 %wag.), włókna tworzą ciągłą sieć przewodzącą w polimerze, zmieniając jego
przewodność elektryczną [20].
Metale
Metale, jako materiały o dużej przewodności elektrycznej,
powinny znacząco wpływać na rezystywność polimerów. Metale
stosowane do żywic epoksydowych, to m.in. Ag, Au, Cu, Al [21,
22–25]. Ilość dodatku do przekroczenia progu perkolacji można
obniżyć stosując formę nano, a tym samym ograniczyć niekorzystny wpływ obecności metalu na zwiększenie masy tworzywa
[18]. W [26] zawartość Al 0,5 %obj. wystarczy do podwyższenia
przenikalności elektrycznej żywicy epoksydowej. Często stosowanym kompatybilizatorem są silany, łącząc się z grupami hydroksylowymi z powierzchni metalu [26, 21].
Wypełniacze synergiczne
Wybrane modyfikatory po połączeniu mogą potęgować wpływ
na właściwości matrycy polimerowej. Korzystne może też być łączenie wypełniaczy z tej samej grupy materiałowej, np. grafitu
bądź nanorurek węglowych z włóknem węglowym [18]. W [27]
opisano materiał zawierający wypełniacze o różnym charakterze
elektrycznym (srebro i tlenek krzemu) i ich wpływ na parametry
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WYTWARZANIE KOMPOZYTÓW
Kompozyty epoksydowe wytwarzano metodą mieszania
mechanicznego. Do żywicy o temperaturze 70°C wprowadzano utwardzacz i wypełniacz. Całość mieszano w czasie 1,5 h,
z prędkością 300 obr/min. Następnie kompozycje odgazowywano w próżni w 70oC w czasie 60 min i utwardzano stosując parametry: 80oC/24 h–100oC/4h–130oC/2h. Wypełniacze o różnym
charakterze elektrycznym i ich zawartość w matrycy epoksydowej
dobrano na podstawie przytoczonego przeglądu literatury. Stosowano wagowe proporcje kompozycji epoksydowej żywica: utwardzacz 1:0,9. Materiały do wytwarzania kompozycji przed użyciem
wygrzewano 24 h w 100oC, a utwardzacz w 70oC.
Stosowane materiały: żywica epoksydowa Epikote LVEL 828
Lorken-Tech, utwardzacz ARADUR HY905 i przyspieszacz DMP30 HUNTSMAN Adv Mat, mączka kwarcowa MK-1p MagKwarc,
nanokrzemionka Aerosil 200 EVONIC GmbH, warstwowe podwójne wodorotlenki Perkalite LD AkzoNobel. Warstwowy glinokrzemian Nanobent ZW1 PWr, sadza Printex XE-2 EVONIC GmbH,
nanorurki węglowe MWCNT Sigma-Aldrich. Aluminium Dark B&G,
włókno węgl. 20 μm Harper Int.
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE KOMPOZYTÓW
Badania współczynnika strat dielektrycznych, przenikalności
dielektrycznej i rezystywności skrośnej wykonano na próbkach
w postaci krążka o średnicy 100 mm i grubości 0,3 mm w układzie
trójelektrodowym. Na próbki napylono w próżni srebrne elektrody.
W pomiarach rezystywności użyto elektrometr Keithley 6517A.
Przenikalność i współczynnik strat dielektrycznych mierzono wysokonapięciowym mostkiem Scheringa typ 2821/ZT firmy Tetex.
WNIOSKI
W artykule omówiono wpływ wypełniaczy o różnej budowie
chemicznej i geometrii oraz różnym charakterze elektrycznym
i ich wpływ na parametry elektryczne kompozytów polimerowych.
Tabela 1. Wyniki badań rezystywności skrośnej ρv,
przenikalności dielektrycznej ε, współczynnika strat
dielektrycznych tgδ kompozytów z wypełniaczami
nieprzewodzącymi
ρv, 23oC
[Ω∙cm]

ε, 23oC
50Hz

tgδ, 23oC
50Hz

0

7,9∙1016

4,0

0,0050

K60
L6
M6
A6

4,0∙1016
2,0∙1016
3,2∙1016
6,3∙1016

3,8
3,8
3,4
4,2

0,0130
0,0170
0,0060
0,0050

Skład
Kompozycja
niewypełniona
60% wag. mączki kwarc.
6% wag. LDH
6% wag. montmorylonitu
6% wag. nanokrzemionki

Tabela 2. Wyniki badań kompozytów z wypełniaczami
przewodzącymi

F20

ρv, 23oC
[Ω∙cm]
2,7∙104

ε, 23oC
100Hz
116

tgδ, 23oC
100Hz
-

11

T1

3,2∙10

45,5

0,1350

Al30
CB1,5

1,4∙1014
1,4∙1010

11,0
18,8

0,0250
0,0062

F6CB1

3,5∙108

620

1,3100

Skład
20 %wag. włókna węgl.
1 %wag. nanorurek
węglowych
30 %wag. aluminium
1,5 %wag. sadzy
6 %wag. wł węgl.
1 %wag. sadzy
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W ramach prac laboratoryjnych, wybrane modyfikatory wprowadzono do matrycy epoksydowej i przebadano parametry elektryczne
wytworzonych kompozytów. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski.
Nanowypełniacze są dużo efektywniejsze niż dodatki o ziarnie
mikronowym, co pozwala obniżyć ich zawartość w kompozycie.
Kształt ziarna i układ krystalograficzny mają równie silny wpływ
na parametry elektryczne kompozytów co budowa chemiczna wypełniacza.
Wypełniacze krzemionkowe są grupą materiałów o bardzo
zróżnicowanej geometrii.
Wypełniacze węglowe przewodzące mogą stanowić samodzielne
modyfikatory przewodności, ale też być z powodzeniem stosowane
jako wypełniacze synergiczne w połączeniu z innymi dodatkami.
Szczególnie interesujące są wypełniacze węglowe, ze względu
na różnorodność geometrii i wymiarów ziaren.
Różnorodność badanych wypełniaczy i różny ich wpływ na parametry elektryczne kompozycji epoksydowej sprawia, że nie
można jednoznacznie uszeregować tych materiałów pod względem wydajności, czy efektywności. Wartości te powinny być
określane w zależności od potrzeb i zadanej aplikacji.
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wytłaczanie

Przebieg procesu wytłaczania

Wytłaczanie poli(chlorku winylu)
plastyfikowanego w wytłaczarce
ze zmodyfikowaną strefą zasypu
Janusz W. Sikora, Bronisław Samujło

O wydajności procesu wytłaczania decyduje przede wszystkim możliwość jak najlepszego pobierania tworzywa z zasobnika i wprowadzania go do cylindra układu uplastyczniającego, zapewniając tym samym warunki do jak największego wypełnienia tworzywem
śrubowego kanału ślimakowego. Zostają więc wprowadzane różne rozwiązania konstrukcyjne zasobnika tworzywa [1, 2], otworu
zasypowego [3, 4, 5], strefy zasypu [3, 4, 6] oraz strefy rowkowanej [7, 8, 9]. Nie bez znaczenia są również właściwości granulometryczne tworzywa przetwarzanego [10, 11], jak i warunki prowadzenia procesu wytłaczania [12, 13, 14].

Z

wymienionych czynników największy wpływ na wydajność ma zastosowanie w układzie uplastyczniającym
strefy rowkowanej, najlepiej aktywnej, tzn. takiej,
w której zmiana jej cech geometrycznych może odbywać się bez potrzeby zatrzymywania działania wytłaczarki [15].
Umożliwia to konstrukcyjne dostosowanie strefy rowkowanej
do całego układu uplastyczniającego. Użycie strefy rowkowanej powoduje kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności
procesu wytłaczania [16]. Drugim najbardziej decydującym
czynnikiem jest wzrost prędkości ślimaka, który skutkuje prawie proporcjonalnym wzrostem wydajności [17, 18]. Prędkość
ślimaka nie może jednak przekroczyć wartości granicznych,
po przekroczeniu których występuje zjawisko recyrkulacji granulek tworzywa w strefie zasypu. Są one wypychane przez
zwój ślimaka z kanału ślimakowego na zewnątrz – do strefy
zasypu [11, 19].
Dużo mniejsze zainteresowanie wzbudzają pozostałe czynniki, znacznie mniej spektakularnie wpływające na wydajność.
Jednym z ciekawszych rozwiązań zasobników do wytaczarek jednoślimakowych zostało zaprezentowane przez J.R. Johansona
w dwóch patentach amerykańskich [1, 20]. Kształt geometryczny zasobnika zmienia się z przekroju kołowego poprzez przekrój
owalny ponownie do przekroju kołowego, który według Ch. Rauwendaala zapewnia najkorzystniejsze warunki zasypywania
tworzywa do otworu w cylindrze [3]. Otwór zasypowy cylindra
powinien mieć taki sam kształt i wymiary co otwór zasobnika,
przy czym, jak twierdzą i udowadniają J. White i H. Potente [4]
na przykładzie wytłaczania PELD, powinno stosować się otwory
podłużne. Wspominają też, że dobrym rozwiązaniem jest przesunięcie otworu cylindra w kierunku obrotów ślimaka, tak aby
krawędź otworu uniemożliwiała wypychanie granulek z kanału.
Sugerują też wykonanie bocznego wybrania materiałowego wykonanego pod otworem zasypowym po tej stronie cylindra, w którą
obraca się ślimak [4].
Celem naszej pracy jest doświadczalne określenie wpływu wybranych cech konstrukcyjnych strefy zasypu, określonych przez
szerokość otworu zasypowego oraz głębokość bocznego wybrania materiałowego w cylindrze wytłaczarki bezpośrednio pod
otworem zasypowym wytłaczarki na przebieg procesu wytłaczania poli(chlorku winylu) plastyfikowanego.
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CZEŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiał
Tworzywem użytym do badań był poli(chlorek winylu) plastyfikowany – (PVC) o nazwie handlowej Alfavinyl i symbolu GMF/
4-31TR, wytwarzany przez przedsiębiorstwo Alfa PVC Sp. z o.o
z siedzibą główną w Warszawie. Według danych otrzymanych
od producenta, tworzywo to zawiera stabilizator wapniowo-cynkowy oraz 31% plastyfikatora, którym jest ftalan dioktylu. Jego
gęstość w temperaturze 23oC wynosi 1270 kg/m3, natomiast
w temperaturze 150oC został określony na 1180 kg/m3. Masowy
wskaźnik szybkości płynięcia oznaczony w temperaturze 170oC
i pod obciążeniem 10 kg jest równy 4,86 g/10 min, wydłużenie
przy zerwaniu stanowi 300%, wytrzymałość na rozciąganie przy
zerwaniu 21 MPa, a twardość Shore’a według skali A wynosi 80o.
Badany PVC jest przeznaczony do wytłaczania i wtryskiwania wytworów medycznych. Zakres zalecanej temperatury przetwórstwa
tego tworzywa zawiera się w granicach od 120 do 190oC.
Stanowisko badawcze
Badania procesu wytłaczania PVC plastyfikowanego przeprowadzono za pomocą laboratoryjnej linii wytłaczania kształtowników, której głównym elementem składowym była wytłaczarka
W-25D wykonana w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Wytłaczarka zaopatrzona była
w głowicę wytłaczarską wraz z dyszą kompensującą efekt Barusa i zapewniającą otrzymanie taśmy o prostokątnym kształcie
pola przekroju poprzecznego. W skład linii technologicznej wytłaczania wchodził także kalibrator zintegrowany z wanną chłodzącą
oraz odciąg taśmowy. Budowa oraz zasada działania wymienionych elementów składowych linii technologicznej został szczegółowo omówiona w [5].
Modyfikacja strefy zasypu wytłaczarki polegała na wykonaniu, metodą obróbki skrawaniem, wybrania materiałowego
w cylindrze po tej jego stronie, w którą obraca się ślimak i usunięciu fragmentu cylindra na długości otworu zasypowego (rys. 1a).
Następnie wykonano wymienne wkładki kształtowe o coraz większej głębokości i wymienne segmenty zasypowe o coraz mniejszej
szerokości i związanym z nią coraz większym przesunięciem osi
otworu zasypowego w kierunku obrotów ślimaka. Wkładka kształtowa została umieszczona w powstałym wybraniu materiałowym
cylindra (rys. 1b oraz rys. 1c), potem uzupełniono brakujący fragTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021
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ment cylindra specjalnie wykonanym elementem zamykającym
(rys. 1d), a na końcu założono stosowny segment zasypowy (rys.
1e oraz rys. 1f). Taka konstrukcja strefy zasypu umożliwiała określenie wpływu różnej głębokości wybrania materiałowego oraz różnej szerokości otworu zasypowego i jego położenia względem osi
wytłaczarki na proces wytłaczania tworzywa przetwarzanego.
Program i metodyka badań
Mając na uwadze cel badań oraz ogólne zasady metodyczne
prowadzenia badań doświadczalnych opracowano zbiór ważniejszych czynników badawczych charakteryzujących badany proces
wytłaczania, a mianowicie zestawienie czynników badanych bezpośrednio, badanych pośrednio, czynników zmiennych, stałych
i zakłócających. Za czynniki badane bezpośrednio przyjęto: temperaturę wytłoczyny tw, oC, moment obrotowy ślimaka wytłaczarki M, Nm, czas obrotów tarczy licznika energii elektrycznej Tobr,
s, masę odcinka wytłoczyny mw, kg. Czynnikami badanymi pośrednio, czyli czynnikami wynikowymi były: masowe natężenie
przepływu tworzywa G, kg/h, jednostkowe zużycie energii doprowadzanej do wytłaczarki EJC, J/g oraz sprawność energetyczna
procesu wytłaczania κ, %.
Czynniki zmienne zostały określone w tabeli, zaś czynniki stałymi były: rodzaj tworzywa, temperatura nastawiana w poszczególnych strefach grzejnych układu uplastyczniającego wytłaczarki tA, tB, tC i głowicy wytłaczarskiej tD, której wartość wynosiła
odpowiednio 100, 130, 140 oraz 150oC, czas wytłaczania odcinka wytłoczyny Tw = 60 s, liczba obrotów tarczy licznika energii elektrycznej z = 5, zużycie energii elektrycznej E = 150kJ,
pozostałe elementy geometryczne układu uplastyczniającego
i głowicy wytaczarskiej.
Jako czynniki zakłócające przyjęto: napięcie prądu elektrycznego: od 219 do 241V, wilgotność względna powietrza: od 45
do 55%, temperatura otoczenia: od 20 do 24oC. Ocenia się jednak, że wpływ czynników zakłócających był minimalny i można
go pominąć.
Badania rozpoczęto od montażu w strefie zasypu wkładki
kształtowej o najmniejszym wybraniu materiałowym i segmentu o największej szerokości otworu zasypowego. Następnie,
w miejscu wprowadzania wytłoczyny do wanny chłodzącej umieszczono kalibrator, a samą wannę chłodzącą napełniono wodą
i ustawiono współosiowo z układem uplastyczniającym. Za wanną zostało umieszczone urządzenie odciągające. W wytłaczarce
nastawiono początkowe wartości temperatury w poszczególnych
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021

Tabela 1. Czynniki zmienne i ich wartość
Głębokość
wybrania
materiałowego
wkładki h,
mm

Szerokość
otworu
zasypowego
w segmencie S

Prędkość
obrotowa
ślimaka
wytłaczarki
v, s-1

Przesunięcie
osi otworu
względem osi
wytłaczarki
x, mm

1

0

1,0D

0,5

0,00

2

2

0,9D

1.0

1,25

Lp.

3

4

0,8D

1,5

2,50

4

6

0,7D

2,0

3,75

5

8

0,6D

2,5

5,00

strefach grzejnych układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej, zgodnie z przyjętym programem badań. Po osiągnięciu zadanej temperatury, zasypano do zasobnika tworzywa granulat
poli(chlorku winylu), uruchomiono ślimak wytłaczarki, nastawiając go na najmniejszą z przyjętych do badań wartość czynnika
zmiennego oraz wyciągnięto zasuwę zasobnika, umożliwiając
zasypanie tworzywa do układu uplastyczniającego i rozpoczęcie procesu wytłaczania. Po ustabilizowaniu cieplnym procesu
wytłaczania, które przyjęto, że nastąpiło po około 20 minutach
jej działania, przystąpiono do pomiaru czynników badanych bezpośrednio. Po zakończeniu pomiarów zwiększano prędkość obrotową ślimaka i po ustabilizowaniu procesu przeprowadzano
kolejne pomiary. Według podanego schematu przeprowadzono
pomiary czynników badanych bezpośrednio przy zastosowaniu
kolejnych wkładek kształtowych oraz segmentów zasypowych.
Obliczenia czynników badanych pośrednio wykonano według
ogólnie znanych zależności.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
W wyniku przeprowadzonych badań procesu wytłaczania poli(chlorku winylu) plastyfikowanego przy zmiennej szerokości otworu zasypowego oraz głębokości bocznego wybrania w cylindrze
wytłaczarki uzyskano dane umożliwiające ustalenie zależności
temperatury wytłoczyny, momentu obrotowego ślimaka wytłaczarki, masowego natężenia przepływu tworzywa, jednostkowego zużycia energii oraz sprawności energetycznej procesu wytłaczania
od wymienionych wielkości zmiennych. Wyniki przedstawionych
badań zostały ograniczone do skrajnych wartości prędkości ślimaka wynoszących 0,5 oraz 2,5 s-1, gdyż w każdym z badanych
przypadków charakter obserwowanych zmian był taki sam.
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Rys. 1.
Zmodyfikowana strefa zasypu
układu uplastyczniającego
wytłaczarki:
a) z wykonanym wybraniem
materiałowym w cylindrze;
b) z zamontowaną wkładką
kształtową o największej
głębokości;
c) z zmontowaną wkładką
kształtową o zerowej
głębokości;
d) z elementem zamykającym
i wkładką kształtową;
e) z segmentem z otworem
zasypowym o największej
szerokości;
f) z segmentem z otworem
o najmniejszej szerokości

wytłaczanie
Temperatura wytłaczyny
Nie stwierdzono istotnego wpływu szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym oraz bocznego wybrania materiałowego wkładki kształtowej na temperaturę wytłoczyny. Są jednak obserwowalne pewne powtarzalne zależności (rys. 2 oraz 3).
Charakter zależności temperatury wytłoczyny od szerokości
otworu zasypowego zmienia się wraz ze zwiększaniem głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej cylindra strefy
zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki. Przy braku bocznego wybrania materiałowego temperatura wytłoczyny jest stałą
lub nieznacznie wzrasta wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego. Zwiększanie wybrania materiałowego powoduje

natomiast coraz większy spadek temperatury wytłoczyny wraz ze
zwiększaniem szerokości otworu zasypowego.
Przy najmniejszej prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki (rys.
2) wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym cylindra układu uplastyczniającego, przy braku
wybrania materiałowego, temperatura wytłoczyny utrzymuje się na
tym samym poziomie (160,2–160,3oC), natomiast przy największej prędkości obrotowej ślimaka (rys. 3) zwiększa się o 0,6oC.
Przy minimalnej prędkości obrotowej ślimaka (rys. 2), w zakresie zmiany głębokości bocznego wybrania materiałowego od 2
do 8 mm, temperatura wytłoczyny zmniejsza się wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego odpowiednio o 0,3oC

Rys. 2. Zależność temperatury wytłoczyny tw od
szerokości S otworu zasypowego cylindra wytłaczarki, przy
prędkości obrotowej ślimaka 0,5 s-1 oraz różnej głębokości
wybrania materiałowego wkładki kształtowej: a) 0 mm, b)
2 mm, c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm

Rys. 3. Zależność temperatury wytłoczyny tw od
szerokości S otworu zasypowego cylindra wytłaczarki,
przy prędkości obrotowej ślimaka 2,5 s-1 oraz różnej
głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej:
a) 0 mm, b) 2 mm, c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm

Rys. 4. Zależność momentu obrotowego ślimaka wytłaczarki
M od szerokości S otworu zasypowego cylindra wytłaczarki,
przy prędkości obrotowej ślimaka 0,5s-1 oraz różnej
głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej:
a) 0 mm, b) 2 mm, c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm

Rys. 5. Zależność momentu obrotowego ślimaka wytłaczarki
M od szerokości S otworu zasypowego cylindra wytłaczarki,
przy prędkości obrotowej ślimaka 2,5 s-1 oraz różnej
głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej:
a) 0 mm, b) 2 mm, c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm
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jącego wytłaczarki. Przy czym, dla tej samej wartości szerokości
otworu zasypowego, niezależnie od prędkości ślimaka, wraz ze
wzrostem głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej
cylindra masowe natężenie przepływu tworzywa zwiększa się. Przy
najmniejszej z badanego zakresu prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki (rys. 6), masowe natężenie przepływu tworzywa wraz ze
zwiększaniem szerokości otworu zasypowego od 0,6D do 1,0D
zmniejsza się o 3,37% przy braku wybrania materiałowego, natomiast przy zastosowaniu wkładki o największym z badanych
bocznym wybraniu materiałowym cylindra zmniejsza się o 4,30%.
Zastosowanie wkładki o największym bocznym wybraniu materiałowym i najmniejszej szerokości otworu zasypowego skutkuje
wzrostem masowego natężenia przepływu tworzywa z 0,89 g/s do
0,93 g/s, tj. o 4,49%, zaś wzrost szerokości otworu zasypowego
do 1,0D powoduje wzrost masowego natężenia przepływu tworzywa przetwarzanego z 0,86 g/s do 0,89 g/s, tj. o 3,49%.
Przy prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2,5 s-1, czyli największej z badanego zakresu (rys. 7), masowe natężenie
przepływu tworzywa wraz ze wzrostem szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym z 0,6D do 1,0D zmniejsza się
o 3,70% przy braku wybrania materiałowego, natomiast przy
zastosowaniu wkładki o największym z badanych bocznym wybraniu materiałowym cylindra zmniejsza się jedynie o 1,21%.
Zastosowanie wkładki o największym bocznym wybraniu materiałowym i najmniejszej szerokości otworu zasypowego skutkuje

Rys. 6. Zależność masowego G natężenia przepływu
tworzywa przetwarzanego od szerokości S otworu
zasypowego cylindra wytłaczarki, przy prędkości obrotowej
ślimaka 0,5 s-1 oraz różnej głębokości wybrania
materiałowego wkładki kształtowej: a) 0 mm, b) 2 mm,
c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm

Rys. 7. Zależność masowego G natężenia przepływu
tworzywa przetwarzanego od szerokości S otworu
zasypowego cylindra wytłaczarki przy prędkości obrotowej
ślimaka 2,5 s-1 oraz różnej głębokości wybrania
materiałowego wkładki kształtowej: a) 0 mm, b) 2 mm,
c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm
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oraz 1,0oC. Przy czym, dla tej samej wartości szerokości otworu
zasypowego, niezależnie od prędkości ślimaka, wraz ze wzrostem głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej
cylindra temperatura wytłoczyny zwiększa się. Zmiany te jednak
także nie są zbyt znaczące. Przy szerokości otworu zasypowego wynoszącej 1D temperatura wytłoczyny zwiększa się o 0,8oC
(0,5%), natomiast przy szerokości otworu zasypowego wynoszącej 0,6D zwiększa się już o 1,9oC (1,2%).
Przy maksymalnej prędkości obrotowej ślimaka (rys. 3), w zakresie zmiany głębokości bocznego wybrania materiałowego od
2 do 8 mm, temperatura wytłoczyny zmniejsza się wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego odpowiednio o 0,4oC
oraz 1,1oC. Przy czym, dla tej samej wartości szerokości otworu
zasypowego, niezależnie od prędkości ślimaka, wraz ze wzrostem głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej
cylindra temperatura wytłoczyny zwiększa się. Podobnie jak przy
prędkości minimalnej zmiany także nie są znaczące. Przy szerokości otworu zasypowego wynoszącej 1D temperatura wytłoczyny zwiększa się o 1,1oC (0,6%) natomiast przy szerokości otworu
zasypowego wynoszącej 0,6D zwiększa się już o 2,8oC (1,6%).
Moment obrotowy ślimaka
W każdym z badanych przypadków moment obrotowy ślimaka wytłaczarki zmniejsza się wraz ze zwiększaniem szerokości
otworu zasypowego w segmencie zasypowym cylindra układu
uplastyczniającego niezależnie od prędkości obrotowej ślimaka
i głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej cylindra strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki. Przy
czym, dla tej samej wartości szerokości otworu zasypowego, niezależnie od prędkości ślimaka, wraz ze wzrostem głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej cylindra moment obrotowy ślimaka zwiększa się. Zmiany jednak nie są zbyt znaczące.
Wyniki przeprowadzonych badań dla minimalnej i maksymalnej
z badanego zakresu prędkości ślimaka wytłaczarki przedstawiono odpowiednio na rysunkach 4 oraz 5.
I tak, przy najmniejszej prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki
(rys. 4), wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego od
0,6 do 1,0D, moment obrotowy ślimaka zmniejsza się o 5,62%
przy braku wybrania materiałowego, natomiast zmniejsza się
o 5,38% przy zastosowaniu wkładki o największym z badanych
bocznym wybraniu materiałowym cylindra. Zastosowanie wkładki o największym bocznym wybraniu materiałowym i najmniejszej
szerokości otworu zasypowego skutkuje wzrostem momentu obrotowego ślimaka o 4,49%, zaś wzrost szerokości otworu zasypowego do 1,0D powoduje wzrost momentu ślimaka o 4,76%.
Przy prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2,5 s-1, czyli największej z badanego zakresu (rys. 5), moment obrotowy ślimaka wytłaczarki wraz ze wzrostem szerokości otworu zasypowego
w segmencie zasypowym z 0,6D do 1,0D zmniejsza się o 3,03%
przy braku wybrania materiałowego, natomiast przy zastosowaniu wkładki o największym z badanych bocznym wybraniu materiałowym cylindra zmniejsza się o 2,91%. Zastosowanie wkładki
o największym bocznym wybraniu materiałowym i najmniejszej
szerokości otworu zasypowego w porównaniu z wkładką bez
wybrania materiałowego skutkuje wzrostem momentu ślimaka
o 4,04%, zaś wzrost szerokości otworu zasypowego do 1,0D
powoduje wzrost momentu ślimaka o 4,17%.
Masowe natężenie przepływu tworzywa
Masowe natężenie przepływu tworzywa zmniejsza się wraz ze
zwiększaniem szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym cylindra układu uplastyczniającego niezależnie od prędkości obrotowej ślimaka i głębokości wybrania materiałowego
wkładki kształtowej cylindra strefy zasypu układu uplastycznia-
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Rys. 8. Zależność jednostkowego zużycia energii Ejc
doprowadzanej do wytłaczarki od szerokości S otworu
zasypowego przy prędkości obrotowej ślimaka 0,5 s-1
oraz różnej głębokości wybrania materiałowego wkładki
kształtowej: a) 0 mm, b) 2 mm, c) 4 mm, d) 6 mm oraz
e) 8 mm
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ślimaka, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii z 1301 J/g
do 743 J/g (42,89%) dla szerokości otworu 0,6D, natomiast dla
szerokości otworu zasypowego 1,D, jednostkowe zużycie energii
zmniejsza się z 1337 J/g do 752 J/g, czyli o 43,75%.
Sprawność energetyczna wytłaczarki
Sprawność energetyczna procesu wytłaczania wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym cylindra układu uplastyczniającego maleje niezależnie od
prędkości obrotowej ślimaka i głębokości bocznego wybrania
materiałowego wkładki kształtowej cylindra strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki (rys. 10 i 11). Podobnie jak
w przypadku zależności masowego natężenia przepływu tworzywa od szerokości otworu zasypowego, dla tej samej wartości
szerokości otworu, niezależnie od prędkości obrotowej ślimaka,
wraz ze wzrostem głębokości wybrania materiałowego wkładki
kształtowej cylindra sprawność energetyczna procesu wytłaczania zwiększa się.
Dla najmniejszej z badanych prędkości obrotowej ślimaka
sprawność energetyczna procesu wytłaczania podczas zwiększania szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym od
0,6D do 1,0D zmniejsza się o 1,69% przy zastosowaniu cylindra
bez bocznego wybrania materiałowego. Zastosowanie wkładki
kształtowej z wybraniem materiałowym o głębokości 8 mm skutkuje obniżeniem sprawności energetycznej o 2,83%, podczas
zwiększania szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym od 0,6D do 1,0D. Jednakże, zwiększenie głębokości bocznego wybrania materiałowego przy zachowaniu stałości wszystkich
innych parametrów technologicznych i konstrukcyjnych układu
uplastyczniającego powoduje wzrost sprawności energetycznej
o 2,91% przy najmniejszej szerokości otworu zasypowego
i o 1,72% przy największej szerokości otworu zasypowego (rys. 10).
Dla największej z badanych prędkości obrotowej ślimaka
sprawność energetyczna procesu wytłaczania podczas zwiększania szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym
od 0,6D do 1,0D zmniejsza się o 3,70% przy zastosowaniu cylindra bez bocznego wybrania materiałowego (rys. 11). Zastosowanie wkładki kształtowej z wybraniem materiałowym o głębokości 8 mm skutkuje obniżeniem sprawności energetycznej
o 1,20%, podczas zwiększania szerokości otworu zasypowego
w segmencie zasypowym od 0,6D do 1,0D. Jednakże, zwiększenie głębokości bocznego wybrania materiałowego przy zachowaniu stałości wszystkich innych parametrów technologicznych
i konstrukcyjnych układu uplastyczniającego powoduje wzrost
sprawności energetycznej o 1,73% przy najmniejszej szerokości

Rys. 9. Zależność jednostkowego zużycia energii Ejc
doprowadzanej do wytłaczarki od szerokości S otworu
zasypowego przy prędkości obrotowej ślimaka 2,5 s-1 oraz
różnej głębokości wybrania materiałowego wkładki
kształtowej: a) 0 mm, b) 2 mm, c) 4 mm, d) 6 mm oraz
e) 8 mm
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wzrostem masowego natężenia przepływu tworzywa z 4,05 g/s
do 4,12 g/s, tj. o 1,73%. Zwiększenie szerokości otworu zasypowego do 1,0D powoduje wzrost masowego natężenia przepływu
tworzywa przetwarzanego wraz ze zwiększaniem głębokości wybrania materiałowego z 3,90 g/s do 4,07 g/s tj. o 4,36%.
Jednostkowe zużycie energii doprowadzanej do wytłaczarki
W każdym z badanych przypadków jednostkowe zużycie energii doprowadzanej do wytłaczarki zwiększa się wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego w segmencie zasypowym
cylindra układu uplastyczniającego niezależnie od prędkości
obrotowej ślimaka i głębokości wybrania materiałowego. Przy
czym dla tej samej wartości szerokości otworu zasypowego, niezależnie od prędkości ślimaka, wraz ze wzrostem głębokości wybrania materiałowego wkładki kształtowej cylindra jednostkowe
zużycie energii zmniejsza się. Wyniki przeprowadzonych badań
w funkcji zwiększanej od 0,5 do 2,5 s-1 prędkości ślimaka wytłaczarki przedstawiono na rysunkach 8 i 9.
Przy najmniejszej z badanych prędkości obrotowej ślimaka,
zwiększenie szerokości otworu zasypowego układu uplastyczniającego wytłaczarki z 0,6D do 1,0D skutkuje wzrostem jednostkowego zużycia energii doprowadzanej do wytłaczarki o 1,87% przy
braku wybrania materiałowego w cylindrze oraz o 2,77% przy
wybraniu materiałowym wynoszącym 8 mm (rys. 8). Przy tych
samych warunkach procesu wytłaczania, zwiększenie wybrania
materiałowego do 8 mm zmniejsza jednostkowe zużycie energii
o 2,69% przy najmniejszej szerokości otworu zasypowego oraz
o 1,83% przy największej szerokości otworu.
Przy największej z badanych prędkości obrotowej ślimaka (2,5
s-1) zwiększenie szerokości otworu zasypowego cylindra wytłaczarki z 0,6D do 1,0D, powoduje wzrost jednostkowego zużycia
energii doprowadzanej do wytłaczarki o 3,84% przy braku wybrania materiałowego w cylindrze oraz o 1,21% przy wybraniu materiałowym wynoszącym 8 mm (rys. 9). Przy tych samych warunkach procesu wytłaczania, zwiększenie wybrania materiałowego
do 8 mm zmniejsza jednostkowe zużycie energii o 1,72% przy
najmniejszej szerokości otworu zasypowego oraz o 4,20% przy
największej szerokości otworu.
Zmiana tylko prędkości obrotowej z 0,5 s-1 do 2,5 s-1, przy
braku wybrania materiałowego zmniejsza jednostkowe zużycie
energii z 1337 J/g, do 756 J/g, a więc o 43,45% przy szerokości otworu zasypowego wynoszącej 0,6D oraz z 1362 J/g do
785 J/g (42,36%) przy zastosowaniu szerokości otworu wynoszącej 1,0D. Zwiększenie wybrania materiałowego w cylindrze
wytłaczarki do 8 mm powoduje, przy tej samej zmianie prędkości
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Rys. 10. Zależność sprawności energetycznej κ procesu
wytłaczania od szerokości S otworu zasypowego cylindra
wytłaczarki, wyznaczona przy prędkości obrotowej
ślimaka 0,5 s-1 oraz różnej głębokości wybrania
materiałowego wkładki kształtowej: a a) 0 mm, b) 2 mm,
c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm

otworu zasypowego i o 4,37% przy największej szerokości otworu zasypowego.
WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań procesu wytłaczania
tworzywa termoplastycznego, jakim jest poli(chlorek winylu) plastyfikowany przy użyciu wytłaczarki ze zmianami konstrukcyjnymi
strefy zasypu w postaci wkładek kształtowych ze zmienną głębokością bocznego wybrania materiałowego i segmentów zasypowych z różną szerokością otworu zasypowego, ustalono, że
zarówno głębokość bocznego wybrania, jak i szerokość otworu
zasypowego mają wpływ na przebieg i efektywność procesu wytłaczania.
Zastosowanie bocznego wybrania materiałowego w cylindrze
znajdującego się pod otworem zasypowym, po tej jego stronie,
w którym kierunku obraca się ślimak, nie skutkuje znaczącymi
zmianami w charakterystyce procesu, jednak jednoznacznie
pozytywnie oddziałuje na proces wytłaczania, zwiększając jego
efektywność o kilka procent. Najkorzystniej jest zastosować wybranie materiałowe o głębokości 8 mm.
Korzystnie oddziałuje na proces wytłaczania zastosowanie
otworu zasypowego o mniejszej niż standardowa szerokości wynoszącej 0,6D, którego jedna krawędź równoległa do osi wzdłużnej cylindra i ślimaka, znajdująca się po tej stronie ślimaka,
w którą się on obraca, pokrywa się z ich rzutem na płaszczyznę
poziomą, natomiast druga przeciwległa krawędź jest przesunięta
w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów ślimaka o 0,4D.
Analizując otrzymane wyniki badań, należy stwierdzić, że największe zmiany w charakterystyce procesu wytłaczania powoduje zmiana prędkości obrotowej ślimaka, co jest zjawiskiem
znanym i opisywanym w literaturze. Przeprowadzone badania
potwierdzają także konieczność przetwarzania tworzyw z dużymi
prędkościami obrotowymi ślimaka, co wiąże się z dużym natężeniem przepływu tworzywa oraz małym jednostkowym zużyciem
energii i dużą sprawnością energetyczną, których wartość można
jeszcze w pewnym zakresie zwiększyć poprzez dobór odpowiedniej szerokości otworu zasypowego.
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Rys. 11. Zależność sprawności energetycznej κ procesu
wytłaczania od szerokości S otworu zasypowego cylindra
wytłaczarki, wyznaczona przy prędkości obrotowej
ślimaka 2,5 s-1 oraz różnej głębokości wybrania
materiałowego wkładki kształtowej: a a) 0 mm, b) 2 mm,
c) 4 mm, d) 6 mm oraz e) 8 mm
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Impregnacja trudnozapalna termoizolacyjnej
włókniny PET wyprodukowanej na bazie
surowca pochodzącego z recyklingu – cz. 1.
Badania LOI oraz DSC
Andrzej Gawłowski, Janusz Fabia, Anna Pielesz, Tadeusz Graczyk, Wojciech Bulowski

Włóknina z włókien PET jest klasyfikowana jako łatwopalna (indeks LOI 21%). Ponieważ materiał ten można wykorzystać do
izolacji termicznej różnego rodzaju pomieszczeń, m.in. strychów i loftów, powinien on spełniać bardzo wysokie wymagania
w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednym z możliwych sposobów uzyskania podwyższonego stopnia trudnozapalności jest impregnacja. Celem niniejszej pracy było opracowanie składu środka impregnującego ograniczającego palność, który będzie spełniał wszystkie podstawowe wymagania dotyczące impregnatów stosowanych do modyfikacji materiałów
termoizolacyjnych. Do impregnacji trudnozapalnej wykorzystano termoizolacyjną włókninę wykonaną z surowca pochodzącego
z recyklingu materiałowego butelek PET. Impregnat przygotowano w postaci mieszaniny dwóch produktów komercyjnych: wodnego roztworu krzemianu sodu, tzw. szkła wodnego sodowego R-145 oraz wodnej dyspersji kopolimerów akrylowo-styrenowych
o nazwie handlowej Triostat TO. Zaimpregnowaną włókninę termoizolacyjną PET poddano badaniom termicznym (DSC i TGA)
i mikroskopowym (SEM), a efekt trudnozapalności oceniano metodą krytycznego wskaźnika tlenowego (LOI). W wyniku przeprowadzonej impregnacji uzyskano zadowalający i akceptowalny technicznie efekt trudnozapalności (LOI 28%).

P

oli(tereftalan etylenu) jest powszechnie stosowany jako
materiał do produkcji butelek, opakowań i różnego rodzaju pojemników z przeznaczeniem jednokrotnego użytku.
Powstaje w ten sposób bardzo dużo odpadów. Jednym ze
sposób zagospodarowania tych odpadów jest recykling materiałowy [1, 17]. Odpady w postaci butelek i pojemników przetwarzane
są na regranulat PET, który następnie jest wykorzystany do produkcji różnego rodzaju wyrobów, m.in. włóknin termoizolacyjnych.
Włóknina termoizolacyjna produkowana z włókien PET wytwarzanych na bazie recyklatu charakteryzuje się niską odpornością na
zapalenie. Równocześnie tego rodzaju materiały izolacyjne muszą
spełniać wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Aby spełnić te wymagania, włókna PET stosowane do produkcji włóknin termoizolacyjnych powinny charakteryzować się
wysokim stopniem trudnozapalności. W celu podwyższenia odporności na zapalenie włókien PET stosuje się trzy wyszczególnione
niżej metody:
l obróbkę powierzchniową w kąpieli z udziałem uniepalniaczy
[3, 6, 15];
l wbudowanie w łańcuch główny makrocząsteczki polimeru cząsteczki antypirenu w trakcie procesu polikondensacji [19];
l stopienie mieszaniny polimeru i antypirenu w ekstruderze
w trakcie formowania włókien [5].
Pierwsza metoda zapewnia łatwe i szybkie osiągnięcie efektu
trudnozapalności. Jednakże główną wadą tej metody jest niska
trwałość oraz powierzchniowe zmiany włókien np. wzrost chropowatości. Druga metoda pozwala na uzyskanie trwałego efektu
trudnozapalności, ale obarczona jest wysokimi kosztami wytwarzania. W przypadku trzeciej metody wymagane jest stosowanie
dużych ilości antypirenu, co skutkuje trudnościami w procesie
wytwarzania włókien.
Stosowane dotychczas związki uniepalniające zawierające Cl,
Br są bardzo efektywnymi inhibitorami palenia, ale ze względu na
emisję toksycznych gazów HCl, HBr oraz korozyjnych dymów są
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ograniczane w aplikacjach do polimerów [11, 16]. W ostatnich
latach bardzo popularne są badania, które mają na celu poszukiwanie związków uniepalniających niezawierających atomów halogenowców. Do takich antypirenów należą związki fosforoorganiczne [4, 18] oraz związki zawierające krzem [13]. Stąd w niniejszej
pracy w charakterze środka uniepalniającego zaproponowano
zastosowanie szkła wodnego sodowego R-145. Szkło wodne jest
w tym przypadku inhibitorem płomienia, natomiast dodatkowo zastosowana emulsja akrylowa pełni rolę nośnika i klejonki.
Bardzo dobre efekty trudnozapalności uzyskuje się stosując do modyfikacji polimerów mieszaniny antypirenów o różnej
budowie chemicznej. Pojawiają się wówczas efekty synergiczne [8, 14, 10]. Reakcja pomiędzy związkiem uniepalniającym,
a polimerem w wysokiej temperaturze prowadzi do zmiany procesu rozkładu polimeru. Po spaleniu w fazie skondensowanej
powstaje pozostałość zawierająca fosfor i krzem. Stanowi ona
efektywną barierę, która jest głównym inhibitorem płomienia.
W rezultacie bariera ta stanowi pułapkę dla palnych gazów,
a tym samym redukuje ilość paliwa zasilającego płomień [11].
W niniejszej pracy do podwyższenia stopnia trudnozapalności
termoizolacyjnej włókniny PET zastosowano metodę impregnacji,
ponieważ wysoka trwałość naniesionej powłoki nie jest w tym przypadku wymaganą cechą. Wystarczające jest jedynie, aby w czasie
montażu powłoka nie uległa uszkodzeniu. Tak zaimpregnowana
włóknina termoizolacyjna PET jest alternatywą dla mat izolacyjnych
z wełny mineralnej. Zaletą takiej włókniny jest łatwy i przyjazny dla
zdrowia montaż (w przypadku mat z wełny mineralnej, podczas
montażu występuje ciągłe osypywanie się kruchych włókienek, co
sprawia, że praca przy montażu staje się bardzo uciążliwa).
CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA
Materiał badawczy
Do badań wykorzystano włókninę poliestrową produkowaną
na bazie surowca pochodzącego z recyklingu materiałowego
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Tabela 1. Parametry suszenia próbek włókniny po procesie
impregnacji
Temperatura [°C]
20
120
150
180
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Czas [min]
120
6
4
2

Analiza uzyskanych wartości LOI jednoznacznie potwierdza
znaczną poprawę właściwości trudnozapalnych włókniny termoizolacyjnej PET, w wyniku zastosowanej impregnacji. Wartości
LOI praktycznie nie zależą od temperatury suszenia, natomiast
o efektywności zastosowanej impregnacji decyduje stężenie
szkła wodnego oraz dodatek środka pomocniczego Triostat
TO. Wraz ze wzrostem stężenia szkła wodnego wzrasta wskaźnik LOI, natomiast 1% dodatek Triostatu TO przyczynia się do
wzrostu tego wskaźnika tylko w przypadku wariantu impregnacji,
w którym zastosowano 40% roztwór krzemianu sodu. Najlepszy
wynik uzyskano w przypadku impregnacji w kąpieli zawierającej
40% roztwór krzemianu sodu i 1% Triostatu TO (LOI waha się
w granicach: od 27,4 do 27,6%).
W celu określenia dynamiki i charakteru procesu palenia wykonano spalanie próbek włókniny przy indeksie tlenowym 29%.
Do testów palenia wytypowano następujące próbki:
a) włókninę surową,
b) włókninę impregnowaną szkłem wodnym w 40-procentowym roztworze,
c) włókninę impregnowaną szkłem wodnym w 40-procentowym
roztworze z dodatkiem 1% Triostatu TO. Spalanie próbek prowadzono w aparacie do pomiaru indeksu LOI.
Proces palenia impregnowanych włóknin przebiegał zdecydowanie wolniej niż w przypadku włókniny surowej. Ponadto
w trakcie palenia się włókniny surowej występowało tzw. kroplenie,
czyli odrywanie się stopionego tworzywa PET w postaci płonących
kropli. Dla włókniny impregnowanej tego efektu się nie obserwuje.
Po spaleniu próbek oceniano organoleptycznie ilość i jakość
powstałego popiołu. W przypadku włókniny surowej ilość popiołu
była znikoma (rys.1a), natomiast w przypadku włóknin impregnowanych pozostałość po spaleniu występowała w dużych ilościach
i tworzyła swego rodzaju „struktury przestrzenne”. Struktury te dla
próbek impregnowanych szkłem wodnym z dodatkiem Triostatu
TO były stabilniejsze (rys.1c) aniżeli bez dodatku (rys.1b).
Badania kalorymetryczne DSC
W celu oceny ewentualnego wpływu modyfikacji trudnozapalnej prowadzonej w kąpieli przy użyciu szkła wodnego na strukturę nadcząsteczkową włókien PET, stanowiących runo modyfikowanych włóknin, przeprowadzono badania kalorymetryczne DSC.
Na podstawie analizy krzywych zarejestrowanych w trybie
ogrzewania w atmosferze azotu (rys. 2) stwierdzono, że frakcja
krystaliczna włókien stanowiących runo, pochodzących z recyklingu materiałowego butelek PET kształtuje się nieco odmiennie w odniesieniu do standardowych włókien PET. Widoczny na
krzywych efekt rekrystalizacji zwiększa się od wartości 1,06 J/g
do 3,36 J/g, natomiast entalpia topnienia – odwrotnie maleje
od wartości 59,36 J/g dla włókien standardowych, do 42,44 J/g
dla włókien pochodzących z recyklingu. Wyżej wskazane zależności sprawiają, że masowy stopień krystaliczności wyznaczony
w oparciu o pomiary DSC zmniejsza się od 44,8% dla włókien
standardowych do 30,0% dla włókien stanowiących runo modyfikowanych włóknin. Ponadto należy zauważyć, że w przypadku
włókien recyklingowych w obrębie endotermy topnienia pojawia
się drugie minimum (odpowiednio Tm1 = 246,6oC; Tm2 = 250,0oC).
Tabela 2. Wartości LOI dla badanych włóknin PET
Rodzaj próbki
20%WG
20%WG+1%TO
40%WG
40%WG+1%TO

20
23,6
23,4
26,0
27,6

Temperatura
120
23,5
23,5
26,0
27,6

suszenia [°C]
150
180
23,4
23,5
23,6
23,6
26,1
25,9
27,4
27,5

t

butelek PET. Włóknina o nazwie handlowej OVATA (200g/m2)
produkowana jest przez firmę IMP Comfort Sp. z o.o. w Świdnicy.
Jako antypiren zastosowano szkło wodne sodowe R-145 produkowane przez Vitrosolicon S.A. w Iławie. Ponadto do przygotowania roztworu impregnującego użyto specjalistycznego środka
pomocniczego o nazwie handlowej Triostat TO (wodna dyspersja
kopolimerów akrylowo-styrenowych), produkowanego przez firmę
TRIOCHEM Sp. z o.o. w Bytomiu.
Do impregnacji zastosowano wodny roztwór krzemianu sodu
o stężeniach odpowiednio: 20% i 40%. Próbki włókniny o wymiarach 10 cm x 10 cm napawano tymi roztworami w dwóch wariantach: z dodatkiem środka pomocniczego Triostat TO w ilości 1%
oraz bez dodatku.
Po procesie napawania próbek włókniny, nadmiar kąpieli usuwano mechanicznie przez odżęcie i poddawano suszeniu w strumieniu powietrza, w zróżnicowanych warunkach czasu i temperatury (tab. 1). Procedura wykorzystana do wytworzenia materiału
badawczego została zastrzeżona patentem [20].
Do suszenia zastosowano suszarko-stabilizerkę firmy Werner
Mathis zapewniającą wysoką dokładność zadanych parametrów
suszenia.
Metody pomiarowe
Do badań palności zastosowano metodę krytycznego wskaźnika tlenowego LOI zgodnie z PN ISO 4589.
Badania kalorymetryczne DSC przeprowadzono przy użyciu
systemu analitycznego TA Instruments 5100 wyposażonego
w kalorymetr MDSC 2920 oraz sprężarkowy system chłodzący
RCS. Pomiary wykonywano w atmosferze azotu (przepływ 40
cm3/min), przy stałej szybkości ogrzewania i chłodzenia, wynoszącej 10o/min. Termogramy rejestrowano w układzie klasycznym, w zakresie temperatur od -20 do 290oC, stosując w wybranych przypadkach wielokrotne cykle pomiarowe.
Badania termograwimetryczne TGA zrealizowano stosując
analizator TGA TA Instruments Q500. Pomiary prowadzono
w atmosferze powietrza, w zakresie temperatur od 30 do 700o,
z szybkością ogrzewania 20o/min.
Analizę krzywych DSC oraz TGA przeprowadzono wykorzystując
oprogramowanie Universal V2.6D TA Instruments.
Badania metodą elektronowej mikroskopii skaningowej
SEM przeprowadzono przy wykorzystaniu mikroskopu Joel JSM
5500LV, pracującego w trybie konwencjonalnym przy napięciu
przyspieszającym 10kV. Próbki włóknin PET przed obrazowaniem
były napylane złotem przy użyciu napylarki próżniowej. Stosowano powiększenia do 1000 razy.
Wyniki badań i dyskusja
W pierwszej części artykułu omówiono badania termoizolacyjnych włóknin PET metodą krytycznego wskaźnika tlenowego LOI
oraz badania kalorymetryczne DSC.
Oznaczenie palności
W referowanej pracy do oznaczenia palności próbek wytworzonych włóknin wybrano metodę LOI. Metoda ta charakteryzuje się
prostotą wykonania i dobrą powtarzalnością wyników. Wartości
indeksu tlenowego dla badanych próbek włókien przedstawiono
w tabeli 2.
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Rys.1. Pozostałość po spaleniu, odpowiednio:
a) włókniny surowej; b) włókniny impregnowanej szkłem
wodnym R-145; c)włókniny impregnowanej szkłem
wodnym R-145 z dodatkiem Triostatu TO

Rys.2. Zestawienie krzywych DSC dla włókniny surowej
zarejestrowanych w pierwszym (krzywa zielona) i drugim
(krzywa niebieska) cyklu ogrzewania oraz krzywa DSC dla
włókna PET standard (krzywa różowa)

Rys. 3. Zestawienie krzywych DSC dla próbki włókniny
PET impregnowanej szkłem wodnym, suszonej w temp.
180°C, zarejestrowanych w pierwszym (krzywa zielona)
i drugim (krzywa niebieska) cyklu ogrzewania. Na
rysunku zaznaczono obszar temperaturowy uwalniania
wody połączony z obszarem dysocjacji termicznej szkła
wodnego oraz obszar topnienia włókien PET stanowiących
runo modyfikowanej włókniny

Wskazany efekt, przy braku polimorfizmu krystalograficznego PET,
może stanowić rezultat topnienia frakcji krystalicznej powstałej
w procesie rekrystalizacji w trakcie pomiaru DSC (powstałe wówczas krystality są z reguły mniejsze i bardziej zdefektowane – krystalizacja z fazy stałej, skutkiem czego szybciej się topią). Efekt
powyższy może być jednak spowodowany dodatkiem frakcji nowego tworzywa do zasadniczego zasobu pochodzącego z recyklingu,
w celu poprawy parametrów mechanicznych uzyskiwanych wyrobów. Jest to dość częsta praktyka stosowana w przemyśle przetwórczym, choć obniża ona ekonomiczną efektywność technologii
recyklingowej. Za tą drugą przyczyną wskazanego rozszczepienia
piku topnienia przemawia fakt, że na krzywej DSC zarejestrowanej dla tworzywa włókien PET po ich przetopieniu, w drugim cyklu
ogrzewania, dyskutowany efekt zachowuje się, pomimo braku wystąpienia na krzywej piku egzotermicznego odzwierciedlającego
proces rekrystalizacji.
Kolejnym celem postawionym w trakcie realizacji badań kalorymetrycznych DSC było wskazanie ewentualnego wpływu zastosowanego impregnatu na strukturę nadcząsteczkową (zarówno
fazy krystalicznej, jak i amorficznej) włókien PET stanowiących
runo modyfikowanych trudnozapalnie włóknin. Tę procedurę badawczą autorzy wykorzystywali już wielokrotnie wcześniej, prowadząc badania modyfikacji trudnozapalnej tkanin i poliestrowych
włókien klasycznych [2, 7, 9]. Zasadnicza różnica podejścia zaproponowanego w niniejszej pracy polegała na tym, że sama modyfikacja przebiegała tutaj w temperaturze otoczenia, natomiast
w cytowanych pracach stosowano temperatury znacząco wyższe:
115oC–135oC, w zależności od rodzaju włókien. Ponadto w przytoczonych badaniach stosowano wielokrotnie mniejsze stężenia szkła wodnego i usuwano starannie jego nadmiar z wyrobu
w dodatkowej operacji prania.
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Wskutek wskazanych wyżej różnic w aplikacji antypirenu, wykorzystanie pomiarów DSC do jakościowej i ilościowej oceny
wpływu modyfikacji na strukturę włókien na poziomie nadcząsteczkowym okazało się niemożliwe. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowo zestawienie krzywych DSC zarejestrowanych dla
modyfikacji szkłem wodnym włókniny PET, suszonej w temperaturze 180oC, w pierwszym (linia zielona) i drugim (linia niebieska)
cyklu ogrzewania z szybkością 10oC/min w atmosferze azotu.
Analizując krzywą obrazującą przemiany zachodzące w próbce ogrzewanej włókniny, w porządku wzrastającej temperatury,
odnotowujemy najpierw rozległą endotermę uwalniania wody (zatężania roztworu szkła wodnego R-145) z minimum w temperaturze 85,6oC. Na krzywych DSC obszar ten, zwykle rozciąga się do
temperatury 120–200oC, w zależności od dynamiki prowadzenia
pomiaru (szybkości ogrzewania). Przy zastosowanej standardowej szybkości 10oC/min, efekt nie powinien przekroczyć 180oC.
Jednakże faktyczna lokalizacja górnego końca dyskutowanego
obszaru temperaturowego, na podstawie przebiegu krzywej DSC
w rozważanym przypadku nie jest możliwa, gdyż nakłada się on
na kolejny obszar, odzwierciedlający początek dysocjacji termicznej użytego szkła wodnego. W temperaturze ok. 125oC następuje bardzo wyraźna zmiana charakteru łagodnej dotąd endotermy,
objawiająca się wystąpieniem sekwencji ostrych pików, m.in.
w temperaturach: 130,2, 133,2 i 136,1oC. Wspomniany obszar
dysocjacji termicznej w dolnym zakresie temperaturowym jego
występowania nakłada się na dyskutowany wcześniej obszar
uwalniania wody, zaś w górnym zakresie – na efekt topnienia
włókien PET stanowiących runo modyfikowanych trudnozapalnie
włóknin, uniemożliwiając tym samym jego ilościową interpretację. Zastosowanie procedury wyznaczenia stopnia krystaliczności w oparciu o wartość entalpii właściwej topnienia daje w tym
przypadku wynik ponad 2-krotnie mniejszy (16,9%) niż w przypadku włókniny niepoddawanej impregnacji (30,0%), co stanowi
oczywistą sprzeczność i potwierdza słuszność przedstawionego
wyżej rozumowania.
Na krzywej zarejestrowanej dla tworzywa włókien ogrzewanego ponownie po przetopieniu (linia niebieska), widoczne są już
tylko efekty termiczne: zeszklenia oraz topnienia PET. Wpływu,
odwodnionego i poddanego dysocjacji termicznej impregnatu,
można doszukiwać się jedynie w wyodrębnieniu drugiej (niższej)
wartości temperatury zeszklenia (35,3oC), w drastycznej redukcji wartości entalpii właściwej topnienia (z 13,24 do 5,41 J/g)
oraz wyraźnym (o prawie 7oC) przesunięciu piku topnienia PET
w kierunku niższych temperatur.
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021

recykling
Konkluzja dotycząca wyników przeprowadzonych badań zostanie przedstawiona na zakończenie drugiej części artykułu.
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100 lat kolorów – 100% neutralny dla klimatu. Deifel nie czeka do 2045 roku.

Deifel neutralny dla
klimatu
W ramach projektu „Deifel4Climate” specjalista od masterbatchy postawił sobie za cel ograniczenie emisji CO2 tak duże, jak to
możliwe. Wszystko po to, aby przyczynić się do osiągnięcia globalnie wyznaczonych celów neutralności klimatycznej.

Z

okazji 100. rocznicy powstania, w 2021 r. firma Deifel
podarowała sobie prezent – cel został osiągnięty,
a producent może teraz nazywać się firmą neutralną dla
klimatu.
– Od wielu lat kładziemy nacisk na bardziej zrównoważone procesy biznesowe i technologie. Dzięki wielu indywidualnym środkom bilans CO2 został już znacznie poprawiony.
Zarejestrowano wszystkie istotne emisje CO2 firmy: od ogrzewania i elektryczności, przez podróże służbowe, po materiały biurowe. Umożliwiło to dokładne przeanalizowanie, gdzie znajdują
się największe dźwignie redukcji emisji.
Korporacyjny ślad węglowy (CCF) został określony przez niezależnego partnera zgodnie z wytycznymi Greenhouse Gas Protocol
(GHP) – uwzględniono zakres 1, 2 i część zakresu 3.
– Wynik bilansu CO2 wynoszący zaledwie 180 ton sam nas
zaskoczył, ale jednocześnie jest dla nas zachętą do dalszej redukcji emisji CO2 w przyszłości. Oczywiście rok pandemii miał
również pozytywny wpływ na poziom równowagi CO2 naszej firmy,
ze względu na bardzo ograniczone podróże służbowe – wyjaśnia
dyrektor zarządzający Bernd Schäfer.
Największy udział w emisji CO2 w spółce, wynoszący 35%, miało zużycie gazu i utylizacja odpadów.
Emisje CO2, których obecnie nie można jeszcze uniknąć, są
kompensowane poprzez wspieranie projektów ochrony klimatu
certyfikowanych na szczeblu międzynarodowym. Oprócz unikania
i ograniczania emisji jest to ważny krok w holistycznej ochronie
klimatu.
Zależało nam na tym, aby te projekty ochrony klimatu pasowały również do naszej firmy. Jako producent koncentratów
przetwarzamy również dużą część tworzyw sztucznych, dlatego
wspieramy m.in. projekt ochrony mórz poprzez zbiórkę odpadów
z tworzyw sztucznych w najbiedniejszych krajach na naszej planecie.
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Deifel jest dumny, że już w 2021 r. osiągnął neutralność klimatyczną dla swojej firmy.
Dziękujemy naszym pracownikom za wiele wspaniałych pomysłów, które pomogły wdrożyć naszą strategię zrównoważonego
rozwoju Deifel4Climate.

Master Colors Sp. z o.o
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
tel. +48 71 350 05 25/26
fax +48 71 350 03 38
biuro@mastercolors.com.pl
biuro@mastercolors.com.pl
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Odporność na starzenie
wybranych tworzyw
polimerowych i pigmentów
Marek Bieliński, Dariusz Sykutera, Artur Kościuszko, Paulina Czyżewska

W niniejszej pracy przedstawiono porównanie odporności na oddziaływanie promieniowania UV wytworów wykonanych z polipropylenu i polilaktydu. W tych samych warunkach procesowi starzenia poddano próbki wtryskowe o zdefiniowanej odporności
barwnika na światło. Ponadto potwierdzono przydatność niebieskiej skali wełnianej do oceny wpływu oddziaływania promieniowania UV na zabarwione próbki polimerowe.

S

tarzenie tworzyw polimerowych definiowane jest jako
proces obejmujący całokształt zjawisk zachodzących
na skutek oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wśród nich można wyróżnić
między innymi ciepło [1], promieniowanie świetlne w całym zakresie widma [2,3], promieniowanie radiacyjne [4], wilgoć [5],
tlen czy też aktywne związki chemiczne [6]. Procesy starzeniowe, wpływające na zmianę struktury i właściwości materiałów
polimerowych, mogą przebiegać na różnym etapie ich cyklu życia, począwszy od przetwórstwa, przez magazynowanie, aż po
eksploatację. Należy jednak zwrócić uwagę, że nieodwracalne
przemiany skutkujące pogorszeniem właściwości użytkowych
tworzyw polimerowych mogą zachodzić również podczas ich recyklingu mechanicznego [7]. W prowadzonych badaniach naukowych istotne znaczenie odgrywają prace związane z wyjaśnieniem mechanizmów procesu starzenia.
Znaczna część materiałów polimerowych wytwarzana jest
w tzw. barwie naturalnej, co determinuje potrzebę ich barwienia,
zarówno w masie, jak i powierzchniowo. Środki barwiące podzielić można na barwniki, czyli substancje rozpuszczalne w ośrodku
stosowania, jak również nierozpuszczalne pigmenty [8]. Pomimo tego, że substancje te zazwyczaj dozowane są w ilości kilku
procent, w odniesieniu do przetwarzanej masy tworzywa, często
decydują one o trwałości starzeniowej produktów. Odporność na
światło pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw jest szczególnie istotna w przypadku wyrobów narażonych na ekspozycję
światła słonecznego. Odporność ta oceniana jest na podstawie
niebieskiej skali zwanej wełnianą (LE). Światłotrwałość w skali
wełnianej przyjmuje wartości w zakresie od 1 do 8, w której jedynka określa bardzo niski stopień odporności, a ósemka doskonały
[9]. Badanie odporności polega na celowym wystawieniu próbek
na działanie promieniowania UV i porównaniu utraty ich barwy
w określonym czasie. Przyjmuje się, że barwniki w zakresie 1–4
nie są odporne na oddziaływanie promieniowania UV, w zakresie 5–6 są odporne na UV przez okres od 3 do 5 lat, natomiast
w zakresie 7–8 są odporne na UV w okresie powyżej 6 lat.
W przypadku badań procesu starzenia tworzyw polimerowych
z reguły określa się wpływ oddziałującego czynnika na zmianę ich
właściwości fizykochemicznych i mechanicznych [2, 10]. W ocenie
odporności pigmentów na procesy starzenia istotne znaczenie odgrywają pomiary kolorymetryczne przy użyciu spektrofotometrów.
Urządzenia tego typu w matematycznym opisie barwy powszech52

nie korzystają z przestrzeni CIE L*a*b* (CIELAB). Barwa określana jest w niej za pomocą trzech składowych: L* (określa jasność),
a*(określa barwę pomiędzy czerwienią a zielenią) i b* (określa
barwę w zakresie od żółtego do niebieskiego) [11–13].
Celem pracy jest ocena wpływu oddziaływania promieniowania
ultrafioletowego na procesy starzeniowe zachodzące w wytworach z tworzyw polimerowych, w postaci pojemników do napojów
z polipropylenu (PP) i polilaktydu (PLA). Jako kryterium oceny
procesów degradacji przyjęto zmianę masy badanych wyprasek.
Ponadto dokonano oceny wpływu promieniowania UV na zmiany
intensywności barwy próbek z PP z dodatkiem środków pigmentujących (RAL 3020) o założonej odporności LE 3 i LE 8. Zbadano także przydatność niebieskiej skali wełnianej do weryfikacji
odporności na działanie UV próbek polimerowych.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Obiekt badań
W prezentowanych badaniach starzenia wykorzystano 3 obiekty badawcze. Pierwszym z nich były cienkościenne pojemniki
(kubeczki) do zimnych napojów o pojemności około 200 ml wykonane z polipropylenu (PP) oraz polilaktydu (PLA), które przedstawione zostały na rys. 1. Początkowa średnia masa kubeczków wynosiła odpowiednio 2,36 g i 2,48 g.
Drugim rodzajem próbek, które poddane zostały przyspieszonemu procesowi starzenia były polipropylenowe wypraski o barwie czerwonej (RAL 3020) wykonane w firmie Lifocolor Farbplast
z siedzibą w Bydgoszczy. Do ich zabarwienia zastosowano dwa
koncentraty barwiące, charakteryzujące się zgodnie z ich właściwościami różną odpornością na działanie promieniowania UV

Rys.1. Cienkościenne kubki do napojów poddane procesowi
przyspieszonego starzenia: a) kubeczek polipropylenowy,
b) kubeczek z polilaktydu
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w skali LE, odpowiednio 3 i 8 (rys. 2). Dodatkowo, w celach porównawczych, wykonano analizę zmiany barwy pod wpływem działania promieniowania UV próbek tkaninowych w niebieskiej skali
wełnianej. Badany zestaw próbek zawierał 8 wzorców wełnianej
tkaniny o zróżnicowanej odporności na działanie promieniowania
UV. Wzorce oznaczone zostały cyframi od 1 do 8, gdzie 1 oznaczało materiał o najmniejszej fotoodporności, a 8 o największej.
Metodyka badań
Przed rozpoczęciem prac badawczych próbki przechowywane
były w suchym i zacienionym miejscu. Przyspieszony proces starzenia prowadzono w komorze klimatycznej KMF 115 firmy Binder. Wszystkie rodzaje próbek wystawione zostały na działanie
promieniowania UV o długości fali większej niż 290 nm. Temperatura w komorze wynosiła 22oC, a wilgotność 50%. Badania
prowadzono przez 49 dni, przy czym pomiary zmiany barwy i ubytku masy wytworów były realizowane w odstępach czasu co 7 dni.
Do oceny wpływu działania promieniowania ultrafioletowego
na zmianę masy cienkościennych pojemników wykorzystano
wagę analityczną AD 50 firmy AXIS o dokładności ± 0,001 g.
W przypadku wyprasek z tworzyw barwionych pigmentem, w tych
samych odstępach czasowych rejestrowano zmiany ich wybarwienia za pomocą spektrofotometru Ci62 firmy X-Rite. Zmienność wybarwienia próbek skali wełnianej była oceniana poprzez
ekspozycję kolejnych fragmentów powierzchni na promieniowanie UV, również w 7-dniowych odstępach czasu.
WYNIKI BADAŃ I ICH DYSKUSJA
Na rys. 3 przedstawiono krzywe procentowego ubytku masy
kubeczków do napojów w funkcji czasu ich ekspozycji na promieniowanie UV. Uzyskane wyniki potwierdzają zależność pomiędzy
czasem ekspozycji na promieniowanie UV, a procentowym ubytkiem masy wytworów z polipropylenu i polilaktydu. Wraz z wydłużaniem czasu naświetlania, masa zarówno próbek z PP, jak i PLA
ulegała zmniejszeniu. Po 49-dniowym okresie naświetlania zanotowano 23% redukcję masy kubeczków wykonanych z PP, podczas

Rys.3. Zmiana masy kubków do napojów na skutek
działania promieniowania UV
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Rys.4. Zmiany wartości wskaźnika L* dla próbek
o odporności LE 3 oraz próbek o odporności LE 8,
związane ze wzrostem czasu naświetlania
promieniami UV

t

Rys.2. Próbki barwne RAL 3020 o założonej odporności
na UV w skali LE równej 8 (po lewej) i 3 (po prawej)

gdy masa kubeczków z PLA w tym samym czasie zmniejszyła się
o 40%. Tym samym potwierdzono wyraźnie wyższą odporność PP
na działanie promieniowania UV w stosunku do polilaktydu.
Zmiany wartości wskaźników L*, a* i b*, związanych ze zmianą intensywności barwy próbek wtryskowych, przedstawiono na
rysunkach 4–6.
Analizując uzyskane wyniki zmiany barwy próbek wtryskiwanych, stwierdzono zależność pomiędzy czasem ekspozycji próbek na promieniowanie UV, a stopniowym wzrostem wartości
wskaźnika L zarówno dla próbek o założonej odporności LE 3,
jak i próbek o odporności LE 8. Jak wiadomo parametr L odpowiada za jasność barwy, a jego wartość mieści się w przedziale
od 0 do 100, gdzie 0 odpowiada barwie czarnej, natomiast 100
barwie białej. Świadczy to zatem o „rozjaśnianiu” barwy próbki
i zbliżaniu się jej w kierunku bieli. Warto jednak podkreślić, że
wzrost wskaźnika L jest większy w przypadku próbek w skali LE
3, co jest wynikiem ich mniejszej fotoodporności.
Kolejną mierzalną składową barwy był wskaźnik a*, który
przyjmuje wartości od -100 do 100, gdy barwa przechodzi odpowiednio od zielonej do czerwonej. Wraz z wydłużeniem czasu
ekspozycji próbek na działanie promieniowania UV zaobserwowano stopniową, destrukcyjną zmianę parametru a* (rys. 5)
w kierunku dominacji koloru zielonego, zarówno w przypadku
próbki LE 3 jak i LE 8.
Na rysunku 6 przedstawiono zmianę wartości parametru b*
w miarę wydłużania się czasu naświetlania. Wskaźnik ten, podobnie jak parametr a*, przyjmuje wartości od -100 do 100,
z tą różnicą, że charakteryzuje on barwę od niebieskiej do żółtej. Wartość parametru b* dla obu barwnych próbek zwiększa
się wraz ze wzrostem czasu ekspozycji na promieniowanie UV.
Świadczyć to może o coraz większym udziale barwy żółtej. Warto
jednak zwrócić uwagę, że w przypadku próbki LE 3, po 49 dniach
naświetlania wartość tego parametru zmieniła się o 10%, podczas gdy w przypadku próbki o odporności LE 8 o niespełna 6%.
Ostatnim rodzajem próbek poddanych badaniom w komorze
klimatycznej były próbki niebieskiej skali wełnianej. Po 49 dniach
naświetlania zaobserwowano odbarwienie prawie wszystkich
próbek poddanych procesowi starzenia. Wyraźną zmianę barwy
zaobserwowano w przypadku próbek oznaczonych numerami 1
i 2 oraz 3 (rys. 7). Mniejsza intensywność utraty barwy wystąpiła w przypadku próbek 5 i 6, natomiast dla próbek 7 i 8 nie
wystąpiła zmiana koloru widoczna okiem nieuzbrojonym. Można
zatem przyjąć, że tkaniny 7 i 8 są odporne w przyjętym zakresie
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Rys.5. Zmiany wartości wskaźnika a* dla próbek w skali LE
3 oraz próbek w skali LE 8 związanych ze wzrostem czasu
naświetlania promieniami UV

Rys. 7. Zdjęcie próbek skali wełnianej niebieskiej
poddanych działaniu promieniowania UV w czasie 49 dni,
z sekwencjami 7 dni pomiędzy poszczególnymi pomiarami

czasu na działanie UV (w stosunku do pozostałych materiałów
tej skali). Uzasadnione jest zatem zastosowanie tej metody jako
porównawczej do oceny zmiany wybarwienia elementów wykonanych z tworzyw polimerowych.
WNIOSKI
Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na próbki
z polipropylenu i polilaktydu powoduje istotne obniżenie ich
masy, postępujące z czasem ekspozycji UV. Spowodowane to
jest w głównej mierze zmianami zachodzącymi w strukturze tworzyw. Stwierdzono także, że polilaktyd jest materiałem o mniejszej odporności na działanie promieniowania UV w stosunku do
polipropylenu. Na podstawie uzyskanych wyników badań można
przyjąć, że porównywalny do próbki z PLA stopień degradacji wytworu z PP zostanie osiągnięty po dwukrotnie dłuższym czasie
jego naświetlania promieniami UV.
Oddziaływanie promieniowaniem UV spowodowało odbarwienie badanych wyprasek z PP o kolorze RAL 3020. Zakres zmienności oznaczonych wskaźników L, a, b (zakres odbarwienia) zależy istotnie od czasu naświetlania promieniowaniem UV, a także
od zadeklarowanej przez producenta pigmentów ich trwałości na
działanie światła widzialnego. Potwierdzeniem tych tendencji są
rezultaty zmian wybarwienia próbek skali wełnianej niebieskiej.
Starzenie tych próbek okazało się dobrą metodą uzupełniającą
w zakresie szacowania wpływu promieniowania UV na właściwości użytkowe wyprasek z PP i PLA.
54

Rys.6. Zmiany wartości wskaźnika b* dla próbek w skali LE
3 oraz próbek w skali LE 8 związanych ze wzrostem czasu
naświetlania promieniami UV
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numeru: produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek
wtrysk

WITTMANN BATTENFELD
POWER FOR FUTURE

MICROPOWER 5-15T
Wtrysk mikro wyprasek to ciągle dynamicznie rozwijająca się
grupa wymagająca maszyn o bardzo specjalnej konstrukcji. Od
początku lat 80. ubiegłego wieku konsekwentnie rozwijamy
technologię wtrysku mikro. Wtryskarki MicroPower to jedyne
w swym rodzaju konstrukcje, zaś Wittmann Battenfeld był prekursorem i pozostaje wiodącym dostawcą wyposażenia dla tego
segmentu produkcji.
ECOPOWER 55-550T
Seria maszyn EcoPower 55-550t to już 7. generacja wtryskarek elektrycznych oferowanych przez BATTENFELD. W ostatnich
latach jest to najczęściej sprzedawany typ maszyn do Polski.
Nasi klienci docenili zalety maszyn elektrycznych, w tym ich dokładność działania, niską emisję hałasu, a przede wszystkim
bardzo zredukowane zapotrzebowanie na energię elektryczną.
58

SMARTPOWER 25-400T
Nowoczesna i energooszczędna konstrukcja wtryskarki z napędem hydraulicznym. SmartPower to pierwsza wtryskarka hydrauliczna wyposażona w energooszczędny napęd wspomagany
systemem odzysku energii z ruchów hamowania KERS. Inną
ciekawą cechą charakterystyczną dla tej maszyny są płyty mocujące o dużym rozstawie kolumn prowadzących. Dla przetwórców
mających formy wtryskowe o bardzo rozbudowanej budowie oferujemy maszyny SmartPower z płytami w wykonaniu XL. Takie
konstrukcje pozwalają na wykorzystanie maszyn o mniejszych
silach zamykania, co znajduje przełożenie na niższe koszty eksploatacji i produkcji.
MACROPOWER 400-2000T
Kompaktowe, modułowe i precyzyjne wtryskarki MacroPower
o siłach zamykania 400-2000t to nowy wymiar najwyższej precyzji działania, szybkości, niewielkich gabarytów i modułowej
konstrukcji, wśród dużych wtryskarek. Wszystkie maszyny serii
MacroPower wyposażone są w energooszczędne napędy i drugą
pompę wymaganą dla realizacji ruchów równoległych rdzeni lub
wyrzutnika.
ECOPOWER XPRESS 160-550T
Branża opakowań cienkościennych wymaga często wtryskarek o jeszcze bardziej ukierunkowanej konstrukcji. W maszynach EcoPowerXpress nacisk położony został na optymalizację
zużycia energii i zapewnienie maszynie maksymalnej wydajności. Nowa konstrukcja napędów elektrycznych zastosowana
w EcoPowerXpress pozwala na obniżenie zużycia energii w stosunku do maszyn szybkobieżnych z napędami hydraulicznymi
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021
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OWER FOR FUTURE to hasło wprowadzone przez Wittmann po przejęciu Battenfeld. Połączenie przed prawie 15 laty doświadczeń obu firm tworzy dziś nowe
standardy wyposażenia dla przetwórstwa tworzyw.
Nasze wtryskarki i oferowane do nich peryferia zapewniają,
niespotykane u innych producentów, możliwości integracji
i współpracy. Opracowana przez nas platforma WITTMANN
4.0 jeszcze przez długi czas będzie synonimem inteligentnej
produkcji. Rozwijając nowoczesne techniki komunikacji między
urządzeniami, nie zapominamy też o naszych urządzeniach.
W ofercie wtryskarek posiadamy maszyny o siłach zamykania
od 5 do 2000t i gramaturze wtrysku od 1,2 do 14,400 cm3
wtrysku.

znakowanie tworzyw sztucznych
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lają na wprowadzenie korekty parametrów jeszcze w czasie trwania danego cyklu.
Kontrola jakości to również kontrola wszystkich współpracujących z wtryskarką urządzeń peryferyjnych. Opracowana przez nas
platforma WITTMANN 4.0 to rewolucyjna zmiana standardów łączenia urządzeń peryferyjnych z wtryskarką. Integracja to słowo
klucz, pozwalające na spinanie peryferii WITTMANN i wtryskarek
WITTMANN BATTENFELD w kompletne komórki produkcyjne.

(np. TMXpress) o 50–70%, przy jednoczesnym skróceniu czasu
cyklu o 10–20%.
VERTIKAL CM,VM, VM-R ORAZ VPOWER 160
Grupa wtryskarek pionowych obejmuje maszyny o różnych
konstrukcjach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wittmann Battenfeld jest jednym z największych producentów tego typu maszyn. W ofercie posiadamy wtryskarki ze
stołami stałymi, obrotowymi czy przesuwnymi. Wtryskarki pionowe z pionowymi lub poziomymi jednostkami wtryskowymi.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ SYSTEM TEMI+
Nowoczesne wtryskarki wsparte przez nowoczesne urządzenia
peryferyjne zapewniają najwyższą jakość produkcji, która to jednak musi być planowana i nadzorowana. W tym celu stworzony
został program zarządzania produkcją TEMI+. System TEM+ to
program stworzony specjalnie pod potrzeby zakładów przetwarzających tworzywa sztuczne. Program TEMI+ powstał z myślą
o pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje platforma komunikacyjna WITTMANN 4.0. Dzięki integracji System TEMI+
nadzoruje prace całych komórek produkcyjnych. Co jest jednak
niemniej ważne System TEMI+ obsługuje wszystkie rodzaje wtryskarek niezależnie od tego, z jakiej firmy pochodzą.
WITTMANN BATTENFELD to firma z wieloletnim doświadczeniem i nowoczesną ofertą, która w wydatny sposób może wspomóc działania firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Nasze hasło „Power for Future” rozumiemy właśnie jako wspólne z Państwem tworzenie nowej przyszłości.

COMBIMOULD
W oparciu o podstawowe typy maszyn EcoPower, SmartPower
i MacroPower oferujemy także maszyny do wtrysku wielokomponentowego. Budujemy wtryskarki optymalnie dostosowane
do wymagań aplikacji naszych klientów. Maszyny 2-K pracujące
w technologiach przekładania detali z jednego do drugiego gniazda formy, czy też wykorzystujące stoły obrotowe. Oferujemy maszyny z różnym ustawieniem jednostek wtryskowych.
TECHNOLOGIE CELLMOULD I AIRMOULD
Oferta wtryskarek uzupełniona jest o szereg technologii specjalistycznych. Jednymi z specjalności naszej firmy są technologia wtrysku ze spienianiem fizycznym CELLMOULD i technologia
wtrysku wspomaganego gazem AIRMOULD. W przypadku tych
technologii firma nasza oferuje także pełne niezbędne wyposażenie potrzebne do ich realizacji.
KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI WITTMANN 4.0
Nowoczesne wtryskarki nie mogą się obejść bez nowoczesnego układu sterowania UNILOG B8 oraz szeregu funkcji pozwalających na zapewnienie produkcji najwyższych standardów
jakości. Oferowane tzw. pakiety technologiczne HiQ pozwalają
wtryskarce na przejęcie kontroli i samooptymalizację parametrów procesu w zależności od wychwyconych zmian na etapie
dozowania i wtrysku. Funkcje HiQ-Flow, HiQ Metering czy HiQ
Melt oraz inne zapewniają elastyczne dopasowanie parametrów
pracy maszyny do rzeczywistych zmian warunków przetwórstwa,
w tym zmian właściwości przetwarzanego tworzywa czy zmian
warunków panujących w formie wtryskowej. Funkcje HiQ pozwa60
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Polioptymalizacja procesu
wtryskiwania tworzyw
termoplastycznych
Marcin Bogucki, Waldemar Samociuk, Paweł Stączek, Zbigniew Krzysiak

Dokonano optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych ze względu na zmniejszenie skurczu przetwórczego
oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. Jako kryteria jakości w badaniach zastosowano efektywne plany
badań doświadczalnych, pozwalające na konstrukcję modeli empirycznych charakterystyk jakości procesu i oszacowanie ich
ekstremów lokalnych. Na tej podstawie utworzono wielokryterialną funkcję celu, którą wykorzystano do wyznaczenia warunków
prowadzenia procesu wtryskiwania. Położenie sąsiedztwa ekstremum potwierdzono doświadczalnie.

W

ytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych jest
bardzo powszechne, ostatnimi laty coraz większe
uznanie zdobywa technologia druku 3D [1], w produkcji masowej jednak wciąż dominuje technologia
wtryskiwania tworzyw. Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych
przedstawia się jako złożony proces technologiczny. O właściwościach wytworów, takich jak np. wytrzymałość na naprężenia
rozciągające czy dokładność wymiarowa (zjawisko skurczu) decyduje wiele czynników, które umownie klasyfikuje się jako (I)
czynniki konstrukcyjne, grupujące cechy konstrukcyjne poszczególnych podzespołów wtryskarki (m.in. geometria formy wtryskowej i kanałów doprowadzających tworzywo, konstrukcja kanałów
chłodzących tworzywo w formie, typ przewężki, liczba i lokalizacja
punktów wtrysku tworzywa, rodzaj ślimaka) [2], oraz (II) czynniki
operacyjne, związane z ogółem zmiennych wpływających na przebieg zjawisk reologicznych i termodynamicznych.
Do najważniejszych zaliczyć należy prędkość wtrysku, ciśnienie docisku (w przypadku technologii również i ich profile), temperaturę uplastycznienia tworzywa, temperaturę formy wtryskowej oraz czas chłodzenia [3–7].
Badania prowadzone nad procesem wtryskiwania termoplastów dowodzą, że wiele z tych czynników wchodzi ze sobą
w skomplikowane współdziałania, utrudniając dobór nastaw
zmiennych niezależnych. Dodatkowo proces wtryskiwania cechuje się dużą liczbą charakterystyk jakości, a wpływ czynników konstrukcyjnych i operacyjnych na ich wartość jest niejednokrotnie
przeciwstawny. W takich przypadkach podjęcie właściwej decyzji
dotyczącej sposobu prowadzenia procesu wtryskiwania jest możliwe poprzez modelowanie matematyczne dwiema metodami.
Pierwszy sposób to podejście dedukcyjne, wykorzystujące prawa natury oraz postulaty dotyczące adekwatności ich stosowania do zapisu równań matematycznych, których rozwiązanie opisuje właściwości badanego procesu [8]. Praktyczne stosowanie
wyprowadzonych równań ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi
o zakres nastaw zmiennych sterujących oraz fizyczno-chemiczne
właściwości polimerów. Wyprowadzenie układu równań opisujących wybrane cechy użytkowe wyprasek (np. skurczu całkowitego lub naprężeń rozciągających wyprasek) na podstawie uogólnionych praw fizyki przepływu cieczy, czyli równań reologicznych
oraz termodynamiki zjawisk cieplnych, napotyka duże trudności
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i nadal jest przedmiotem zaawansowanych studiów [9–12]. Wynika to ze skomplikowanej natury zjawisk fizykochemicznych,
uniemożliwiającej sformułowanie adekwatnego zapisu równań
matematycznych.
Innym aspektem sprawy jest zależność właściwości użytkowych wytworów od cech konstrukcyjnych podzespołów wtryskarek wraz z różnorodnością odmian technik wtryskiwania. Dotychczasowe osiągnięcia badań teoretycznych mają zastosowanie
w wielu systemach informatycznych wspomagających analizę
wybranych faz procesu wtryskiwania, np. umożliwiających przeprowadzenie symulacji wypełnienia gniazda formy wtryskowej,
etapu chłodzenia tworzywa w formie wtryskowej [13]. Aplikacje
te bazują na rozwiązaniach równań różniczkowych oraz aparacie
metod numerycznych (metodzie elementów skończonych). Wyniki badań symulacyjnych są tym bardziej wiarygodne, im dokładniej poznane są warunki brzegowe równań różniczkowych opisujących geometrię badanego układu (np. gniazda formy) oraz
określających właściwości materiałów konstrukcyjnych wtryskarek oraz wtryskiwanego tworzywa. Bezsprzeczną zaletą modelowania procesu wtrysku z zastosowaniem metod dedukcyjnych
jest możliwość odniesienia wyników badań do wielu podobnych
zjawisk i, co wydaje się być najistotniejsze, ich interpretacja
na gruncie praw fizyki. Podsumowując ten wątek, z przytoczonych przykładów, a przede wszystkim z samej idei modelowania
dedukcyjnego wynika bezpośrednio, że opis badanego zjawiska
jest reprezentowany przez układ równań (najczęściej różniczkowych) lub przez jawnie określoną zależność analityczną. Postać
matematycznego modelu zjawiska jest więc ustalana na drodze
rozważań teoretycznych z uwzględnieniem dostępnych faktów
doświadczalnych.
Drugi sposób modelowania zjawisk fizycznych, nazywany podejściem empirycznym, opiera się w głównej mierze na metodach doświadczalnych. Bezpośrednia obserwacja zjawiska oraz
powtarzalne i niesprzeczne fakty eksperymentalne prowadzą do
sformułowania ogólnych wniosków i ich zapisu w postaci modelu matematycznego. Na podstawie wielokrotnie odtwarzanych
doświadczeń dokonuje się selekcji czynników mających potencjalny wpływ na przebieg badanego zjawiska. Następnie postuluje się postać modelu matematycznego i wykorzystując wyniki
specjalnie zaprojektowanego eksperymentu (lub sekwencji eksTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021
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CEL I METODYKA BADAŃ POLIOPTYMALIZACYJNYCH
Z uwagi na efektywność badań doświadczalnych w procedurze
wyznaczania optymalnych nastaw wtryskiwania termoplastów
wykorzystano metodę powierzchni odpowiedzi RSM (response
surface methodology). Badania optymalizacyjne procesu wtryskiwania były prowadzone ze względu na jednoczesne zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości
mechanicznej wyprasek na naprężenia rozciągające. W pracach
doświadczalnych uwzględniono pięć zmiennych niezależnych procesu: temperaturę formy (Tf), temperaturę tworzywa (Tt), czas
wtryskiwania (tw), ciśnienie docisku (pd) oraz czas ochładzania
wyprasek w formie wtryskowej (tch).
Wyznaczenie warunków prowadzania procesu, odpowiadających zakładanym kryteriom optymalizacji, wymagało wyboru wielokryterialnej funkcji celu oraz opracowania modeli empirycznych
skurczu przetwórczego (1) oraz wytrzymałości mechanicznej wyprasek (2):
		 s(x) = s (Tf, Tt, pd, tw, tch) 		
Rm(x) = Rm (Tf, Tt, pd, tw, tch) 		

(1)
(2)

w których x jest wektorem zmiennych nastawczych. Modele doświadczalne wyrażały zmienność charakterystyk jakości (tu: kryteriów optymalizacji) w funkcji zmiennych niezależnych.
W badaniach identyfikacyjnych zastosowano takie efektywne
programy doświadczalne jak plany eliminacyjne oraz kompozycyjne. Zastosowanie pierwszych planów miało na celu zmniejszenie liczby czynników badanych (zmiennych sterujących procesem), z czym konsekwentnie wiązano ograniczenie liczby
układów doświadczalnych. Drugi rodzaj planów wykorzystano do
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 5/2021

konstrukcji precyzyjnych modeli empirycznych opisujących powierzchnię odpowiedzi skurczu przetwórczego oraz wytrzymałości mechanicznej. Postacie analityczne obydwu funkcji odpowiedzi odpowiadały wielomianom drugiego stopnia wielu zmiennych
z uwzględnieniem członów liniowych, członów kwadratowych
i interakcji dwuczynnikowych (tzw. współdziałań). Dysponując
adekwatnymi modelami empirycznymi skurczu przetwórczego
s(x) i wytrzymałości mechanicznej Rm(x), wyznaczono lokalne
ekstrema obydwu powierzchni odpowiedzi.
Wielokryterialna funkcja celu, która opisywała zarówno zmienność skurczu przetwórczego, jak i wytrzymałość mechaniczną
wyprasek w ich lokalnym obszarze aproksymacji s(x) i Rm(x),
przyjęła postać (3):
						

(3)

w której smin, smax, Rmin, Rmax to odpowiednio minima i maksima
skurczu przetwórczego i wytrzymałości wyprasek. Z uwagi na to,
że żadne z kryteriów optymalizacji nie było traktowane w sposób
uprzywilejowany, za wykładniki potęg α i β przyjęto wartość 1.
Funkcja L(x) wyraża łączne kryterium optymalizacji. Dysponując
modelami empirycznymi s(x) oraz R(x), wartościami lokalnych
ekstremów: smin, smax, Rmin i Rmax wyznaczono warunki prowadzania
procesu wtryskiwania termoplastów spełniające zakładane kryteria optymalizacji. Do tego celu zastosowano metody numeryczne.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Obiekt i materiał badań
Próbki doświadczalne wytwarzano z polietylenu niskiej gęstości o nazwie handlowej Malen E (odmiana MGNX 18-D003).
Charakterystyka tworzywa: masowy wskaźnik szybkości płynięcia mierzony w temp. 190oC 0,3 g/10 min, gęstość mierzona
w temp. 23oC 0,921 g/cm3, temperatura mięknienia wg Vicata 97oC, zalecana przez producenta temperatura przetwórstwa
280–300oC oraz naprężenia zrywające 19 MPa.
Metodyka badań
Wtryskarkę ślimakową o napędzie hydraulicznym (jednym
stopniu docisku i jednym stopniu prędkości wtryskiwania) wyposażono w formę wtryskową umożliwiającą wytwarzanie dwóch
symetrycznych próbek w kształcie wiosełka przeznaczonych do
badań wytrzymałościowych. Wymiary oraz kształt gniazda formującego był zgodny z wytycznymi normy [20]. Prace doświadczalne
obejmowały pomiary skurczu przetwórczego (wzdłużnego) s oraz
wytrzymałości wyprasek na naprężenia rozciągające Rm. Pomiar
długości wyprasek wykonywano w specjalnie zaprojektowanym
przyrządzie posiadającym ruchome uchwyty zapewniające powtarzalne ułożenie próbek względem czujnika przemieszczenia VIS
145-DWO-A1. Zakres pomiarowy i błąd maksymalny przyrządu
wynosił odpowiednio 0–25 mm i 0,006 mm.
Po wstępnym pomiarze wymiarów geometrycznych (przekrój
poprzeczny, długość próbki) przeprowadzono próby wytrzymałościowe wyprasek. W badaniach laboratoryjnych używano maszyny wyposażonej w układ rejestrujący przebieg procesu rozciągania wyprasek (wydłużenie, czas oraz siłę). Zakres pomiarowy
maszyny wynosił 0–1000 N, a rozdzielczość 0,2%.
Zakres zmienności czynników badanych wraz ich symbolami
oraz jednostkami przedstawiono w tabeli 1. Wszystkie zmienne
nastawcze procesu wtryskiwania były regulowane w trakcie prowadzenia prac badawczych. Na podstawie przyjętych przedziałów
zmienności skonstruowano plan doświadczalny kompozycyjny,
który ustalał kombinacje nastaw czynników badanych i porządek
realizacji prac doświadczalnych. W tabeli 2 zestawiono układy
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perymentów), wyznacza się zależność funkcyjną wiążącą obserwowane właściwości zjawiska z czynnikami badanymi. Przykłady
zastosowania takiego podejścia przedstawiono w pracach [5,
14, 15]. Uzyskane w ten sposób modele matematyczne pełnią
zazwyczaj funkcję zależności interpolacyjnej. Wadą metod empirycznych jest to, że są przeznaczone jedynie do opisu zjawisk
w sensie przyczynowo-skutkowym, a brak dodatkowych postulatów badawczych zazwyczaj uniemożliwia wytłumaczenie ich wewnętrznych mechanizmów.
Jeżeli wziąć pod uwagę aspekt poznawczy modelowania, obydwie przedstawione metody podejścia do matematycznego opisu
zjawisk fizycznych mają ograniczone pole zastosowań. Przeglądając prace z zakresu optymalizacji procesu wtryskiwania termplastów, zauważono tendencję do łączenia ze sobą osiągnięć
badań teoretycznych oraz metod doświadczalnych. W pracach
Yeunga i współpr. [16] oraz Galantucci’ego i współpr. [17] przebieg procesu wtryskiwania termoplastów symulowano, używając
technik numerycznych (metoda elementów skończonych). Uzyskane w ten sposób rozwiązania równań różniczkowych wykorzystuje się następnie do planowania badań doświadczalnych.
Podejście to ma przynajmniej dwa zasadnicze uzasadnienia. Po
pierwsze, pozwala efektywnie ocenić wpływ czynników konstrukcyjnych na właściwości procesu wtrysku bez budowy kosztownych prototypów (np. ustalenie liczby oraz położenia punktów
wtrysku [17]). Po drugie, istnieje wiele czynników badanych, których pomiar w trakcie realizacji prób doświadczalnych jest praktycznie niemożliwy. Do czynników tych należy zaliczyć oszacowanie wartości gradientu temperatury i ciśnienia tworzywa w formie
wtryskowej, rozkład gęstości i chwilową prędkość płynięcia strugi tworzywa [18, 19]. Symulacja komputerowa pozwala na estymację wartości wielu trudno mierzalnych wielkości fizycznych.
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wtrysk
doświadczalne, wg których odtwarzano nastawy procesu wtryskiwania oraz wyniki skurczu przetwórczego i wytrzymałości mechanicznej wyprasek. Przed wykonaniem eksperymentu ustalono
losową kolejność realizacji układów doświadczalnych. W ramach
każdej z prób wytworzono 25 szt. wyprasek.
Wyniki badań i konstrukcja modeli empirycznych
Wyniki pomiarów skurczu przetwórczego i wytrzymałości mechanicznej przedstawiono na rys. 1 i 2. Dysponując wynikami
pomiarów zmiennych oraz wartościami czynników badanych, wyznaczono współczynniki członów modeli regresji: skurczu przetwórczego s(x) i wytrzymałości mechanicznej Rm(x) wyprasek.
Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 3. Wyniki aproksymacji
wielomianowej poddano analizie statystycznej (analiza Anova
i reszt modelu [15, 21, 22]). Na tej podstawie ustalono, które
z członów modelu regresji s(x) i R(x) wniosły znamienny wkład
w wartość powierzchni odpowiedzi. Obydwa modele charakteryzowały się dużą zgodnością dopasowania postulowanego
równania regresji do wyników pomiarów charakterystyk jakości
s i R. Równania powierzchni odpowiedzi s(x) i R(x) wykorzystano do wyznaczenia lokalnych ekstremów smin, smax, Rmin i Rmax.
Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w tabeli 4. Postać
analityczną modeli empirycznych s(x) i R(x) oraz wartości oszacowanych ekstremów użyto do konstrukcji wielokryterialnej funkcji
celu L(x) (równanie 3).
Numeryczne wyniki poszukiwań maksimum wielokryterialnej funkcji celu pozwoliły na ustalenie optymalnych warunków
prowadzenia procesu wtryskiwania ze względu na jednoczes-

Tabela 1. Zestawienie czynników badanych wraz
z przedziałami ich zmienności
Wartość

Czynnik

minimalna

maksymalna

Temperatura formy Tf, oC

26

38

Temperatura tworzywa Tt, °C

248,7

256,7

Czas wtryskiwania tw, s

1,26

1,58

Czas chłodzenia tch, s

47,8

58,8

Ciśnienie docisku pd, MPa

10,8

11,6

ne zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. W tabeli 5 zgrupowano
wartości nastaw zmiennych procesu wraz z odpowiadającymi
im wartościami ekstremum s i R. Rezultaty polioptymalizacji
zweryfikowano doświadczalnie. Porównanie wartości skurczu
oraz wytrzymałości wyprasek wyprodukowanych w optymalnych
warunkach nastaw procesu z wynikiem prognozy modelu L(x)
wykazało, że wartości średnie pomiarów zawierały się w przedziałach ufności prognoz. Ten wynik potwierdził poprawność
wyników polioptymalizacji (tabela 5). Na rys. 3 przedstawiono
łączną powierzchnię odpowiedzi L(x). Ilustracje trójwymiarowych przekrojów powierzchni odpowiedzi L(x) zostały wykonane
dla warunków odpowiadających optymalnym wartościom nastaw procesu (tabela 5).

Tabela 2. Plan badań doświadczalnych wykorzystywany w badaniach optymalizacyjnych wraz z wynikami pomiarów
charakterystyk jakości s i R (przytoczono wartości średnie i błędy standardowe)

64

Zmienne wynikowe

Układ

Tf, °C

Tt, °C

tw, s

Tch, s

pd, MPa

s, %

se(s)

Rm, MPa

se(Rm)

1

26

252,7

11,2

1,42

53,3

2,47

0,02

14,5

0,1

2

29

250,7

11,0

1,34

55,8

2,52

0,02

14,4

0,1

3

29

250,7

11,0

1,50

50,8

2,62

0,02

14,41

0,05

4

29

250,7

11,4

1,34

50,8

2,55

0,03

14,35

0,08

5

29

250,7

11,4

1,50

55,8

2,47

0,02

14,50

0,07

6

29

254,7

11,0

1,34

50,8

2,60

0,02

14,25

0,08

7

29

254,7

11,0

1,50

55,8

2,53

0,02

14,49

0,08

8

29

254,7

11,4

1,34

55,8

2,46

0,02

14,3

0,1

9

29

254,7

11,4

1,50

50,8

2,55

0,02

14,56

0,06

10

32

248,7

11,2

1,42

53,3

2,60

0,01

14,54

0,09

11

32

252,7

10,8

1,42

53,3

2,66

0,02

14,28

0,05

12

32

252,7

11,2

1,26

53,3

2,59

0,02

14,18

0,08

13

32

252,7

11,2

1,42

47,8

2,69

0,02

14,32

0,07

14

32

252,7

11,2

1,42

58,8

2,51

0,02

13,5

0,1

15

32

252,7

11,2

1,58

53,3

2,57

0,02

14,41

0,08

16

32

252,7

11,6

1,42

53,3

2,57

0,02

14,48

0,07

17

32

256,7

11,2

1,42

53,3

2,58

0,03

14,45

0,08

18

35

250,7

11,0

1,34

50,8

2,88

0,03

14,14

0,08

19

35

250,7

11,0

1,50

55,8

2,65

0,02

14,41

0,06

20

35

250,7

11,4

1,34

55,8

2,68

0,03

14,34

0,07

21

35

250,7

11,4

1,50

50,8

2,71

0,02

14,49

0,05

22

35

254,7

11,0

1,34

55,8

2,64

0,02

14,35

0,07

23

35

254,7

11,0

1,50

50,8

2,75

0,02

14,51

0,06

24

35

254,7

11,4

1,34

50,8

2,71

0,01

14,39

0,05

25

35

254,7

11,4

1,50

55,8

2,61

0,02

14,62

0,04

26

38

252,7

11,2

1,42

53,3

2,81

0,03

14,42

0,05

C

32

252,7

11,2

1,42

53,3

2,60

0,02

14,36

0,09
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Rys. 1. Wyniki pomiarów skurczu przetwórczego s
uzyskane w poszczególnych układach doświadczalnych;
wykres ramka-wąsy: wąsy przedstawiają wartości
minimalne i maksymalne; ramki reprezentują przedziały
ufności wartości średniej

Tabela 3. Wartości współczynników członów modelu
regresji skurczu przetwórczego i wytrzymałości
mechanicznej wyprasek; współczynniki modeli wyrażono
w jednostkach unormowanych
Człony
modelu

Współczynniki
modelu R(x)

Błąd
estymacji

Współczynniki
modelu s(x)

Błąd
estymacji

Stała

a0

2,587

0,004

a0

14,28

0,01

Tf

a1

0,084

0,001

a1

-0,009

0,003

Tf2

a11

0,014

0,001

a11

0,056

0,004

Tt

a2

-0,011

0,001

a2

0,013

0,003

Tt

2

a22

0,003

0,001

a22

0,064

0,004

pd

a3

-0,027

0,001

a3

0,044

0,003

pd2

a33

0,009

0,001

a33

0,035

0,004

tw

a4

-0,008

0,001

a4

0,079

0,003

tw2

a44

0,001

0,001

a44

0,013

0,004

tch

a5

-0,047

0,001

a5

-0,053

0,003

tch2

a55

0,004

0,001

a55

-0,066

0,003

TfT

a12

-0,011

0,001

a12

0,030

0,004

Tfpd

a13

0,001

0,001

a13

0,014

0,004

Tftw

a14

-0,013

0,001

a14

0,011

0,004

Tftch

a15

-0,007

0,001

a15

0,004

0,004

Ttpd

a23

0,004

0,001

a23

-0,002

0,004

Tttw

a24

0,013

0,001

a24

0,016

0,004

Tttch

a25

0,004

0,001

a25

-0,012

0,004

p dt w

a34

0,003

0,001

a34

0,004

0,004

pdtch

a35

0,012

0,001

a35

-0,019

0,004

twtch

a45

0,004

0,001

a45

-0,015

0,004

Rys. 2. Wyniki pomiarów wytrzymałości mechanicznej
Rm uzyskane w poszczególnych układach doświadczalnych;
wykres ramka-wąsy: wąsy przedstawiają wartości
minimalne i maksymalne; ramki reprezentują przedziały
ufności wartości średniej

PODSUMOWANIE
Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych bazująca na metodzie powierzchni odpowiedzi okazała się być bardzo skuteczną i efektywną procedurą badawczą.
Wyniki poszukiwań ekstremum wielokryterialnej funkcji celu zweryfikowano doświadczalnie, stwierdzając zgodność z prognozą
obliczoną na podstawie modeli empirycznych.
Użyteczną stroną przedstawionych badań są modele doświadczalne skurczu przetwórczego i wytrzymałości mechanicznej wyprasek, które umożliwiają wgląd w zmienność powierzchni odpowiedzi charakterystyk jakości procesu wtryskiwania lub łączną
powierzchnię odpowiedzi L(x). Unikatowe zastosowania tych
modeli w sterowaniu przebiegiem procesu wtryskiwania tworzyw
termoplastycznych przedstawiono w pracach [23, 24].

Rys. 3. Przekroje powierzchni odpowiedzi obrazujące
zmienność funkcji L(x) w sąsiedztwie optymalnych nastaw

Tabela 4. Współrzędne położenia i wartości ekstremów modeli regresji skurczu przetwórczego s i wytrzymałości
mechanicznej wyprasek R

s, %
R, MPa

66

Współrzędne ekstremum
o

o

f, C

Tt, C

pd, MPa

tw, s

tch,s

26

253,92

11,26

1,26

58,8

Wartość i typ
ekstremum
2,36

min.

Przedział ufności
dla α = 0,05
2,32

2,42

38

248,7

10,8

1,26

47,8

3,36

maks.

3,30

3,43

32,23

253,34

11,21

1,26

58,8

13,83

min.

13,53

14,07

38

256,7

11,6

1,58

50,69

15,61

maks.

15,25

15,90
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Tabela 5. Współrzędne położenia ekstremum wielokryterialnej funkcji celu L(x) wraz z odpowiadającymi jej wartościami
skurczu przetwórczego i wytrzymałości mechanicznej wyprasek; przytoczono przedziały ufności prognoz
Wartości zmiennych zależnych oraz przedział ufności
prognoz, α = 0,05

Współrzędne ekstremum
α
1

β
1

Tf, °C
26,00

Tt, °C
252,23

pd, MPa
11,60

Przedstawione wyniki badań są tylko częścią złożonej procedury badawczej. Wyznaczonych ekstremów skurczu i wytrzymałości
wyprasek nie należy uważać za stabilne. Istnieje szereg niekontrolowanych czynników, takich jak różnica w składzie chemicznym lub wilgotności aktualnie stosowanego tworzywa, zużycie
podzespołów wtryskarki i inne procesy i zjawiska wywołujące dryf
charakterystyk jakości, w tym i ich ekstremów. Bezpośrednie
przeciwdziałanie tym tendencjom jest kosztowne (np. poprzez
powtórne wykonanie trzeciego etapu zaproponowanej procedury
optymalizacji) lub z reguły niewykonalne, dlatego działania projakościowe powinny zmierzać ku ścisłej kontroli aktualnego położenia ekstremum i nadążania za jego ewolucyjną zmianą. Dalszy
kierunek badań optymalizacyjnych nad procesem wtryskiwania
jest związany z zastosowaniem metody EVOP (evolutionary ope‑
ration) [22, 25] do nadzorowania bieżącego położenia i korekcji
celu procesu wtryskiwania.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

System zdalnego odczytu
liczników
BEZPRZEWODOWE LICZNIKI CYKLI
W czasach dynamicznie rozwijającego się Przemysłu 4.0 oraz
świata Internetu Rzeczy rynek doczekał się wdrożenia technologii zdalnego odczytu liczników do form wtryskowych, tłoczników
czy wykrojników. System MoldMaker daje możliwość nadzorowania pracy tych narzędzi zarówno w pojedynczych zakładach, jak
i w dużych koncernach produkcyjnych.

System MoldMaker to globalny system IT & Industry IoT, który
jest nowoczesnym narzędziem nadzoru produkcji dla form wtryskowych, tłoczników i wykrojników. Gromadzi i porządkuje wszystkie dane produkcyjne w jednym miejscu. Umożliwia kontrolę czasu cyklu i temperatury narzędzi w czasie rzeczywistym. Narzędzia
mogą pracować w różnych lokalizacjach na całym świecie.
Aby wdrożyć system do swojego zakładu, wystarczy wyposażyć
narzędzia w liczniki MoldMaker oraz zainstalować na hali koncentrator MMCD, który zbiera odczyty i regularnie przesyła je do serwera MoldMaker. Dane zgromadzone na serwerze są widoczne
dla użytkownika po zalogowaniu na swoje konto.
Do niewątpliwych zalet systemu MoldMaker należy: globalny
zasięg działania systemu, bezprzewodowy i wygodny odczyt wartości liczników, dostęp online do danych o pracy narzędzi, automatyczne i bezobsługowe działanie systemu, szybkie i intuicyjne
wdrożenie systemu.
Liczniki MoldMaker posiadają następujące funkcjonalności:
rejestr narzędzi i ich lokalizacji, informacja o bieżącym statusie
narzędzi, informacja o czasie cyklu, alarm przy demontażu licznika, monitoring temperatury narzędzia i alarm przekroczenia,
przypomnienia serwisowe i rejestracja przeglądów, magazyn dokumentacji technicznej, statystyki i wskaźniki wydajności, graficzna prezentacja danych na dużym TV umieszczonym na hali, przywołanie brygadzisty, ustawiacza bądź kontroli jakości, zgłoszenie
awarii maszyny oraz zgłoszenie ilości braków, podgląd produkcji
w odległych halach oraz u podwykonawców realizujących produkcję
na formach powierzonych, odczyt danych na dowolnym urządzeniu
z dowolnego miejsca na świecie.
ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU
Praca liczników polega na okresowym przesyłaniu liczby wykonanych cykli z każdego zarejestrowanego licznika do serwera
70

kolekcjonującego odczyty. Transfer odbywa się poprzez aplikację
mobilną lub dedykowane koncentratory odbiorcze. Części składowe systemu to:
1. Licznik bezprzewodowy pracujący na hali produkcyjnej;
2. Urządzenie odbiorcze – koncentrator MMCD;
3. Aplikacja mobilna MoldMaker Scan;
4. Strona internetowa.

Schemat przepływu danych w systemie MoldMaker

BEZPRZEWODOWE LICZNIKI CYKLI
Firma oferuje kilka rodzajów liczników, w zależności od ich
odporności temperaturowej. Licznik MMC-11 Standard jest najbardziej uniwersalny i przeznaczony do większości zastosowań.
Gabaryt licznika (47,8 x 38 x 25 mm) i rozstaw śrub mocujących (28,5 mm) jest zgodny z gabarytami typowych liczników
do form.
Dopuszczalna temperatura pracy licznika MMC-11 Standard
to 85°C. Gwarantowany zasięg odbioru to ok. 30 m. W praktyce
zasięg ten dochodzi do 100 m. Czas pracy baterii: 4–5 lat. Nowością są liczniki wysokotemperaturowe MMC-12 HT do 150oC
do form grzanych olejowo oraz MMC-12 UHT do 205oC do form
wulkanizacyjnych do gumy oraz innych narzędzi o najwyższej
temperaturze pracy.

Licznik MMC-11STD z widocznym przyciskiem demontażu
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SERWIS INTERNETOWY HTTPS://MOLDMAKER.EU
Sercem systemu MoldMaker jest oprogramowanie internetowe dostępne przez standardową przeglądarkę internetową. Użytkownik może nadzorować pracę narzędzi na żywo oraz zdalnie
analizować wydajność, czas cyklu, mierzyć OEE, ustalać plany
konserwacji, ustawiać przypomnienia, rejestrować przeglądy
techniczne, tworzyć zadania dla narzędziowni itp.

Licznik MMC-12HT

Obudowa ochronna

KONCENTRATOR MMCD (MOLDMAKER CLOUD DATA)
Jest to bezobsługowe urządzenie odbiorcze pełniące rolę bufora
i automatycznego przekaźnika informacji odebranych z liczników
do serwera kolekcjonującego dane. Koncentrator pełni także rolę
zabezpieczenia na wypadek braku połączenia internetowego z serwisem, przechowując odczyty z liczników w swojej wewnętrznej pamięci, a po uzyskaniu połączenia internetowego przesyła zebrane
dane do serwisu, zachowując ciągłość pracy.
Koncentratory MMCD stosuje się w firmach posiadających wiele narzędzi produkcyjnych, gdzie potrzebna jest szybkość i regularność odczytów. Koncentrator montuje się na suficie lub na ścianie, z dala od metalowych elementów i urządzeń, które mogłyby
zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, zasilacze impulsowe,
lampy.
Koncentrator występuje w dwóch wersjach:
l wersja LAN – wymagająca podłączenia kabla LAN do wewnętrznej sieci zakładu;
l wersja GSM – wymagająca aktywnej karty SIM dowolnego polskiego operatora GSM.
W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych, stosuje się większą liczbę koncentratorów.
APLIKACJA SMARTFONOWA MOLDMAKER SCAN
Dostępna jest dedykowana aplikacja mobilna na platformę Android i iOS, za pomocą której można dokonać zdalnego odczytu
liczników, jak i zbliżeniowego odczytu parametrów formy.
Za pomocą aplikacji mobilnej na dowolnym urządzeniu typu
smartfon lub tablet wyposażonym w interfejs Bluetooth i NFC
można wykonać także kilka innych czynności, takich jak: identyfikacja formy, przypisanie licznika do formy lub jego zwolnienie,
konfiguracja licznika, odczyt Karty Formy Wtryskowej, obsługa
notatek i harmonogramów serwisowych.
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Producentem systemu
MoldMaker, operatorem
i administratorem danych jest:

Oficjalnym dystrybutorem
urządzeń MoldMaker jest:

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. +48 607 259 412
moldmaker@moldmaker.eu
www.moldmaker.eu

PROPLASTICA Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
sales@proplastica.pl
www.proplastica.pl
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Sprawdzone rozwiązania dla
wydajnego serwisowania form
wtryskowych
Proces serwisowania form wtryskowych to nieodłączny element łańcucha wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych metodą
wtryskiwania. Regularne serwisowanie narzędzi pozwala utrzymać je w dobrej kondycji i przedłużyć ich żywotność, jednocześnie zapobiegając przyszłym awariom i przestojom (generującym znaczące straty). Do wydajnego i efektywnego prowadzenia
prac serwisowych niezbędny jest nie tylko wykwalifikowany personel, lecz również odpowiednie zaplecze techniczne. W asortymencie Technic Solution znajdują się sprawdzone i niezawodne produkty, które ułatwiają i przyspieszają proces serwisowania
form wtryskowych, przyczyniając się do maksymalizacji wydajności produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.
STÓŁ DO SERWISOWANIA FORM WTRYSKOWYCH
Stanowi niezastąpione rozwiązanie do wszelkich prac mających związek z utrzymaniem narzędzi w ruchu (np. ich przeglądu
i czyszczenia). Gwarantuje szybkie i bezproblemowe rozłożenie
oraz ponowne złożenie formy. Reagując na potrzeby klientów,
Technic Solution opracowało nową konstrukcję stołu serwisowego, kierując się ideą „więcej za mniej”. Projekt został zoptymalizowany pod kątem najlepszego stosunku jakości do ceny. Stół
zachował wszystkie zalety dotychczasowych realizacji, w dodatku
zastosowano szereg ulepszeń względem pierwowzoru. Istnieje
także możliwość dostosowania konstrukcji do indywidualnych
potrzeb klienta po wcześniejszym kontakcie.
Zalety:
l Najwyższa jakość konstrukcji i wykonania oraz wysoka wartość
współczynnika bezpieczeństwa potwierdzona w efekcie przeprowadzenia analizy wytrzymałości stołu pod obciążeniem (MES);
l Pełna ergonomia oraz zwiększona efektywność i szybkość wykonywania prac serwisowych;
l Jedna platforma stała, druga przesuwna (z hamulcem i możliwością blokady w pozycji krańcowej);
l Obie platformy mają możliwość pełnego obrotu oraz zablokowania pozycji co 90 stopni;
l Półka wyłożona gumą olejoodporną do wygodnego odkładania
narzędzi, sprejów itd.;
l Wkręcane rączki ułatwiające manipulowanie platformami;
l Certyfikat CE.
STÓŁ WARSZTATOWY
Technic Solution jest również producentem bardzo stabilnych
stołów warsztatowych o długiej żywotności. Świetnie sprawdzają
się one przy serwisie i konserwacji form oraz znajdują wiele innych zastosowań w każdym zakładzie.
Zalety:
l Wyjątkowo stabilna, wytrzymała konstrukcja;
l Blat wykonany z płyty szlifowanej segmentowo ze stali;
Obracarka
do form
i narzędzi
do 60 ton

Stół do serwisowania form MT 3000

Materiał 1.2312 lub 1.2311 (ok. 30 HRC);
Dolna półka do odkładania narzędzi.
OBRACARKA DO FORM I NARZĘDZI
Także w przypadku dużych i masywnych form, często zachodzi
potrzeba ich obrócenia. W ofercie Technic Solution znajdują się
atrakcyjne cenowo obracarki przeznaczone do narzędzi o masie
od 10 T do nawet 65 T. Urządzenie minimalizuje czas potrzebny
do obrócenia formy, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo
i prostotę obsługi.
Zalety:
l Przyspiesza i ułatwia proces obracania;
l Redukuje nakład pracy przy obsłudze form oraz umożliwia wykorzystanie w tym czasie suwnicy czy dźwigu do innych zadań;
l Nie uszkadza narzędzi, podłoża ani kabli;
l Proste i bezpieczne użytkowanie przez jednego operatora –
zdalne sterowanie przyciskami na panelu.
ŚRODKI CHEMICZNE
Serwisowanie narzędzi wiąże się również z ich czyszczeniem
i konserwacją. Środki chemiczne TORO_sol, wśród których znaleźć można piankę czyszczącą czy antykorozyjne i antyadhezyjne
spreje konserwujące oraz smarujące, stanowią zatem niezbędny
element wyposażenia każdego stanowiska serwisowego.
l
l

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Inżynier sprzedaży – Jakub Pionka
Technic Solution, ul. Puszczyka 2c/1, 05-500 Zgorzała
tel. +48 601 636 741, +48 788 803 391, info@t-solution.eu
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ZAPRASZAMY

Analiza stanu naprężenia
gumowej membrany zaworu
zaporowego
Przemysław Jaszak

W artykule przedstawiono sposób modelowania pracy zaworu zaporowego. Podstawowym celem pracy było zwiększenie wytrzymałości mechanicznej elastycznej membrany oraz poprawa stopnia szczelności wewnętrznej zaworu, poprzez modyfikację
kształtu membrany. W celu ustalenia przyczyn powstałego miejsca uszkodzenia pierwotnej konstrukcji, przeprowadzono analizę
numeryczną, która pozwoliła określić rozkład wartości naprężenia w miejscu uszkodzenia. Symulację przeprowadzono, wykorzystując metodę elementów skończonych. Do odzwierciedlenia nieliniowych właściwości materiału gumy wykorzystano hipersprężysty model materiału Mooneya-Rivlina. Dzięki analizie numerycznej oraz kolejnym próbom modyfikacji geometrii membrany,
zmniejszono naprężenie w miejscu pierwotnego uszkodzenia oraz zapewniono wymagany nacisk stykowy wpływający na poziom
szczelności wewnętrznej zaworu. Otrzymany w wyniku kolejnych iteracji obliczeń numerycznych kształt membrany przebadano
eksperymentalnie. Ostatecznie liczba cykli otwarcia i zamknięcia zaworu wzrosła z 5 do 298.

CEL I ZAKRES PRACY
Celem pracy była analiza wytrzymałości konstrukcji membrany zaworu zaporowego DN 50 przeznaczonego do regulacji
przepływu czynnika o ciśnieniu maksymalnym 16 bar. Wstępną
konstrukcję zaworu zaprezentowano na rys. 1. Elastyczną membranę wykonano z gumy EPDM o twardości 65°ShA. Po przeprowadzeniu pomiarów eksperymentalnych stwierdzono wyciek
wewnętrzny (spowodowany brakiem styku na powierzchni memDodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

brany (C) z korpusem zaworu (D)) oraz rozerwanie membrany po
około 5 cyklach otwarcia i zamknięcia zaworu (rys. 2). Uszkodzenie wystąpiło na całym obwodzie, rozdzielając część płaską
od sferycznej. Naprężenie w gumowej membranie, które powstawało podczas cyklu otwarcia i zamknięcia zaworu, było trudne
do wyznaczenia w sposób eksperymentalny, dlatego w dalszym
kroku przeprowadzono obliczenia numeryczne.
Na podstawie analizy numerycznej możliwym było wyznaczenie
mapy naprężenia lub odkształcenia, następnie zlokalizowanie
newralgicznego miejsca konstrukcji, przekonstruowanie modelu
geometrycznego, ponowne jego przeliczenie i ocena rezultatów.
W wyniku powyższych iteracji dokonano racjonalizacji konstrukcji
membrany w celu uzyskania naprężenia w materiale gumy do
akceptowalnego poziomu Za racjonalną konstrukcję membrany
przyjęto taką, która spełniała niżej wymienione założenia:
l maksymalna wartość naprężenia w materiale gumy nie przekroczy 1,5 MPa;
l minimalna wartość nacisku stykowego na powierzchni membrana (C) – korpus (B) (dla warunku zapewnienia szczelności
zaworu) wyniesie 2,25 MPa (1,4·pnom).

Rys. 1. Wstępna konstrukcja zaworu membranowego
DN 50, zaproponowana przez biuro konstrukcyjne firmy
ZETKAMA: a) widok 3D, b) przekrój w płaszczyźnie
środkowej modelu, A – grzyb, B – korpus, C – elastyczna
membrana, D – pokrywa, E – wrzeciono

t

Z

e względu na silnie nieliniową relację pomiędzy naprężeniem i odkształceniem ocena stanu wytężenia w elementach wykonanych z gumy jest złożonym zagadnieniem.
Materiały wykazujące tego typu właściwości są powszechnie zwane materiałami hipersprężystymi. W fachowej literaturze
przedmiotu [1] można znaleźć wiele modeli odwzorowujących właściwości materiałów hipersprężystych. Modele numeryczne pozwalają określić relacje pomiędzy naprężeniem i odkształceniem
w projektowanym elemencie. Do pełnego opisu danego modelu
materiału hipersprężystego konieczne jest przeprowadzenie testów eksperymentalnych, na podstawie których określa się brakujące współczynniki materiałowe [2–3]. Ze względu na skomplikowany, iteracyjny charakter, obliczenia wytrzymałościowe
elementów hipersprężystych przeprowadza się w sposób numeryczny. Powszechnie znanym i szeroko stosowanym algorytmem
obliczeń numerycznych jest metoda elementów skończonych
(MES). Do zalet metody można zaliczyć przede wszystkim zmniejszenie czasu i kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu
projektowania. Ponadto można z dużym prawdopodobieństwem
uzyskać zbliżony do rzeczywistego stan naprężenia i odkształcenia
konstrukcji. W pracy [4–5] przy zastosowaniu MES przeprowadzono optymalizację kształtu membrany sprężarkowego zaworu pneumatycznego. Starano się wyłonić najlepszą postać konstrukcyjną
membrany poprzez modyfikację kształtu, tak aby zmniejszyć naprężenie w materiale gumy do minimum. Przyjęto kryterium oceny
racjonalnej konstrukcji jako maksymalną wartość naprężenia zredukowanego w materiale gumy wynoszącą 2,5 MPa.
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Rys. 2. Membrana po 5 cyklach otwarcia i zamknięcia
zaworu: a) widok od strony styku grzyba, b) widok
od strony zewnętrznej (styku z korpusem)

Założone w projekcie użytkowe parametry pracy zaworu przedstawionego na rys. 1 to: ciśnienie nominalnej pracy pnom = 16
bar, czynnik woda o maksymalnej temperaturze Tmax = 30oC,
maksymalny skok otwarcia zaworu 50 mm.
MODEL NUMERYCZNY
Wykorzystując to, że geometria membrany (C), grzyba (A) oraz
górnej pokrywy zaworu (D) ma symetrię w płaszczyźnie środkowej, do analizy przyjęto model osiowo-symetryczny (rys. 3).
Dyskretyzację części metalowych zaworu dokonano elementami
skończonymi typu SOLID 273, natomiast elastyczną membranę elementami typu HYPER 56. Rozwiązanie takie odznaczało
się małą liczbą elementów skończonych, co w przypadku analizy nieliniowej (materiał hipersprężysty) pozwoliło skrócić czas
obliczeń.
Analizę numeryczną podzielono na trzy kroki. W pierwszym
zdefiniowano montażowe obciążenie docisku pokrywy (D) do
membrany (C), zapewniające odpowiedni nacisk na powierzchniach styku pokrywa-membrana oraz korpus-membrana. W rzeczywistych warunkach pracy docisk ten generowany był poprzez
odpowiednie napięcie śrub. W symulacji zamodelowano to odpowiednim przemieszczeniem pokrywy (D) w taki sposób, aby

Rys. 4. Warunki brzegowe oraz kroki analizy numerycznej;
a) 1 – docisk pokrywy 2 - pełne otwarcie zaworu,
b) 3 – obciążenie ciśnieniem 16 bar, c) 4 – pełne
zamknięcie zaworu

Rys. 5. Charakterystyka jednoosiowego rozciągania gumy
EPDM o twardości 65°ShA [6], 1- próbka nr 1, próbka nr 2,
próbka nr 3

IV

Rys. 3. Model osiowo-symetryczny złożenia elementów
zaworu: A – grzyb, B – korpus, C – membrana, D – pokrywa,
F – śruba

uzyskać odkształcenie względne w materiale membrany równe
20%. W kroku pierwszym wprowadzono także przemieszczenie
grzyba (A), symulujące pełne otwarcie zaworu, tj. 50 mm. W drugim kroku analizy, do zewnętrznej powierzchni membrany przyłożono cieśninie o wartości 16 bar. W kroku trzecim wprowadzono
przemieszczenie grzyba (A), symulujące pełne zamknięcie zaworu. Warunki brzegowe w trzech krokach analizy przedstawiono
na rysunku 4.
Do opisu właściwości odzwierciedlających hipersprężysty materiał gumy przyjęto równanie Mooneya–Rivlina (M-R). Trójparametryczna postać tego modelu była następująca:

gdzie: C10, C01, C11 – stałe zależne od rodzaju materiału, I1, I2 –
pierwszy i drugi niezmiennik odkształcenia Couchy’ego-Greena.
Wartości współczynników C10, C01, C11 wyznaczono na podstawie przeprowadzonych prób wytrzymałościowych; jednoosiowego
i dwuosiowego rozciągania [6]. Przykładowe rezultaty zaprezentowano na rys. 5 i 6. Sposób prowadzenia pomiarów opisano
m.in. w pracy [7].
Model materiału zbudowano w dwóch konfiguracjach (dla
gumy EPDM oraz NBR o twardościach 65oShA), dla których
wyznaczone współczynniki wynoszą odpowiednio: C10EPDM =
0,554, C01EPDM = 0,003, C11EPDM = 0,012 oraz C10NBR = 0,964,
C01NBR = −0,273, C11NBR = 0,066. Na rysunku 7 przedstawiono sposób dopasowania krzywych modelu (M-R) do danych
eksperymentalnych. W przypadku pozostałych (metalowych)
elementów zaworu przyjęto liniowo-sprężyste właściwości
w postaci modułu Younga E = 206000 MPa oraz współczynnika Poissona ν = 0,3.

Rys. 6. Charakterystyka dwuosiowego rozciągania gumy
EPDM o twardości 65°ShA [6] 1- próbka nr 1, 2- próbka nr 2,
3- próbka nr 3
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WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
Na rys. 8 przedstawiono rozkład naprężenia zredukowanego
w materiale membrany (EPDM), który otrzymano w drugim kroku analizy. Maksymalne zredukowane naprężenie wyniosło 1,9
MPa. Z wytrzymałościowego punktu widzenia wartość ta nie
przekroczyła dopuszczalnego naprężenia materiału gumy na zerwanie (8 MPa), lecz przewyższyła założoną graniczną wartość
1,5 MPa. Należy zwrócić szczególną uwagę, że niekorzystnym
efektem wywołującym wzrost naprężenia było wciskanie się
membrany (C) w klinową przestrzeń utworzoną pomiędzy grzybem (A) a pokrywą (D), co w rezultacie zwiększało rozciąganie
membrany. W tej sytuacji należało przekonstruować współpracujące elementy tak, aby zminimalizować, a w najlepszym przypadku całkowicie wyeliminować przestrzeń klinową pomiędzy
grzybem (A) a pokrywą (D) oraz zwiększyć promień powstałej,
wskutek podwinięcia, krzywizny membrany.
Na rysunku 9 przedstawiono model pokrywa-grzyb ze zmodyfikowanym kształtem membrany. Na grzybie (A) wykonano półokrągłe wypusty, natomiast w pokrywie (D) nacięto rowki (prowadnice), dzięki czemu membrana zostanie częściowo podparta
i zabezpieczona przed efektem nadmiernego wydłużenia. Na rys.
10 przedstawiono wynik obliczeń w postaci mapy rozkładu naprężenia zredukowanego von Mises’a, jaki otrzymano w membranie zamodelowanej modelem materiału odpowiadającym
gumie NBR. Zaobserwowano, że zmiana kształtu grzyba oraz pokrywy (w przekroju β-β – rys. 9b) zmniejszyła przestrzeń klinową
i spowodowała obniżenie naprężenia w materiale gumy.
Maksymalna wartość naprężenia zredukowanego w materiale
membrany wyniosła w tym przypadku około 0,4 MPa.
Kolejnym krokiem symulacji pracy zaworu było określenie rozkładu nacisku na styku powierzchni membrany (C) z korpusem

Rys. 9. Zmodyfikowana konstrukcja pokrywy i zaworu a)
model 3D, b) widok od strony czołowej

Dodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

Rys. 8. Rozkład naprężenia w membranie

(B). Główne założenia konstrukcyjne przy projektowaniu uszczelnień stykowych zakładają uzyskanie wartości nacisku stykowego większego o około 40% od ciśnienia roboczego. W związku
z powyższym minimalna wartość nacisku stykowego powinna wynosić 22,5 barów (1,4×16 bar). Rozkład nacisku w miejscu styku membrany z korpusem dla analizowanego przekroju (β-β rys.
9b) maksymalnie wyniósł 16 barów (rejon styku śruby łączącej
grzyb z membraną) i stopniowo malał w kierunku wzrostu kąta
rozwarcia grzyba (rys. 11b). Ponadto zredukowane naprężenie
w materiale gumy, które powstało podczas pełnego zamknięcia
zaworu osiągnęło wartość około 4 MPa. Wzrost naprężenia spowodowany był ograniczonym przemieszczeniem materiału gumy,
co w konsekwencji wywołało efekt podwinięcia membrany (C)
oraz wepchnięcia części membrany pomiędzy przestrzeń pokrywy (D) i grzyba (A) – rys. 11 Jedną z charakterystycznych właściwości materiałów hipersprężystych jest brak, bądź znikomo
mała ściśliwość. Powoduje to, że podczas ściskania, objętość
materiału pozostaje niezmienna, więc o ile to możliwe ściskany
materiał musi mieć możliwość wypełnienia wolnej przestrzeń.
W celu zmniejszenia naprężenia w materiale membrany i wyeliminowania efektu jej podwijania zaproponowano modyfikację
kształtu, rys. 12. Wykonano przewężenie grubości membrany
występujące w miejscu przejścia kształtu sferycznego w płaski
(oznaczenie nr 1 na rys. 12b). Rozwiązanie powinno w znaczący sposób zmniejszyć podwinięcie membrany, które, jak można
domniemywać, pozwoli zmniejszyć maksymalne naprężenie oraz
wyrównać nacisk stykowy. Na rys. 12b zaprezentowano rozkład
naprężenia zredukowanego w materiale po uwzględnieniu zaproponowanej modyfikacji. Wartość naprężenia zredukowanego

Rys. 10. Rozkład naprężenia zredukowanego (MPa)
w materiale membrany

t

Rys. 7. Dopasowanie krzywych jedno- i dwuosiowego
rozciągania gumy EPDM z modelem materiału Mooneya–
-Rivlina; Numery na wykresie oznaczają:1 – jednoosiowe
rozciąganie (model M–R), 2 – dwuosiowe rozciąganie
(model M–R), 3 – ścinanie (model M–R), 4 – jednoosiowe
rozciąganie (dane eksperymentalne), 5 – dwuosiowe
rozciąganie (dane eksperymentalne) [6]
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Rys.11. Rozkład naprężenia zredukowanego (MPa)
w materiale membrany podczas pełnego zamknięcia
zaworu a) w materiale membrany, b) na styku membrany
z korpusem

zmalała do około 1,2 MPa, a więc prawie czterokrotnie. Niemniej
jednak problem nierównomiernego rozkładu nacisku wzdłuż styku membrany z korpusem w dalszym ciągu pozostał – rys. 12a.
Wartość maksymalna nacisku stykowego w rejonie usytuowania śruby łączącej membranę (C) z grzybem (A) wyniosła pmax =
32 bary (3,2 MPa) i stopniowo malała do około pmin 3,5 barów
w kierunku kąta rozwarcia grzyba (pmin/pmax =0,11).
W celu poprawy rozkładu nacisku stykowego dokonano dalszej modyfikacji kształtu. Na podstawie rozkładu nacisku stykowego (rys. 12a) można stwierdzić, że wykonanie membrany
o kształcie zapewniającym uzyskanie pewnej zbieżnej szczeliny
pomiędzy membraną (C) a korpusem (B) (powstałej w stanie
nieobciążonym) pozwoli na wyrównanie rozkładu nacisku stykowego w trakcie wzrostu stopnia zamknięcia zaworu. Model rozwiązania przedstawiono na rys. 13a. Końcowy rezultat obliczeń
przedstawiono na rysunku 13b. Niezupełnie wyrównano nacisk,
albowiem stosunek minimalnego do maksymalnego nacisku wyniósł pmin/pmax = 0,68, lecz, co ważniejsze, na całej powierzchni
styku minimalny nacisk jest nie mniejszy niż 2,4 MPa. Spełniało
to podstawowe założenie odnośnie zapewnienia szczelności wewnętrznej zaworu.
W powyższym toku obliczeń zaproponowano model osiowo-symetryczny, który w przypadku zmodyfikowanej konstrukcji
grzyba i pokrywy nie jest zachowany (kształt przekroju zaworu
w płaszczyźnie α-α i β-β różnią się – rys. 9), co może prowadzić
do dużych rozbieżności otrzymanych rezultatów w stosunku do
rzeczywistego stanu naprężenia. W celu zamodelowania bardziej
rzeczywistego stanu pracy membrany zbudowano model 3D
w postaci ¼ wycinka zaworu (rys.14a). Membrana w takiej konfiguracji posiadała dodatkowe zgrubienie wykonane na powierzchni zewnętrznej – w celu zwiększenia docisku na styku membrany
z korpusem. Wynik obliczeń takiej konfiguracji zaprezentowano
na rys. 14c i 14d. Zaobserwowano, że naprężenie zredukowane
uzyskane w modelu trójwymiarowym było o około 15% większe

Rys. 13. Konstrukcja ostateczna a) konstrukcja ze zbieżną
szczeliną pomiędzy korpusem a membraną, b) rozkład
nacisku na styku membrana-korpus, 1 – szczelina zbieżna
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Rys. 12. Membrana z przewężeniem a) rozkład naprężenia
zredukowanego w materiale membrany, b) nacisk stykowy
na styku membrany z korpusem, 1 – miejsce, w którym
wykonano przewężenie membrany

w porównaniu do modelu osiowo-symetrycznego, lecz w dalszym
ciągu mniejsze od założonego. Ostatecznie można stwierdzić,
że w wyniku powyższych modyfikacji kształtu membrany maksymalne naprężenie zredukowane, które powstało podczas pełnego otwarcia zaworu, spadło ponad czterokrotnie w stosunku do
pierwotnej konstrukcji. W związku z powyższym założona geometria membrany oraz przyjęty na jej wykonanie materiał (NBR,
65°ShA) znacząco powinny zwiększyć jej wytrzymałość.
BADANIA EKSPERYMENTALNE
W ostatnim etapie prac przeprowadzono badanie eksperymentalne zoptymalizowanego kształtu elementów zaworu. Elementy
zaworu przedstawiono na rys. 15.
Badanie prowadzono na stanowisku, którego schemat ideowy przedstawiono na rys. 16. Był to układ pracujący w obiegu
wodnym zamkniętym z możliwością zewnętrznego schładzania
czynnika. Główna pompa zasilająca wytwarza cieśninie o maksymalnej wartości 4 MPa i przepływie w zakresie 2–32 m3/h.
Stanowisko było opomiarowane z możliwością ciągłej rejestracji ciśnienia i temperatury. Wszystkie dane były archiwizowane
w pamięci komputera. W miejscu oznaczonym nr 7 można zainstalować dowolny zawór i podłączyć go do automatycznego systemu sterującego poziomem skoku grzyba. Z tego względu liczba
otwarcia i zamknięcia była ściśle kontrolowana i rejestrowana.
Na rysunku 17 zaprezentowano zawór zamontowany na stanowisku.

Rys. 14. Model 3 D w postaci ¼ fragmentu zaworu. a) model
geometryczny, b) warunki brzegowe, c) rozkład nacisku
w membranie od strony styku z grzybem, d) rozkład nacisku
w membranie od strony ciśnieniowej (styku z korpusem),
1- płaszczyzna symetrii modelu, 2 –powierzchnia obciążona
ciśnieniem, 3- utwierdzenie
Dodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

Rys. 15. Konstrukcja grzyba oraz pokrywy zaworu po
modyfikacji [7]

Rys. 16. Schemat ideowy stanowiska do badania zaworów
[7], 1-wskaźnik poziomu, 2-termometr wody zasilającej,
3- wstępna pompa zasilająca, 4 – czujnik ciśnienia,
5-główna pompa zasilająca, 6-zawór zwrotny, 7- badany
zawór, 8-zawór spustowy, 9 –zawór regulacyjny,
10-chłodnica wody, 11-czujnik temperatury,
12-temperatura otoczenia, 13-wilgotność, 14-pomiar
czasu, 15- pomiar cykli otwarcia zaworu

Rys. 17. Zawór zamontowany na stanowisku badawczym [7]

W wyniku badań eksperymentalnych otwarcia-zamknięcia zaworu, średnia wartość z trzech prób wyniosła 298 cykli. Po tym
okresie nastąpiło rozerwanie membrany w miejscu odpowiadającym przejściu sferycznego kształtu w część płaską (rys. 18).
PODSUMOWANIE
Uzyskany w końcowym etapie kształt membrany spełniał przyjęte założenia projektowe, tj. maksymalne naprężenie zredukowane w materiale membrany nie przekroczyło 1,5 MPa oraz
minimalny nacisk na styku membrany z korpusem minimalnie
wyniósł 24 bary. Należy zwrócić uwagę, że wartość maksymalnego naprężenia zredukowanego w materiale membrany oraz minimalna wartość nacisku stykowego uzyskano dla materiału gumy
NBR o twardości 65oShA. Badania eksperymentalne potwierdziły, że zmodyfikowany kształt: membrany, grzyba oraz pokrywy
zaworu zwiększył wytrzymałość zmęczeniową (średnia wartość
cykli otwarcia i zamknięcia wyniosła 298) oraz że zawór utrzymuje szczelność do momentu zerwania.
Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Beneficjent firma ZETKAMA.
LITERATURA
[1] R.W. Ogden: Non-linear Elastic Deformations, New York,
Dover Publications, 1997.
[2] J. Javorik, D. Manas: The Specimen Optimization for the
Equibiaxial Test of Elastomers Proc. 13th WSEAS International
Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation, Lanzarote, Spain, 2011, s. 121-124.
Dodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

Rys. 18. Membrana po badaniu, na rysunku zaznaczono
miejsce rozerwania. [8] 1- miejsce uszkodzenia
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Elastyczne opony z tytanu
Opracowano elastyczne opony z tytanu niewymagające napełniania powietrzem. Mają także pamięć kształtu i się nie zużywają.
Opony METL mogą zastąpić tradycyjne, gumowe opony rowerowe.

S

tart-up The SMART Tire Company we współpracy z naukowcami NASA opracowuje opony ze stopu innowacyjnego materiału z pamięcią kształtu. Opona rowerowa
nie wymaga napełniania powietrzem. Ma być miękka
jak guma, ale jednocześnie zachowywać odporność i trwałość
charakterystyczną dla tytanu. Dzięki temu, że praktycznie się
nie zużywa, może też być przyjazna dla środowiska. Kosmiczna
technologia, pierwotnie wykorzystana w łazikach marsjańskich,
może zrewolucjonizować transport. Dzięki niej będzie można
znacznie obniżyć masę rowerów. Docelowo opona ma znaleźć
zastosowanie również w rowerach i skuterach elektrycznych.
– METL to bardzo fajnie wyglądające kosmiczne opony, które
się nie przebijają – podkreśla Earl Cole, dyrektor generalny The
SMART Tire Company.
Amerykański start-up wraz z agencją kosmiczną NASA opracował zupełnie nowy typ opon. Opona METL ma być wykonana
z materiału o nazwie NiTinol+. To metalowy stop z tytanu i niklu,
który może być poddawany odkształceniom na poziomie nawet

do 10 proc. bez ryzyka trwałych odkształceń. W przypadku innych materiałów o podobnej charakterystyce, takich jak kompozyty czy stal sprężynowa, maksymalne odkształcenia mogą
sięgać zaledwie 0,3–0,5 proc. W efekcie opona stworzona przez
amerykański start-up i agencję kosmiczną NASA łączy w sobie
elastyczność gumy i odporność tytanu.
– Stopy z pamięcią kształtu są niezwykle obiecujące dla całego przemysłu opon naziemnych. A to tylko wierzchołek góry
lodowej – wskazuje dr Santo Padula, inżynier materiałoznawstwa
w NASA.
Pierwotnie tego typu opony stosowane były w łazikach marsjańskich. Oznacza to, że są w stanie pracować w ekstremalnych warunkach, zarówno termicznych, jak i związanych
z ukształtowaniem terenu. Podstawowym przeznaczeniem opony METL mają być rowery poruszające się zarówno po szosach
asfaltowych, jak i żwirze czy szutrze. Docelowo mają też trafiać
do skuterów elektrycznych. Co ważne, opony te praktycznie się
nie zużywają, co oznacza, że w trakcie eksploatacji pojazdu nie
zajdzie potrzeba ich wymiany.
– Unikatowe połączenie zaawansowanych materiałów z przyjazną dla środowiska konstrukcją nowej generacji tworzy rewolucyjny produkt – twierdzi Earl Cole, założyciel The SMART Tire
Company.
Start-up na razie nie podaje informacji na temat dostępności
ani ceny opon METL. Wiadomo natomiast, że opracowano już
prototypy urządzeń, co może wskazywać na dość szybki debiut
rynkowy.
Według Reports and Data światowy rynek opon rowerowych do
2026 roku osiągnie wartość 8,6 mld dol.

Źródło: www.innowacje.newseria.pl
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IX

Innowacje w przemyśle
oponiarskim
Katarzyna Rucińska, Kazimierz Dąbrowski, Cezary Dębek

W pracy przedstawiono innowacje w przemyśle oponiarskim. Największym odbiorcą wyrobów gumowych jest przemysł motoryzacyjny. Guma jest wykorzystywana do produkcji opon samochodowych i innych elementów znajdujących się w samochodach,
tj.: elementy zawieszenia, wycieraczki, węże, uszczelki w kabinie, komorze silnikowej czy silnikach i skrzyni biegów. Rozwój
nowoczesnych technologii oraz dbałość o środowisko naturalne spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań w technologii
opon samochodowych, które stałyby się bardziej nowoczesne, innowacyjne i ekologiczne. Są to innowacje związane ze zdobywaniem nowych źródeł surowców do produkcji opon, tj.: elastomerów z biomasy, zrębków drzewnych, kauczuku naturalnego
z mniszka kok‑sagiz (Taraxum kok‑saghyz) oraz stosowaniem surowców wtórnych. Nowymi rozwiązaniami mogą być także:
opony wykorzystujące technologie druku 3D, wprowadzenie czujników połączonych z komputerem pokładowym lub smartfonem.
Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca będzie na bieżąco informowany o stanie dróg, jakości opon i będzie mógł kontaktować się
z innymi użytkownikami dróg za pomocą nowych technologii. Prezentowane innowacje związane są z wpływem rozwoju nowych
i proekologicznych technologii na przemysł oponiarski.

I

nnowacja (innovatio, czyli odnowienie), według Josepha A.
Schumpetera [1], „ojca innowacji”, polega na wprowadzeniu nowych lub ulepszonych towarów lub metody produkcji,
otwieraniu nowego rynku, zdobywaniu nowego źródła surowców lub wreszcie wprowadzeniu nowych systemów organizacyjnych. Z kolei dla Petera F. Druckera [2]: „innowacja to specjalne narzędzie dla przedsiębiorców, za pomocą którego mają oni
możliwość poprowadzenia nowej działalności lub świadczenia
nowych usług”. Definicja innowacji znajduje się także w Programie Operacyjnym Innowacyjnej Gospodarki, w którym innowacja
jest rozumiana jako wprowadzenie nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania do praktyki firmy (produktu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Innowacje w przemyśle oponiarskim mogą zatem obejmować
wszystkie nowe działania związane z oponami, tj.: nowe surowce
do produkcji opon, aparaturę związaną z produkcją oraz organizację samej produkcji, a także budowę, kształt i skład samej
opony.

HISTORIA GUMY I OPON SAMOCHODOWYCH
Przemysł oponiarski jest nierozerwalnie związany z przemysłem gumowym. Elementy wykonane z materiałów gumowych
stanowią ok. 6% masy samochodu. Największy udział w komponentach gumowych stanowią opony i uszczelnienia karoserii.
Produkty gumowe były znane już w czasach starożytnych.
Pierwsze doniesienia mówią o tym, że ludy mezoamerykańskie
wytwarzały je na bazie soku pochodzącego z drzewa figowego.
Kauczuk, pochodzący z drzewa kauczukowego (Hevea brasilien‑
sis), był znany również Indianom zamieszkującym Amerykę Środkową i Południową [3].
Elastyczność i wodoodporność przyciągnęły uwagę naukowców
z Europy. Zasługa opisu, rozpoznania i sprowadzenia do Europy
próbek substancji należy do Charlesa de la Condamine, członka geograficznej wyprawy Paryskiej Akademii Nauk do Ekwadoru
i dorzecza Amazonki. Pierwszy uporządkowany opis zawierający informację dotyczącą pochodzenia lateksu z drzewa kauczukowego, metod wytwarzania kauczuku z mleczka lateksowego

X

Rys.1. Sposób zbierania lateksu wydzielanego przez
drzewo kauczukowe [3]

i jego przygotowywania opublikował Francois Fresneau [4]. Angielski naukowiec Joseph Priestley użył na określenie tego tworzywa
słowa rubber (to rub – pocierać, trzeć), ponieważ za jego pomocą
można było wycierać ślady ołówka. Sprowadzenie tego materiału
do Europy oraz liczne publikacje na jego temat wywołały ogromne
zainteresowanie środowisk naukowych i przedsiębiorców [5].
Kauczuk mimo całej gamy istotnych i znaczących zalet miał
wiele wad – wykonane z niego produkty odznaczały się ostrym
zapachem, były wrażliwe na zmiany temperatury, w niskiej temperaturze stawały się twarde, a podczas ogrzewania lepkie.
W 1839 roku Charles Goodyear w USA odkrył, że kauczuk ogrzany z siarką staje się mocniejszy, bardziej elastyczny i nie jest
podatny na zmianę temperatury [6]. Odkrycie to spowodowało
gwałtowny wzrost zużycia kauczuku naturalnego (NR), z 25 ton
w 1830 r. do 6000 ton w 1860 r. [7]. W 1845 roku Robert
William Thomson wynalazł, a rok później opatentował, oponę
pneumatyczną wraz z dętką, jednakże wynalazek ten nie wzbudził wtedy większego zainteresowania. Opona ogumienia pneuDodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021
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z płaszczyzną symetrii opony. Opona radialna ostatecznie trafiła do wszystkich samochodów amerykańskich na początku lat
osiemdziesiątych.
Kolejnym wynalazkiem była opona bezdętkowa. Firma Goodrich Tire Company złożyła wniosek o patent na „oponę pneumatyczną bez dętki” w 1946 r. Patent został przyznany dopiero
w 1952 r. Pierwszym amerykańskim samochodem, w którym
zastosowano opony bezdętkowe, był Packard Clipper z 1954 r.
Obecny udział rynku kauczuku syntetycznego, z którego robi
się opony wynosi około 55% całkowitej ilości kauczuku. Chociaż
przemysł gumowy ma około 200 lat, to prace badawcze nad
rozwojem tego sektora nadal trwają i są stale powiązane z oczekiwaniami rynku [12].
BUDOWA OPONY
Przemysł samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi
przemysłu wg przychodów i obejmuje szerokie spektrum przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż samochodów. Materiały elastomerowe stanowią ok. 6% masy samochodu. Największy udział
w komponentach gumowych stanowią opony i uszczelnienia
karoserii ok. 85%. Pozostałe elementy wnoszą 0,5–0,7% masy
samochodu.
Konstrukcja opony samochodowej jest strukturą skomplikowaną (rys. 2). Opony są kompozycją wielu różnych materiałów.
Głównym ich składnikiem są mieszanki kauczukowe zawierające kauczuki syntetyczne (najczęściej kauczuk butadienowy i/lub
butadienowo‑styrenowy) oraz kauczuk naturalny, ponadto napełniacze – sadzę i krzemionkę, zespół sieciujący, na który składają się aktywatory (tlenek cynku ze stearyną), przyśpieszacze
Tabela 1. Przybliżony skład materiałowy opon
samochodowych [13, 14]
Rodzaj
materiału

Opony
samochodowe

Opony ciężarowe
i autobusowe

Kauczuk

47%

45%

Sadza

21,5%

22%

Stal

16,5%

25%

Kord tekstylny

5,5%

–

Tlenek cynku

1%

2%

Siarka

1%

1%

Składniki dodatkowe

7,5%

5%

Rys. 2. Budowa opony [15]: 1) czoło opony, 2) bark,
3) bok, 4) stopka, 5) bieżnik, 6) opasanie stalowe,
7) osnowa tekstylna, 8) warstwa butylowa, 9) drutówka

t

matycznego została niezależnie wynaleziona i opatentowana
w Anglii przez Johna Dunlopa w 1888 roku, najpierw rowerowa, potem samochodowa. Wynalezienie opon, boom rowerowy
w końcu XIX w. oraz pojawienie się pierwszych samochodów
z oponami pneumatycznymi i rozwój przemysłu motoryzacyjnego spowodowały kolejny, skokowy wzrost zapotrzebowania na
kauczuk naturalny do 103 tys. ton w 1913 r. [8]. Sukces ten
stał się impulsem do dalszego udoskonalania procesu, dzięki
czemu opracowano dodatki w postaci przyspieszaczy, aktywatorów, przeciwutleniaczy, które pozwoliły wydajniej osiągać coraz
to lepsze jakościowo wyroby w krótszym czasie [9].
W połowie XIX wieku Thomas Hancock z Wielkiej Brytanii dokonał niezależnego odkrycia wulkanizacji (Vulcanus, w mitologii
rzymskiej bóg ognia). Hancock uznawany jest również za pioniera w projektowaniu maszyn do przetwarzania kauczuku. Wprowadził uplastycznienie mechaniczne kauczuku za pomocą walcarki
[4]. W 1870 roku Sir Henry Wickham przywiózł sadzonki Hevea
brasiliensis z Brazylii, posadzono je w Londynie, a następnie
rozpoczęto ich sadzenie na Cejlonie, w Malezji i w Indochinach.
Do 1920 roku kraje te pokrywały 90% światowego zapotrzebowania na kauczuk, później dołączyły do nich Filipiny, Indonezja,
Tajlandia i Indie [10].
Opony gumowe były na początku gładkie. Dopiero w 1904 roku
firma Continental Tire jako pierwsza wprowadziła wzór bieżnika
na oponie. W 1908 roku bieżnikowane opony wyprodukowała
także firma Goodyear Tyre Company [11].
Kauczuk syntetyczny wyprodukowano po raz pierwszy w Niemczech w latach 30. XX wieku. Podczas drugiej wojny światowej
ograniczenie dostaw kauczuku naturalnego skłoniło przemysł
USA do rozwoju metod masowej produkcji kauczuku syntetycznego. Opracowane podczas II wojny światowej kauczuki syntetyczne i ich rosnąca podaż w okresie powojennym, mimo wstrzymania przez aliantów wytwarzania takich kauczuków w Niemczech
do 1952 r., nie zachwiały pozycją i znaczeniem kauczuku naturalnego (NR). Już w 1950 roku wytworzono 1,86 mln ton NR,
przy zużyciu 1,77 mln ton, oraz 0,535 mln ton kauczuków syntetycznych. Wojna koreańska spowodowała wzrost ceny NR do
1,3 USD/kg. Po II wojnie światowej wytwarzanie NR i kauczuków
syntetycznych przebiegało równolegle. Opracowano syntetyczne
stereoregularne kauczuki izoprenowe (1954 r.) i butadienowe
(1956 r.). W Polsce produkcję kauczuku butadienowo‑styrenowego uruchomiono w 1959 r. w fabryce w Oświęcimiu. W połowie lat 80. największymi producentami NR stały się Tajlandia
i Indonezja, a do grona znaczących producentów należały Indie,
Chiny, Wietnam i Filipiny [10].
XX wiek charakteryzował się ogromnym rozwojem przemysłu
oponiarskiego. Wtedy to opracowano i zaczęto produkować opony z kordem tekstylnym. W 1930 roku rozpowszechniono opony
diagonalne (krzyżowe), które składają się z dwóch warstw kordu
ułożonego skośnie względem siebie do płaszczyzny symetrii opony. Nici te oplatają zarówno czoło, jak i bok opony i wykonane są
najczęściej z mocnych i sztywnych materiałów, takich jak sztuczny jedwab (rayon), nylon czy stalowe linki. Opony te są sztywne,
ale ich konstrukcja nie pozwala na rozwijanie prędkości powyżej
100 km/h, co praktycznie wyklucza je z użytku w samochodach
osobowych i ogranicza do zastosowań w niektórych pojazdach
terenowych, motocyklach czy rowerach.
Kolejnym rozwiązaniem była opona radialna (promieniowa),
która po raz pierwszy została zaprezentowana przez braci Michelin w 1935 roku, jednak weszła do sprzedaży dopiero w 1946
roku. W oponie radialnej kolejne nici osnowy kordu nie krzyżują
się, a rozciągają się równolegle do siebie, tworząc kąt prosty
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(głównie CBS) i substancja wulkanizująca (siarka). W mieszankach oponiarskich stosuje się też antyutleniacze i antyozonanty,
plastyfikatory, promotory adhezji do kordu. Konstrukcję wzmacnia się kordem stalowym i tekstylnym oraz tak zwaną drutówką.
Każdy z wymienionych materiałów ma różne właściwości, które
nadają oponie odpowiednie cechy, np. kształt, sztywność, wytrzymałość, tłumienie drgań, odprowadzanie ciepła i ładunków
elektrostatycznych.
INNOWACJE W PRZEMYŚLE OPONIARSKIM
Przemysł gumowy rozwija się bardzo dynamicznie i obejmuje
bardzo szeroki zakres. Największym odbiorcą gumy jest przemysł motoryzacyjny, ponieważ guma jest wykorzystywana do produkcji opon samochodowych i innych elementów znajdujących
się w samochodach, takich jak wycieraczki czy uszczelki.
Budowa opony przez lata ulegała zmianom. Przemysł oponiarski obecnie przy opracowaniu nowych opon łączy nowe technologie i proekologiczne podejście. Współczesna opona stara się
rozwiązać problemy, z którymi spotyka się nie tylko użytkownik,
lecz także globalnie świat. Innowacyjne rozwiązania w konstrukcji opon dotyczą budowy opony, nowych rodzajów materiałów
(surowców) do produkcji opon oraz nowych metod produkcji (np.
druk 3D), a także wykorzystania nowych technologii do obsługi opony. Opony z nowych surowców, opony biodegradowalne,
opony drukowane 3D, opony oparte na nowych technologiach,
tj.: samonaprawiające się, opony oczyszczające powietrze czy
wyposażone w rozwiązania sztucznej inteligencji to tematy przedstawione w tym artykule.
Jedną z ciekawszych innowacji jest polimer, który ulega
samonaprawieniu podczas uszkodzenia. Badania na ten temat trwają od 1990 roku. Do tej pory udało się uzyskać takie
samonaprawiające się materiały do rękawic gumowych, farb
samochodowych, żywic epoksydowych i kompozytów [16].
Testowane są również samonaprawiające elastomery. Polimer z grupy elastomerów uretanowych (PU) został stworzony
w laboratorium Ibore Odriozola w hiszpańskim centrum technologicznym CIDETEC [17]. Zasadniczo elastomery mogą deformować się pod wpływem siły mechanicznej i jednocześnie
utrzymywać ciągłość swojej struktury. Ta wyjątkowość polega na tym, że polimer łączy się samoczynnie. Nie wymaga
obróbki chemicznej ani termicznej. Cały proces odbywa się
w normalnych warunkach. Elastomer taki można zastosować
do produkcji opon.
Innym ciekawym wynalazkiem ostatnich lat są opony reklamowane jako „nie do przebicia”. Ich budowa sprawia, że z opony
nie zejdzie powietrze, nawet jeśli utknie w niej „obcy obiekt”
o średnicy 1,6 milimetra. Samouszczelniające się opony mają
wewnątrz specjalną elastyczną warstwę. To ona jest odpowiedzialna za zjawisko „wulkanizacji” po przekłuciu. Jeśli do opony
dostanie się gwóźdź lub inny mały, ale ostry przedmiot, lepka
guma przepłynie wokół niej, przyklei się do „ciała obcego” i zapobiegnie ucieczce powietrza. Teoretycznie warstwa ta musi być
wystarczająco elastyczna, aby poradzić sobie nawet z „ciałami
obcymi” o średnicy większej niż 1,5 milimetra, a w przypadku
uszkodzenia punktowego możliwe jest nawet wyciągnięcie przysłowiowego gwoździa, bez potrzeby łatania.
W 2009 roku firma Goodyear przedstawiła opony ciężarówki, które poddano eksperymentowi wbijania gwoździ o średnicy
6 mm w czoło opony. Po usunięciu gwoździ substancja uszczelniała otwory, blokując ucieczkę powietrza z kół. Następnie
sprawdzono ciśnienie w oponie, które się nie zmieniło i nadal
wynosiło 8,5 bara. Ciężarówka na tych oponach przejechała 20
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km i po ponownym pomiarze ciśnienia wewnątrz opony okazało
się, że ciśnienie pozostało niezmienione [18].
Firma Michelin zaprezentowała podczas jedenastej edycji
Challenge Bibendum Michelin prototyp samonaprawiającej się
opony. Producent wciąż musi zmierzyć się z pewnymi niedoskonałościami tej konstrukcji, z których najważniejszymi są wysoki
koszt produkcji, wzrost masy pojedynczej opony o około kilogram
i zwiększenie oporów toczenia, co jest znaczną wadą ze względu
na zwiększoną emisję CO2. Z drugiej strony taka opona z ekologicznego punktu widzenia ma wiele zalet: dzięki możliwości
rezygnacji z koła zapasowego i podnośnika, samochód mógłby
być lżejszy nawet o 30 kilogramów, co oznaczałoby mniejsze zużycie paliwa. Jednocześnie przestrzeń w bagażniku zwiększyłaby
się, ale najważniejszą zaletą byłoby zwiększenie bezpieczeństwa
w przypadku przebicia podczas jazdy z dużą prędkością [19].
W 2012 roku przeprowadzono badania nad ekologiczną gumą
z biomasy. Producent opon Michelin wraz z Axens i francuskim
państwowym centrum badawczym IFP Energies nouvelles (IFPEN)
rozpoczęli badania nad innowacyjnym projektem BioButterfly,
tj. produkcją kauczuku z biomasy. Inicjatywa Michelin, Axens
i IFPEN miała na celu opracowanie składu i wdrożenie przyjaznej dla środowiska produkcji kauczuku syntetycznego. Projekt
BioButterfly obejmował wszystkie etapy procesu badawczo‑rozwojowego, wykorzystując uzupełniające się doświadczenie
partnerów inicjatywy. Budżet projektu wynosił 52 miliony euro
i był rozłożony na 8 lat. Inicjatywa otrzymała środki w wysokości
14,7 mln euro od Francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii ADEME w ramach programu o nazwie „Inwestowanie w przyszłość”. Prace te to celowe zmniejszenie całego
procesu produkcyjnego i negatywnego wpływu na środowisko
naturalne, a w szczególności emisji ditlenku węgla.
W ramach zainicjowanego przez firmę Michelin w 2012 r. projektu BioButterfly, którego celem jest zastąpienie surowców ropopochodnych stosowanych w oponach firmy produktami pochodzenia biologicznego, rozpoczęto budowę pierwszego przemysłowego
demonstratora we Francji zdolnego do produkcji butadienu z etanolu uzyskanego na drodze fermentacji biomasy roślinnej. Instalacja, której zakończenie jest planowane na koniec 2020 r., może
umożliwić roczną produkcję od 20 do 30 ton butadienu pochodzącego ze źródeł biologicznych, a do połowy 2021 roku będą ogólnie
dostępne pierwsze partie butadienu [20].
Firma Michelin rozważa również wykorzystanie zrębków drzewnych, które w produkcji opon miałyby zastąpić elastomery oparte
na surowcach z ropy naftowej. Obecnie firma prowadzi badania
w Brazylii [21].
Firma Michelin wraz z firmą General Motors zaprezentowała
na szczycie Movin’On Summit nową generację technologii kół
bez powietrza dla samochodów osobowych – prototyp MICHELIN
Uptis (Unique Puncture‑proof Tire System, unikalny system
opon odpornych na przebicie). Ogłosili wspólne porozumienie,
na mocy którego firmy zamierzają zatwierdzić prototyp Uptis na
modele osobowe w 2024 roku. Rozpoczęto już testowanie we
współpracy z marką Chevrolet [22].
Firma Michelin przewiduje, że opony przyszłości będą biodegradowalne, pozbawione powietrza i będą drukowane w 3D oraz
zintegrowane z usługami nowoczesnych technologii (rys. 3).
Futurystyczny model „Vision” ma być produkowany z surowców
pochodzących z recyklingu i do produkcji tego koncepcyjnego
modelu mają być wykorzystane odpady, tj.: papier, tworzywa polimerowe, puszki, zużyte części elektroniczne i resztki żywności.
Wmontowany w koło czujnik umożliwi komunikację z kierowcą
przez komputer pokładowy lub smartfon, informując go o stanie
Dodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

Rys. 3. Opony przyszłości wg Michelin [23]

zużycia oraz o warunkach pogodowych. Michelin zapowiedział,
że opony “Vision” trafią do seryjnej produkcji, nie określił jednak
daty [24].
W 2017 roku firma Goodyear pokazała futurystyczną wizję opon
w kształcie piłek – Eagle 360 Urban, wyposażoną w sztuczną inteligencję. Opona Goodyear Eagle 360 Urban ma bioniczną skórę
z siecią czujników, która umożliwia oponie sprawdzenie własnego stanu i zbiera informacje o otaczającym ją środowisku, w tym
o nawierzchni. Wykonana z superelastycznego polimeru bioniczna
powłoka opony jest prawie tak elastyczna jak ludzka skóra, która może się rozciągać i kurczyć. Dzięki zastosowaniu zmiennego
bieżnika, Eagle 360 Urban przekształca się i dostosowuje do aktualnych warunków drogowych i pogodowych. W przypadku uszkodzenia bionicznej powłoki, czujniki w bieżniku lokalizują przebicie
i następuje uruchomienie procesu autonaprawy [25].
Podczas Salonu Samochodowego 2018 w Genewie Goodyear zaprezentował innowacyjny produkt pod nazwą Oxygen Tire
(rys. 4), który łączy w sobie żywe organizmy, druk 3D i sztuczną
inteligencję. Do tej pory mech rosnący na samochodach i ich
oponach był kojarzony tylko ze starymi, uszkodzonymi wrakami
samochodów, o których wszyscy już zapomnieli. Dzięki firmie
Goodyear pojazdy porośnięte żywymi roślinami mogą być symbolem nowoczesności i innowacji. W związku z powszechnym
i często dyskutowanym problemem smogu w miastach firma postanowiła zaprojektować oponę przyjazną dla środowiska, która
poprawi jakość powietrza. W Oxygen Tire mech posadzony na
bocznej powierzchni opony przyczynia się do poprawy jakości
powietrza poprzez proces fotosyntezy, zmniejszając ilość ditlenku węgla i wytwarzając tlen. Rośliny i mchy potrzebują wody do
życia. Dlatego opony będą wyposażone w specjalny bieżnik pochłaniający wilgoć, który nie tylko zbierze wodę z ulicy i dostarczy
ją do roślin, ale także zapewni przyczepność pojazdu na mokrej
nawierzchni. Firma Goodyear szacuje, że gdyby w mieście podróżowało każdego dnia 2,5 milionów pojazdów na „oponach pokrytych roślinami”, z atmosfery wchłaniałoby się ponad 4000 ton
ditlenku węgla rocznie i wytworzyłoby 3000 ton tlenu. Zmniejszyłoby to zdecydowanie zanieczyszczenie środowiska. Aby opony
te były jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, materiał do budowy opon zostałby pozyskany dzięki recyklingowi. Jak wyjaśnia
firma Goodyear, opona pozbawiona powietrza zostanie wydrukowana w technologii SLS (Selecive Laser Sintering) z dodatkiem
miału gumowego uzyskanego ze zużytych opon.
Opony wydrukowane w 3D będą miały lekką konstrukcję, odporność na przebicie (ze względu na to, że nie będą wypełnioDodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

ne powietrzem) i będą miały specjalną zdolność pochłaniania
wstrząsów. Funkcje te umożliwią kierowcom czerpanie korzyści
z dłuższej żywotności opon i krótszych okresów serwisowych. Opona Oxygene będzie również wyposażona w rozwiązania sztucznej
inteligencji. Cała elektronika niezbędna do jej działania, zgodnie
z projektem, jest zasilana energią fotosyntezy. Ponadto podświetlone paski znajdujące się na bocznej ścianie koła zmienią kolor, aby ostrzec innych kierowców i pieszych przed ruchem samochodu (zmiana pasa, hamowanie itp.). Opony będą również
wyposażone w technologię Li‑Fi (Light Fidelity) wykorzystującą do
transmisji danych fale elektromagnetyczne zakresu widzialnego.
Główną zaletą Li‑Fi jest to, że nie powoduje zakłóceń elektromagnetycznych. W Oxygene Tire technologia umożliwi kontakt opon
z innymi pojazdami (V2V – Vehicle‑to‑Vehicle), infrastrukturą drogową (V2I – Vehicle‑to‑Infrastructure) i punktami wymiany informacji
w Internecie. Może to pomóc poprawić bezpieczeństwo na drodze.
Według szacunków do 2050 r. większość ludności świata
będzie mieszkać w miastach, co będzie wiązało się ze znacznym obciążeniem sieci transportowych, ale także środowiska.
Bardziej inteligentna i przyjazna dla środowiska infrastruktura
komunikacyjna będzie zatem kluczowym elementem w rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań związanych z motoryzacją i rozwojem miast [20].
Innym pomysłem firmy Goodyear na innowacyjną oponę jest
Prototyp EfficientGrip Performance z technologią Electric Drive,
który został opracowany dla rozwijającego się rynku pojazdów
elektrycznych. Dzięki nowatorskiemu wzorowi bieżnika oferuje użytkownikom dłuższy przebieg, ale także cichszą i bardziej
komfortową jazdę. Konstrukcja o wysokiej nośności gwarantuje
dłuższą żywotność opon, ale także wysoką wydajność i niższe
opory toczenia, co przekłada się na większy zakres zastosowania w pojazdach. Eagle F1 Asymetric 3 został opracowany dla
flot samochodów i wyposażony w kompletny system czujników
i narzędzia komunikujące się z chmurą. Inteligentny prototyp
opon Goodyear umożliwia stałą łączność i wymianę danych
w czasie rzeczywistym, co pozwala optymalnie wykorzystywać
opony, wdrażać bezpieczniejsze i bardziej opłacalne innowacje
oraz maksymalizować czas sprawności. Czujniki w inteligentnych oponach zbierają dane z pojazdu i źródeł zewnętrznych
i dostarczają je w czasie rzeczywistym do specjalnych algorytmów opracowanych przez inżynierów firmy Goodyear. Dzięki tym
algorytmom informacje o oponie i jej stanie – w tym stopniu
zużycia, temperaturze i ciśnieniu – są stale aktualizowane i udostępniane operatorowi floty [27].
W marcu 2020 roku w Brukseli firma Goodyear we współpracy z Lexusem pokazała odważną nową wizję elektryfikacji pojazdu przez Lexusa, Lexus LF‑30 Electrified (rys 5). Ten unikatowy
pojazd został pierwotnie pokazany podczas Tokyo Motor Show
2019. Jest to wizja przyszłości samochodów elektrycznych.
W futurystycznym modelu zaproponowano oryginalne chłodzenie
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Rys. 4. Opona Oxygen firmy Goodyear [26]

Rys. 6. Opona firmy Continental wykonana z gumy
z mniszka

Rys. 5. Lexus LF‑30 Electrified i innowacyjna opona w tym
samochodzie [28]

silnika EV. Dzięki innowacyjnie zaprojektowanej oponie chłodne
powietrze dostaje się przez wlot przedniego zderzaka, a żebra
na oponach kierują strumień powietrza w kierunku silnika elektrycznego umieszczonego za każdym kołem. Gorące powietrze
wytwarzane przez silnik EV jest następnie wydalane w kierunku
zewnętrznej krawędzi naelektryzowanej obręczy LF‑30. Kolejną zaletą jest zmniejszony opór aerodynamiczny. Konstrukcja
opony i jej zewnętrzny kształt poprawiły aerodynamikę Lexusa
poprzez zmniejszenie oporu, co skutkuje wyższą wydajnością
akumulatorów. Goodyear znalazł inspirację w naturze podczas
projektowania opon, co pozwoliło na m.in. zmniejszenie hałasu
toczenia opony [28].
Najważniejszym odkryciem firmy Continental jest produkcja
kauczuku naturalnego z mniszka gumodajnego, inaczej kok‑sagiz (Taraxum kok‑saghyz), spokrewnionego z mniszkiem lekarskim. Pozwala to producentom przemysłu gumowego uniezależnić się od dostawców kauczuku naturalnego otrzymywanego
z kauczukowca, a tym samym znacznie obniżyć koszty produkcji.
Prace nad nim prowadzone są wspólnie z Fraunhofer Institute
for Molecular Biology and Applied Ecology (IME). Celem jest zastosowanie kauczuku naturalnego uzyskanego z korzeni mniszka gumodajnego jako bardziej opłacalnej alternatywy kauczuku
kauczukowca hodowanego w monokulturowych plantacjach znajdujących się w strefie równikowej. Mniszek gumodajny może być
hodowany nawet na glebach, których nie można wykorzystać do
uprawy roślin jadalnych, dlatego plantacja może znajdować się
w pobliżu fabryk opon w Europie Środkowej. Jedną z najnowszych innowacji firmy Continental w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest opona z mniszka (rys. 6). Ze względu na małą
odległość od fabryki opon brak transportu kauczuku znacznie
zmniejszy emisję ditlenku węgla.
Wraz z rozwojem mobilności elektrycznej w sektorze transportu publicznego zaistniała potrzeba rozbudowy floty pojazdów niskoemisyjnych. W 2019 roku Continental wprowadził na rynek
pierwszą oponę do autobusów elektrycznych. Opony te muszą
wytrzymać dużą masę całkowitą pojazdu oraz zapewnić dobrą
przyczepność, wytrzymałość i nośność. Opona Conti Urban HA3
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ma zwiększony indeks nośności dzięki wytrzymałej powłoce
o dużej gęstości i grubości drutu. Ma również mocny i wytrzymały
bieżnik z dużą ilością kauczuku naturalnego, co prowadzi do wykorzystania pełnego potencjału takiej opony. Specjalny miejski
profil opony autobusowej zwiększa wytrzymałość i równomierność zużycia, a duża szerokość bieżnika zapewnia doskonałą
stabilność podczas pokonywania zakrętów, co zwiększa bezpieczeństwo w ruchu miejskim. Specjalna budowa opony zmniejsza
hałas i poprawia komfort jazdy [29].
Kolejną innowację przedstawił Sumitomo Rubber Industries
Ltd. (SRI), we współpracy z profesorem Hiroshi Tani z Uniwersytetu Kansai, który opracował technologię generowania energii
elektrycznej z obrotu opony [30]. Projekt jest częścią „koncepcji
inteligentnych opon” SRI, której celem jest reagowanie na zmiany zachodzące w całym przemyśle motoryzacyjnym. Koncepcja
dotyczy również różnych parametrów, w tym bezpieczeństwa,
efektywności środowiskowej i cyfryzacji. SRI oczekuje, że nowa
technologia zostanie wykorzystana jako źródło zasilania czujników w systemach monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
i innych urządzeniach samochodowych. Firma potwierdziła, że
będzie kontynuować prace nad badaniami przy wsparciu Japońskiej Agencji Nauki i Technologii.
Ciekawą proekologiczną koncepcję ma firma Audia Elastomers. Ogłosiła ona wprowadzenie swojej linii ”OP” elastomerów
termoplastycznych z odpadów tworzyw sztucznych pochodzących
z mórz i oceanów. Materiały te mogą zastąpić konwencjonalne
TPE, TPU i TPV stosowane w artykułach konsumpcyjnych, elektronice czy sprzęcie sportowym. Głównym celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom oceanów, mórz i plaży oraz ochrona
gatunków zwierząt [31].
Przyszłością samochodów jest komunikacja z czynnikami zewnętrznymi, tj. sygnalizacją świetlną, infrastrukturą drogową,
a następnie dzielenie się tymi informacjami z innymi kierowcami
i lokalnymi władzami. Producent opon, Pirelli, wprowadza nowe
rozwiązanie do technologii samochodów, debiutując jako producent inteligentnych opon, które przesyłają dane przez sieć 5G.
Testy przeprowadzono już we współpracy z firmami Pirelli, Ericsson, Audi, Tim, Vodafone, Italdesign i KTH. Firma nie ogłosiła
jeszcze, kiedy opony będą ogólnie dostępne, ale nowa technologia powinna z pewnością poprawić komfort, komunikację i bezpieczeństwo na drodze [32].
PODSUMOWANIE
W niedalekiej przyszłości, zgodnie z obietnicą producentów,
będziemy mogli jeździć na oponach wykorzystujących technologię 3D podłączonych do komputera pokładowego lub smartfoDodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

na. Będzie możliwe uzyskiwanie informacji bezpośrednio o warunkach panujących na drodze, poziomie zużycia opon, a także
porozumiewanie się z innymi użytkownikami dróg za pomocą
sieci 5G. Dzięki technologii samonaprawiających się polimerów
powstaną opony, które niemalże samoistnie zregenerują się po
przebiciu. Opony staną się bardziej ekologiczne, będą wykorzystywać surowce wtórne, a nawet będą mogły przetwarzać ditlenek węgla w tlen za pomocą roślin osadzonych w oponie. Opony
przyszłości będą mogły nawet wytwarzać energię, która zasili
urządzenia elektryczne samochodu.
Trwają również prace nad poszukiwaniem nowych źródeł surowców, takich jak elastomery z odpadów z tworzyw sztucznych
odławianych z mórz i oceanów, z biomasy czy zrębków drzewnych, które w produkcji opon mogłyby zastąpić elastomery oparte na surowcach z ropy naftowej.
Rozwój innowacyjnych rozwiązań w przemyśle oponiarskim
jest bardzo dynamiczny. Czas pokaże, czy wszystkie pomysły
znajdą zastosowanie w rzeczywistości.
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Wybierz spośród blisko 1000 mieszanek gumowych i zaufaj ponad 40-letniemu
doświadczeniu Sanok Rubber Company

Oferta i doświadczenie
Sanok Rubber Company
Polska spółka Sanok Rubber Company jest globalnym dostawcą elementów gumowych oraz gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych. Jednocześnie zbudowała pozycję jednego z liderów rynku mieszanek gumowych w Europie.

M

ieszanki gumowe Sanok Rubber Company powstają
w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa i wykorzystywane są w wielu gałęziach
przemysłu, m.in. w motoryzacji, budownictwie, farmacji oraz branży AGD.
Sanok Rubber Company to najlepszy dostawca mieszanek gumowych. Dlaczego?
l Baza blisko 1000 różnych mieszanek, z czego ponad 450
w ciągłej produkcji i dostępności;
l Realizacja indywidualnych zamówień – opracowanie receptur
idealnie dopasowanych do potrzeb klienta;
l System zarządzania produkcją oraz śledzenia poszczególnych
procesów (SAP ERP);
l 5 linii mikserów z pełnym zakresem możliwości produkcyjnych;
l Nowoczesne laboratorium z przeznaczeniem do wykonywania
badań surowców, mieszanek próbnych i wyrobów gotowych;
l Profesjonalny zespół inżynierów zaangażowanych na każdym
etapie w proces rozwoju mieszanek;

Przejrzystość i stabilność spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Sanok Rubber Company stawia na efektywność i jakość, dlatego też wszystkie procesy – od projektowania przez produkcję
po dostawę – realizowane są w oparciu o Zintegrowany System
Zarządzania, który spełnia wymagania norm:
l ISO 9001;
l IATF 16949;
l ISO 14001;
l ISO 45001.
l

Sprzedaż mieszanek gumowych
tel. +48 13 46 54 860
mieszanki@sanokrubber.pl
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Kompozyty elastomerowe
o polepszonych
właściwościach użytkowych
Anna Sowińska-Baranowska, Magdalena Maciejewska

Celem badań było uzyskanie kompozytów z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) o polepszonych właściwościach użytkowych, obniżonej temperaturze i skróconym czasie wulkanizacji. Jako aktywator wulkanizacji zastosowano nanometryczny
tlenek cynku zmodyfikowany cieczą jonową w masie elastomeru lub w rozpuszczalniku. Aplikacja takiego układu aktywującego
pozwoliła uzyskać wulkanizaty o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, twardości i odporności na starzenie termooksydacyjne w stosunku do zawierających mikrometryczny ZnO. Czas wulkanizacji uległ skróceniu, a temperatura i entalpia procesu
zmniejszyły się. Uzyskano wulkanizaty o 50% mniejszej zawartości ZnO, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej.

J

ednym z najstarszych i najpowszechniejszych procesów
przetwórstwa elastomerów jest wulkanizacja. W trakcie tego procesu mieszanki elastomerowe zmieniają się
w wysoko elastyczne produkty wskutek równocześnie zachodzących procesów chemicznych i fizycznych. Głównym celem
sieciowania jest utworzenie chemicznych wiązań poprzecznych
pomiędzy makrocząsteczkami kauczuku, co prowadzi do powstania trójwymiarowej sieci w ośrodku polimerowym [1]. Opracowano
wiele układów do wulkanizacji elastomerów, dzięki czemu sieciowanie może przebiegać według różnych mechanizmów i za pomocą różnych substancji sieciujących, takich jak: siarka, nadtlenki,
tlenki metali, żywice fenolowe chinony. Sam sposób sieciowania
zależy od struktury łańcucha polimerowego, jego charakteru chemicznego, a szczególnie obecności określonych grup funkcyjnych,
np. karboksylowych, czy chlorosulfonowych [2]. Najpopularniejszymi i najczęściej stosowanymi substancjami sieciującymi są siarka
i nadtlenki. Typowy zespół sieciujący składa się z przyśpieszacza,
siarki i aktywatora wulkanizacji. Obecność aktywatorów i przyśpieszaczy powoduje skuteczny i szybki przebieg procesu sieciowania.
Związki te wpływają na kinetyczne parametry procesu wulkanizacji, takie jak temperatura i czas, a także na bezpieczeństwo przetwarzania kompozytów elastomerowych oraz ilość siarki potrzebnej do uzyskania usieciowanej struktury – wulkanizatu [3].
Najczęściej stosowanym aktywatorem jest tlenek cynku (ZnO)
w połączeniu z kwasami tłuszczowymi, które solubilizują cynk
i tworzą właściwy katalizator. Podczas sieciowania elastomerów,
które zachodzi w układzie międzyfazowym, cząstki siarki i przyśpieszacza dyfundują i adsorbują na aktywującej powierzchni tlenku cynku, tworząc pośrednie kompleksy reaktywne, co jest istotne
w procesie aktywacji wulkanizacji siarkowej. Tlenek cynku wpływa
na skrócenie czasu wulkanizacji oraz poprawę właściwości termicznych i fizycznych kompozytów, ale jego stosowanie należy
ograniczyć ze względów ekologicznych [4].
Działalność człowieka znacznie zwiększyła ilości cynku w środowisku, uwalnianego głównie podczas produkcji, stosowania oraz
recyklingu wyrobów gumowych. W technologii elastomerów bardzo
istotną ustawą jest Dyrektywa Komisji Europejskiej 2003/105/
WE [5], w której wyroby gumowe zawierające ponad 2,5% ZnO są
uważane za wysoce toksyczne dla ekosystemów wodnych. Zgod-
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nie z tą dyrektywą wymagane jest zmniejszenie eksploatacji tlenku cynku i związków zawierających cynk. Istnieje wiele możliwości
zredukowania ilości ZnO, jak na przykład: zastosowanie cynku
o wyższej aktywności chemicznej w postaci reaktywnych kompleksów z różnymi związkami lub w postaci nanometrycznego
ZnO [6].
Chęć aplikacji i zainteresowanie cieczami jonowymi (ILs) spowodowane jest ich unikalnymi właściwościami, takimi jak: bardzo
niskie ciśnienie par, wysoka stabilność termiczna, co rzutuje na
możliwości łatwego odzyskiwania produktu i zdolności do recyklingu. Dzięki tym właściwościom ILs są określane terminem
„zielone rozpuszczalniki”. Ciecze jonowe są solami organicznymi,
zwykle składającymi się z kationu organicznego i anionu nieorganicznego, które są ciekłe w temperaturze poniżej 100oC. Dzięki
odpowiedniemu doborowi kationu i anionu można zmieniać ich
właściwości fizyczne i chemiczne. Ciecze jonowe zostały uznane
za związki przyjazne środowisku, alternatywne dla lotnych rozpuszczalników organicznych, a ich zastosowanie wzrosło w ciągu
ostatniej dekady [7].
Głównym aspektem tej pracy było zastosowanie nanometrycznego tlenku cynku z zaszczepioną na powierzchni cieczą jonową,
jako aktywatora w procesie wulkanizacji siarkowej kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) (o powszechnym zastosowaniu technologicznym). Miało to na celu opracowanie układu aktywującego
wulkanizację o większej skuteczności działania niż stosowany tradycyjnie mikrometryczny ZnO. Ciecze jonowe zastosowano z uwagi na ich katalityczne działanie w reakcjach przebiegających na
granicy faz oraz ze względu na możliwość poprawy stopnia zdyspergowania cząstek ZnO, co skutkować powinno zwiększeniem
efektywności wulkanizacji, a w konsekwencji skróceniem czasu
i obniżeniem temperatury tego procesu.
MATERIAŁY I METODYKA BADAWCZA
W badaniach został zastosowany kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) KER 1500, firmy Synthos-Dwory, o zawartości styrenu 22-25% mas. Mieszanki kauczukowe usieciowano za pomocą
siarki (Siarkopol, Tarnobrzeg) z użyciem 2-merkaptobenzotiazolu
(MBT) i N-cykloheksylo-2-benzotiazolilosulfenamidu (CBS), firmy
Sigma Aldrich, w roli przyśpieszaczy. Mieszanki zostały napełDodatek „Guma i Elastomery” . Nr 8/2021

(Ts · Eb)

po starzeniu
S = (Ts · Eb)przed
						
starzeniem

(1)

gdzie: TS – wytrzymałość wulkanizatów na rozciąganie [MPa], Eb
– wydłużenie względne odcinka pomiarowego przy zerwaniu [%].
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Tabela 1. Skład mieszanek elastomerowych SBR (phr – cz.
wag. /100 cz. wag. kauczuku)
Składniki [phr]

SBR 0

SBR 1-3

SBR 4-6

SBR 7-9

SBR

100

100

100

100

Siarka

2

2

2

2

CBS

1

1

1

1

MBT

1

1

1

1

Sadza N550

30

30

30

30

nZnO

3

3

-

-

Ciecz jonowa

-

1,5

-

-

nZnO modyfikowany
cieczą jonową w
rozpuszczalniku

-

-

3

5

Za pomocą analizatora TGA/DSC1 (Mettler Toledo), skalibrowanego przy użyciu standardowych wzorców (ind, cynk) oznaczono stabilność termiczną wulkanizatów. Wulkanizaty ogrzewano
z szybkością 10oC/min w atmosferze gazu obojętnego (argonu)
w zakresie temperatury 25-600oC, a następnie w atmosferze powietrza od 600oC do 900oC. Szybkość przepływu gazów wynosiła
50 ml/min.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Niezależnie od sposobu wprowadzania cieczy jonowej do kompozytów elastomerowych, bezpośrednio w masie elastomeru lub
w postaci osadzonej na nZnO, ich dodatek powoduje znaczne
skrócenie optymalnego czasu wulkanizacji t95 – o około 50%
w porównaniu do mieszanki referencyjnej bez dodatku ILs. Skrócenie czasu wulkanizacji świadczy o katalitycznym wpływie cieczy jonowych na sieciowanie i jest kluczowe z technologicznego
puntu widzenia. Można wywnioskować, iż zastosowanie cieczy
jonowych i nanometrycznego tlenku cynku powinno zwiększyć
wydajność sieciowania, a co za tym idzie gęstość usieciowania
wulkanizatów SBR.
Przyrost momentu reometrycznego jest pośrednią miarą stopnia usieciowania elastomeru i zależy od struktury cieczy jonowej,
a zwłaszcza rodzaju anionu. Ilość wprowadzonego nZnO (3 cz.
wag. lub 5 cz. wag.) zmodyfikowanego w rozpuszczalniku cieczą
jonową nie ma znaczącego wpływu na przyrost momentu reometrycznego w trakcie wulkanizacji w stosunku do mieszanki
zawierającej nZnO bez cieczy jonowej. Podobny efekt daje zastosowanie nZnO zmodyfikowanego ILs bezpośrednio w masie
elastomeru. Można natomiast zauważyć wpływ rodzaju cieczy
jonowej na ten parametr. Mieszanki zawierające sól alkiloamoniową charakteryzują się nieco mniejszym przyrostem momentu
reometrycznego w trakcie wulkanizacji w stosunku do mieszanek z solami alkiloimidazoliowymi. Niewielkie różnice w przyroście momentu reometrycznego dla poszczególnych mieszanek
mogą świadczyć o tym, iż posiadają one podobny stopień usieciowania.
W celu potwierdzenia katalitycznego wpływu cieczy jonowych
na proces wulkanizacji została wyznaczona gęstość usieciowania
wulkanizatów (tab. 2). Zastosowanie nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową, bez względu na sposób modyfikacji, powoduje zwiększenie gęstości usieciowania w porównaniu z próbką referencyjną, co świadczy o tym, że ILs zwiększają wydajność wulkanizacji.
Większy przyrost gęstości usieciowania można zaobserwować dla
nZnO z cieczą jonową osadzoną na powierzchni, co może dodatkowo przeciwdziałać aglomeracji jego cząstek i tym samym zwiększać aktywność nZnO w procesie sieciowania.
Zastosowanie nowych aktywatorów wulkanizacji – nZnO zmodyfikowanego cieczami jonowymi w masie lub w rozpuszczalniku
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nione sadzą N550 (dostawca Konimpex). Aktywatorem był nanometryczny tlenek cynku (nZnO), o wielkości cząstek 234 nm
i powierzchni właściwej 42,5 m2/g (Qinetiq Limited) w układzie
z następującymi cieczami jonowymi (producent Aldrich i IoLiTec):
bromkiem didecylodimetyloamoniowym (DDAB), bromkiem 1-decylo-3-metyloimidazoliowym (DMiBr), chlorkiem 1-decylo-3-metyloimidazoliowym (DMiCl).
Mieszanki elastomerowe o podanym składzie (tab. 1) sporządzono za pomocą walcarki laboratoryjnej o długości walców 330
mm i średnicy 140 mm. Szybkość obrotowa walca przedniego
wynosiła 20 obr/min, frykcja 1,1, a średnia temperatura walców
40oC.
Ciecz jonową z nZnO wprowadzano bezpośrednio do kauczuku (modyfikacja nZnO w masie) lub w postaci osadzonej na
powierzchni ZnO (modyfikacja z rozpuszczalnika). Modyfikację
nZnO w rozpuszczalniku przeprowadzono rozpuszczając 7,5 cz.
wag. IL w 100 ml acetonu, następnie dodano 15,0 cz. wag. tlenku cynku, tak by całość tworzyła mętny roztwór. Mieszanina została wstawiona na 30 minut do myjki ultradźwiękowej (Bandelin
Sonorex), a następnie pozostawiona na noc. Kolejnego dnia odparowano rozpuszczalnik za pomocą wyparki (BUCHI), po czym
otrzymaną pastę umieszczono w suszarce próżniowej i suszono
przez 3 doby (T = 50oC).
Właściwości reometryczne mieszanek zostały wyznaczone
zgodnie z normą PN-ISO 6502:2007 [8] przy użyciu reometru
bezrotorowego D-RPA 3000 firmy MonTech. Pomiary wykonano
w temperaturze 160oC ze stałą amplitudą i przy stałym odkształceniu ścinającym.
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC1 (Mettler Toledo) został wykorzystany do wyznaczenia zakresu temperatury wulkanizacji oraz jej efektu cieplnego (entalpii). Pomiar został wykonany
w zakresie temperatury od –100 do +250oC z szybkością grzania 10oC/min.
Mieszanki kauczukowe zostały zwulkanizowane za pomocą
prasy hydraulicznej, ogrzewanej elektrycznie w temperaturze
160oC, pod ciśnieniem 15 MPa, w czasie wyznaczonym na podstawie pomiarów reometrycznych.
Zgodnie z normą PN-ISO 1817:2001 [9], metodą pęcznienia
równowagowego z wykorzystaniem wzoru Flory’ego-Rehnera,
określono gęstość usieciowania wulkanizatów [10], wykorzystując parametr oddziaływań elastomer – rozpuszczalnik, określony
wzorem: μ = 0,37+0,56Vr, gdzie Vr – udział objętościowy elastomeru w spęcznionym żelu.
Badanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu wulkanizatów w kształcie wiosełek typu w-3 zostało wykonane za pomocą maszyny wytrzymałościowej firmy ZWICK 1435, zgodnie
z normą PN-ISO 37:1998 [11].
Twardość materiałów w kształcie krążków oznaczono metodą Shore’a zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 2430:1999
[12], za pomocą twardościomierza cyfrowego typu Shore’a firmy
Zwick z głowicą do pomiaru twardości w skali Shore’a A.
Wulkanizaty zostały poddane procesowi starzenia termooksydacyjnego w temperaturze 100oC, w ciągu 7 dni. Po upływie tego
czasu ponownie zbadano gęstość usieciowania, właściwości mechaniczne i twardość wulkanizatów, a na podstawie zmian tych
parametrów, określono współczynnik starzenia S, odpowiadający
zmianom energii deformacji materiału na skutek starzenia (1).

Tabela 2. Właściwości reometryczne oraz gęstość usieciowania kompozytów SBR [t95 – optymalny czas wulkanizacji
elastomeru, ΔM – przyrost momentu reometrycznego,
Ve – gęstość usieciowania]
Mieszanki

t95 [min]

ΔM [dNm]

νe ∙ 10-4
[mol/cm3]

nZnO

9

15,9

8,8

nZnO modyfikowany cieczą jonową w masie elastomeru
nZnO/DDAB

5

12,8

10,9

nZnO/DmiBr

5

1,4

9,8

nZnO/DmiCl

4

15,7

9,7

3 g nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

5

13,9

10,0

nZnO/DmiBr

4

14,6

9,7

nZnO/DmiCl

4

14,6

10,4

5 g nZnO zmodyfikowanego cieczą cieczą jonową
w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

8

12,9

9,6

nZnO/DmiBr

4

14,6

10,3

nZnO/DmiCl

4

15,0

10,0

Tabela 3. Temperatura i entalpia wulkanizacji mieszanek
SBR
Mieszanki

Temperatura
wulkanizacji [oC]

Entalpia
wulkanizacji [J/g]

nZnO

154-182

4,0

nZnO modyfikowany cieczą jonową w masie elastomeru
nZnO/DDAB

144-168

2,8

nZnO/DmiBr

143-170

2,7

nZnO/DmiCl

148-172

2,3

3 g nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

144-168

3,4

nZnO/DmiBr

143-170

3,6

nZnO/DmiCl

148-172

3,5

5 g nZnO zmodyfikowanego cieczą cieczą jonową
w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

146-172

2,8

nZnO/DmiBr

144-171

3,0

nZnO/DmiCl

145-170

2,7

Tabela 4. Właściwości mechaniczne wulkanizatów
i współczynnik starzenia kompozytów SBR (TS – wytrzymałość na rozciąganie, S – współczynnik starzenia)
Wulkanizaty

TS [MPa]

Twardość [oSh A]

S [-]

nZnO

14,2

53

0,35

nZnO modyfikowany cieczą jonową w masie elastomeru
nZnO/DDAB

12,1

56

0,46

nZnO/DmiBr

11,8

57

0,51

nZnO/DmiCl

13,0

55

0,45

3 g nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

10,0

56

0,37

nZnO/DmiBr

15,6

55

0,54

nZnO/DmiCl

15,8

56

0,49

5 g nZnO zmodyfikowanego cieczą cieczą jonową
w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

9,1

54

0,42

nZnO/DmiBr

17,1

56

0,36

nZnO/DmiCl

16,9

56

0,38

wpływa na obniżenie temperatury początku wulkanizacji nawet
o 10oC (tab. 3). Układy te powodują także zredukowanie entalpii wulkanizacji nawet o 50% (w przypadku modyfikacji nZnO
w masie elastomeru i w rozpuszczalniku przy zastosowaniu 3 cz.
wag. zmodyfikowanego nZnO). Biorąc pod uwagę wpływ cieczy
jonowych na czas, temperaturę i entalpię wulkanizacji, można
stwierdzić, iż ciecze jonowe mają działanie katalityczne w procesie sieciowania SBR. Natomiast rodzaj cieczy jonowej nie wpływa
na temperaturę i entalpię tego procesu.
Sposób modyfikacji nZnO i rodzaj cieczy jonowej wpływa na
wytrzymałość na rozciąganie wulkanizatów. Poprawę właściwości
mechanicznych obserwuje się dla wulkanizatów zawierających
nZnO zmodyfikowany w rozpuszczalniku solami alkiloimidazoliowymi (tab. 4). Można sądzić, że jest to efekt poprawy stopnia
zdyspergowania nZnO w elastomerze. Osadzenie cieczy jonowej na powierzchni nanocząstek przeciwdziała ich aglomeracji
w ośrodku elastomerowym.
Twardość wulkanizatów jest ważnym parametrem, który określa
potencjalne zastosowania takiego materiału. Twardość badanych
wulkanizatów wynosi około 53–57oShA. Tak jak się spodziewano,
ciecze jonowe nieznacznie zwiększają twardość kompozytów, ale
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Rys. 1. Wpływ starzenia na gęstość usieciowania
wulkanizatów SBR

sam sposób modyfikacji nimi nZnO nie ma istotnego wpływu na
tę właściwość.
Zbadano również wpływ cieczy jonowych na odporność wulkanizatów na starzenie termooksydacyjne, w oparciu o zmiany ich
właściwości mechanicznych i gęstości usieciowania. Miarą ilościową odporności wulkanizatów na starzenie jest współczynnik
starzenia S, związany ze zmianą ich wytrzymałości na rozciąganie
i wydłużenia przy zerwaniu. Wulkanizaty SBR są podatne na starzenie termooksydacyjne, o czym świadczy współczynnik starzenia S
(około 0,35 dla wulkanizatu referencyjnego). Wartość tego współczynnika wynika z pogorszenia parametrów wytrzymałościowych.
Zastosowanie nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową, szczególnie
DMiBr, zwiększa odporność SBR na starzenie termooksydacyjne
(tab. 4). Efekt ten jest widoczny przede wszystkim dla modyfikacji
nZnO tą cieczą w masie elastomeru oraz dla wulkanizatów zawierających 3 cz. wag. nZnO zmodyfikowanego w rozpuszczalniku. Starzenie termooksydacyjne powoduje wyraźne zwiększenie
gęstości usieciowania SBR (rys. 1). Użycie nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową w rozpuszczalniku ograniczyło przyrost gęstości
usieciowania wulkanizatów w stosunku do czystego nZnO, skutkując poprawą odporności na starzenie.
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Tabela 5. Stabilność termiczna wulkanizatów SBR (T05 – temperatura 5% zmiany masy, T50 – temperatura 50% zmiany masy,
Δm – ubytek masy próbki)
Wulkanizaty

T05 [oC]

nZnO

350

T50 [oC]

Δm(25-600°C) [%]

Δm(600-900°C) [%]

Pozostałość po pirolizie w 900oC [%]

459

75,0

22,5

2,4

nZnO modyfikowany cieczą jonową w masie elastomeru
nZnO/DDAB

332

457

75,5

22,3

2,2

nZnO/DmiBr

348

458

75,6

22,4

2,0

nZnO/DmiCl

358

459

74,9

22,3

2,9

3 g nZnO zmodyfikowanego cieczą jonową w rozpuszczalniku
nZnO/DDAB

337

459

74,7

23,9

1,4

nZnO/DmiBr

345

460

74,6

24,0

1,4

nZnO/DmiCl

342

460

74,9

23,9

1,3

nZnO/DDAB

333

457

74,4

23,6

2,0

nZnO/DmiBr

348

457

74,5

23,9

1,6

nZnO/DmiCl

336

458

74,5

23,7

1,8

5 g nZnO zmodyfikowanego cieczą cieczą jonową w rozpuszczalniku

Wpływ układu aktywującego nZnO/ciecz jonowa na stabilność
termiczną wulkanizatów SBR scharakteryzowano metodą TGA
(tab. 5). Rozkład termiczny wulkanizatów SBR jest dwuetapowy.
W pierwszym etapie, w gazie obojętnym następuje piroliza elastomeru oraz rozkład termiczny związków organicznych tj. przyśpieszaczy wulkanizacji i cieczy jonowych. Następnie po zmianie gazu
reakcyjnego na powietrze zachodzi spalanie sadzy użytej jako napełniacz oraz spalanie pozostałości po pirolizie elastomeru. Rodzaj aktywatora wulkanizacji nie ma istotnego wpływu na wielkość
poszczególnych ubytków masy. Natomiast wulkanizaty zawierające nZnO zmodyfikowany cieczami jonowymi wykazują niższą
temperaturę początku rozkładu termicznego (T05) w stosunku do
wulkanizatu referencyjnego. Zmiana T05 jest najbardziej znacząca
dla wulkanizatów z solą alkiloamoniową DDAB i wynosi 12–18oC.
Nie obserwuje się jednak wpływu cieczy jonowych na T50, a więc
temperaturę pirolizy elastomeru, co może świadczyć o tym, że
obniżenie stabilności termicznej wulkanizatów zawierających ciecze jonowe może wynikać z mniejszej niż elastomeru stabilności
termicznej tych cieczy. Badane wulkanizaty są stabilne termicznie
do temperatury powyżej 330oC.
WNIOSKI
Tradycyjnie jako aktywator wulkanizacji używany jest mikrometryczny ZnO w ilości 5 cz. wag. Zastąpienie standardowo wykorzystywanego aktywatora nanometrycznym ZnO pozwoliło na
zmniejszenie jego zawartości w mieszankach SBR o ok. 50%. Zastosowanie nZnO zmodyfikowanego cieczami jonowymi nie wpłynęło znacząco na przyrost momentu reometrycznego w trakcie
wulkanizacji oraz gęstość usieciowania wulkanizatów. Aplikacja
nZnO zmodyfikowanego bromkiem lub chlorkiem alkiloimidazoliowym spowodowała skrócenie optymalnego czasu wulkanizacji
SBR nawet o połowę, względem próbki referencyjnej, a także obniżenie temperatury i entalpii wulkanizacji. Świadczy to o katalitycznym działaniu cieczy jonowych w procesie wulkanizacji siarkowej
SBR, co jest korzystne z punktu widzenia technologicznego. Ponadto zastosowanie nZnO zmodyfikowanego cieczami jonowymi
skutkowało niewielkim podwyższeniem twardości wulkanizatów
oraz ich odporności na starzenie termooksydacyjne. Obniżeniu
uległa natomiast temperatura rozkładu termicznego SBR. Sposób
modyfikacji nZnO nie miał istotnego wpływu na jego aktywność
w procesie wulkanizacji, ważniejszą rolę odgrywał rodzaj zastosowanej cieczy jonowej. Sole alkiloimidazoiowe wykazywały bardziej
korzystny wpływ na przebieg wulkanizacji i właściwości wulkanizatów w stosunku do bromku alkiloamoniowego.
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