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systemy i urządzenia do chłodzenia

Bezchemiczne uzdatnianie
wody chłodzącej – Bauer
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej przy wsparciu finansowym z UE w ramach RPO woj. małopolskiego na lata 2014-2020 (nr RPMP.01.02.03-12-0185/19-00) zrealizował badania w projekcie pt.: „Innowacyjny system
VGT bezchemicznego uzdatniania wody procesowej” w technologii Bauer WT Systems.
Celem badania było przeanalizowanie sposobu i efektu bezchemicznego uzdatniania wody procesowej.

N

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają skuteczność
systemu VGT Polska Sp. z o.o. do bezchemicznego uzdatniania
wody procesowej w technologii Bauer WT Systems polegającej
na oddziaływaniu pola elektromagnetycznego o zmiennej pulsacji i częstotliwości, która oczyszcza instalację z powstałych
wcześniej osadów: kamienia kotłowego, korozji, mikrobiologii
oraz powoduje nietworzenie się nowych osadów i zanieczyszczeń.
Rozwiązanie to nie wymaga żadnych działań serwisowych
i przeglądów, ponieważ cały proces oczyszczania wody jest zautomatyzowany.

a) przed rozpoczęciem badań

b) po czterech miesiącach pracy

Fot. 1. Powierzchnia wycinka rury z biofilmem przed
rozpoczęciem badań oraz po czterech miesiącach pracy
układu w technologii Bauer WT Systems.
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska
Spółka z o.o. - bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31
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1. zbiornik wody; 2. rura z osadem kamienia kałowego; 3. rura z osadem biofilmu;
4. rura z osadem korozji; 5. pompa; 6. generator pola elektromagnetycznego Bauer;
7. filtr; 8. lampa UV

Rys. 1. Schemat układu badawczego.
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska Spółka z o.o.
- bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 7-8

Zastosowanie systemu VGT Polska pozwala na redukcję kosztów działalności poprzez m.in.:
l redukcję zużycia energii;
l przyspieszenie procesu produkcji dzięki odzyskaniu 100% skuteczności chłodzenia;
l redukcję postojów wywołanych awariami układu chłodzenia;

a) przed rozpoczęciem badań

b) po czterech miesiącach pracy

Fot. 2. Powierzchnia wycinka rury z osadem kamienia
przed rozpoczęciem badań oraz po czterech miesiącach
pracy układu w technologii Bauer WT Systems.
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska
Spółka z o.o. - bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31
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a terenie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej przeprowadzono badania
w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2020. Przygotowano stanowisko badawcze. Celem pięciomiesięcznych badań było porównanie stanu jakości wody, określenie
podatności badanej w systemie wody na rozwój w niej mikroorganizmów oraz zmian zachodzących w wycinkach rur z osadami
korozji, kamienia kotłowego i biologicznego.
Rysunek 1 przedstawia układ badawczy będący układem obiegowym. Jego zadaniem było emulowanie rzeczywistych warunków pracy zamkniętego układu obiegowego wody w systemach
przemysłowych. Układ badawczy posiada zbiornik (1) wody procesowej i pompę obiegową (5) o mocy 500 W i wydajności 9
m3/h, generator pola elektromagnetycznego (6) Bauer Pipejet
40I HST, filtr mechaniczny (7) Bauer Mini 250 SS316 BW z wkładami świecowymi 10 µm.
Fotografie 1, 2, 3 przedstawiają wycinki rur przed rozpoczęciem
badań oraz po czterech miesiącach działania systemu Bauer.
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a) przed rozpoczęciem badań

kamienia kotłowego, korozji i biofilmu
oraz w celu oczyszczania instalacji wodnych z wcześniej powstałych w/w osadów.
Przykład efektów działania systemu
Bauer w układzie przemysłowym
Na fotografii obok przedstawiono przykład efektów działania systemu Bauer na
przemysłowej instalacji chłodzenia form
w zakładzie przetwórstwa tworzyw.
W przykładowej instalacji zastosowano urządzenie Bauer PJM100 oraz
podwójną filtrację 2 HB-F-100 z wkładami workowymi 25 µ. Największym
problemem w przykładowej instalacji

b) po czterech miesiącach pracy

Fot. 3. Powierzchnia wycinka rury z osadem korozji przed
rozpoczęciem badań oraz po czterech miesiącach pracy
układu w technologii Bauer WT Systems.
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska
Spółka z o.o. – bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31

Tabela 1. Porównanie wyników badań wody w układzie oczyszczonym chemicznie, wypłukanym i zalanym czystą wodą
z wodociągu z pierwszych dni po zamontowaniu urządzenia Bauer oraz filtrów i w każdym kolejnym miesiącu działania
urządzenia Bauer
Wyniki badań

Oznaczany
parametr

Jednostka

Wyniki badań

Wyniki badań

Wyniki badań

Po trzech miesiącach
działania Bauer

Nr próbki 140
161678/08/2020

Nr próbki 157
162055/09/2020

Nr próbki
166168612/10/2020

Nr próbki 173
181415/11/2020

Nr próbki 184
191321/12/2020

pH

---

7,9

8,1

8,2

7,9

7,9

Przewodność elektryczna
właściwa (PEW) w temp. 25oC

μS/cm

921

614

596

555

571

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

119

29,6

---

33,4

40,3

Indeks nadmanganianowy

mg/l

18,5

8,56

3,03

0,77

1,19

ChZTCr

mg/l

82

27

< 5,0

<5,0

10,6

Glin (Al)

mg/l

0,16

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Wapń (Ca)

mg/l

33,0

4,13

2,32

7,68

11,0
0,052

Miedź (Cu)

mg/l

4,18

0,61

0,10

0,073

Żelazo (Fe)

mg/l

55,9

34,4

2,14

1,06

0,17

Magnez (Mg)

mg/l

5,78

0,80

0,49

2,05

0,80

Cynk (Zn)

mg/l

2,24

0,70

0,060

<0,025

0,70

Liczba mikroorganizmów (22oC)

jtk/1ml

3,6*105

1,8*105

1,7*104

1,0*104

6,2*104

brak konieczności wymiany wody dzięki eliminacji stosowania
środków chemicznych;
l brak konieczności stosowania środków chemicznych;
l mniejsze nakłady na ochronę środowiska naturalnego.
W szczególności można przedstawić następujące wnioski
z przeprowadzonego badania:
l Powstawanie kamienia kotłowego w instalacjach przemysłowych stanowi poważny problem techniczny.
l Prezentowane zdjęcia wyraźnie pokazują korzystny wpływ generatora pola magnetycznego, który może poprawić właściwości fizyczne w zakresie separacji ciało stałe-ciecz, głównie
poprzez agregację cząstek koloidalnych i wpływanie na właściwości biologiczne.
l Przyczynia się również do usuwania istniejących złogów mikrobiologicznych (biofilmu), kamienia kotłowego i produktów korozji. Generator pola magnetycznego Bauer Pipejet 40 blokuje
rozwój bakterii.
l W układzie 2 nie stwierdzono powstawanie niekorzystnych
osadów i biofilmu.
Rekomendacje
Politechnika Krakowska rekomenduje stosowanie bezchemicznego uzdatniania wody VGT Polska Sp. z o.o. (działającego
w oparciu o generator pola magnetycznego Bauer Pipejet) do
zabezpieczania instalacji wodnych przed powstawaniem osadów
l

6

Wyniki badań

Trzy dni po montażu
Bauer

chłodzenia form była korozja. Wyniki badanej próbki wody wykazały zawartość żelaza na poziomie 55,9 mg/l. Woda chłodząca
miała kolor brązowy.
Po trzech miesiącach działania systemu Bauer bezchemicznego uzdatniania wody oraz oczyszczania układu wody parametry
wody uległy diametralnej poprawie. Zawartość żelaza spadła do
poziomu 0,17 mg/l. Woda uzyskała kolor krystalicznie czysty.
Wyniki badań wody przed montażem urządzenia Bauer, w trakcie
oczyszczania oraz na koniec fazy oczyszczania zostały przedstawione w zbiorczej tabeli 1.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań próbki wody z układu
chłodzenia przed instalacją urządzenia Bauer oraz pobieranych
cyklicznie w okresie czterech miesięcy od zamontowania urządzeń Bauer.
Obecnie system Bauer zabezpiecza układ wody oraz wodę
przed niekorzystnymi zmianami. Woda pozostaje krystalicznie
klarowna bez żadnych oznak korozji. W układzie nie występują żadne niekorzystne zmiany a cały układ został oczyszczony
z osadu kamienia kotłowego i korozji.
VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel. 12 281 34 87(88), fax 12 281 34 89
www.vgt.com.pl info@vgt.com.pl
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Nowa generacja
termostatów
Nowa 6 generacja termostatów HB-THERM została zaprezentowana podczas targów FAKUMA 2021 odbywających się we
Friedrichshafen. Zgodnie z założeniem Thermo-6 bierze wszystko co dobre z Thermo-5 i jeszcze to polepsza – technologia,
wyposażenie standardowe, sprawność energetyczna, warunki
gwarancji, usługi cyfrowe. To wszystko sprawia, że Seria 6 jest
branżowym punktem odniesienia dla technologii termostatów
„Swiss made” dostarczanej przez HB-THERM.
ROZSZERZENIE WYJĄTKOWYCH WARUNKÓW GWARANCJI
Poza dożywotnią gwarancją na grzałki, znaną już z Serii 5,
klienci mogą aktualnie korzystać również z dożywotniej gwarancji
na ultradźwiękowe przepływomierze będące standardowym wyposażeniem najnowszej 6 Serii termostatów HB-THERM. Wszystkie komponenty zostały zoptymalizowane dla jeszcze większej
trwałości i odporności na warunki produkcyjne, dzięki doświadczeniom zdobytym podczas opracowywania termostatów wodnych pracujących z temp. do 230oC!
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W STANDARDZIE
Seria 6 termostatów HB-THERM standardowo wyposażonych
w sterowane falownikami pompy stanowi ukłon w stronę ochrony środowiska oraz redukcji kosztów eksploatacji. Korzystając
z domyślnego asystenta Energy-Control optymalizującego pracę
pompy do konkretnej aplikacji, możliwe jest osiągnięcie mniejszego nawet o 85% zużycia energii, bez wymaganego wcześniejszego doświadczenia lub wiedzy w zakresie regulacji pracy pomp
przez operatora. Ponadto zastosowane zostały pompy nowego
typu Direct-Drive w termostatach pracujących z temp do 100oC.
Pompy te zostały opracowane specjalnie dla HB-THERM przez
jednego z wiodących producentów pomp. Pompy te wyznaczają
nowy standard sprawności i kompaktowości.
DALSZE KORZYŚCI REGULOWANEJ WYDAJNOŚCI POMP
Pompa, która nie zawsze pracuje z pełną wydajnością, nie tylko zużywa mniej prądu, ale również mniej się zużywa. Ponadto
pompy o regulowanej wydajności mogą z powodzeniem obsługi-

wać zarówno duże, jak i małe formy, powodując że termostaty
z Serii 6 mogą z powodzeniem zastąpić kilka dotychczasowych
standardowych termostatów, ponieważ są bardziej uniwersalne.
KONTROLA, ANALIZA, ZARZĄDZANIE:
WSZYSTKO NA DUŻYM DOSKONAŁYM WYŚWIETLACZU
Kolejna, rzucająca się w oczy zmiana Serii 6 to duży dotykowy wyświetlacz o 4-krotnie większej niż w Serii 5 powierzchni.
Inspirowana nowoczesnymi smartfonami logika obsługi pozwala
na poznanie funkcji termostatu w zaledwie kilka minut. Graficzna obsługa jest bardzo intuicyjna, zwłaszcza z wykorzystaniem
zintegrowanych asystentów. Dane procesów oraz instrukcja obsługi i informacje o certyfikatach i kalibracji są archiwizowane
w termostatach z łatwym dostępem przez duży wyświetlacz za
pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć
INTELIGENTNE POŁĄCZENIA SIECIOWE
Przyszłościowo zorientowane możliwości połączeń sieciowych
HB-Therm można wykorzystywać za pomocą standardowych interfejsów OPC-UA Ethernet w Thermo 6 nazywanych Gate-6 oraz
e-cockpit. Gate-6 to serwer interfejsu ustanawiający połączenie
wyjściowe do aplikacji Android e-cockpit oraz do innych urządzeń
Thermo 5 i 6, a także urządzeń zewnętrznych, jak np. wtryskarki.
Gate-6 daje dostęp do funkcji z chmury HB-Therm za pośrednictwem połączenia LAN, dając podgląd i zdalny dostęp do parametrów urządzeń, ułatwiając diagnostykę i konserwację podłączonych termostatów.
E-cockpit app to mobilna aplikacja na smartfony i tablety dająca dostęp do Gate-6, za pośrednictwem której można uzyskać
dostęp do termostatów celem sprawdzenia parametrów pracy
lub diagnostyki serwisowej. Dostęp do danych jest przyznawany jedynie na żądanie i z zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa.
ROZSZERZONY ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
Dodatkowo do wymienionych wyżej cech oraz funkcji wyposażenie standardowe obejmuje teraz również: pakiet Cleanroom,
interfejs OPC-UA, monitorowanie stanu pompy. Ponadto wzmocniony standard wykonania wyświetlacza sprawia, że jego dodatkowa pokrywa ochronna nie jest więcej potrzebna. Wszystkie
nowe rozwiązania w zakresie mechaniki oraz digitalizacji sprawiają, że Seria-6 termostatów HB-THERM jest pionierem dla
branży i spełnia założenia „just better”.

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel. +48 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl, www.elbi.com.pl
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Dobrze zaprojektowane
chłodzenie to najważniejsza rzecz
Obecnie produkowanym elementom z tworzyw sztucznych stawiane są coraz bardziej rygorystyczne wymagania jakościowe,
a jednocześnie oczekuje się obniżenia kosztów produkcji. Takie wymagania możemy spełnić, wchodząc w zaawansowane technologie produkcji takie jak np. druk 3D. Technologia polega na laserowym przetapianiu kolejnych warstw proszków stalowych
(DMLS Direct Metal Laser Sintering).

W

kładki formujące w formach wtryskowych z chłodzeniem konformalnym, wykonane w technologii druku
3D proszków stalowych, przynoszą wymierne korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć skrócenie
czasu cyklu, poprawę jakości detalu czy wydłużenie żywotności
rdzeni. Technologia druku 3D daje niemalże nieograniczone
i bezkompromisowe możliwości swobodnego projektowania, doprowadzenia chłodzenia tam, gdzie jest ono potrzebne.
Zwiększanie wydajności i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktu nakłada na użytkowników form obowiązek ciągłej
dbałości o narzędzie, niezależnie od wybranej metody wykonania. Druk 3D kanałów daje ogromne możliwości, a nie wymaga
od użytkowników nadzwyczajnego traktowania.
Przede wszystkim stal. Dobierając odpowiedni gatunek stali,
należy skupić się nie tylko na właściwościach mechanicznych,
twardości czy polerowalności. Należy rozważyć zastosowanie stali nierdzewnej. voestalpine HPM Polska ma w ofercie proszki stali nierdzewnych przeznaczone do wykonywania elementów form
wtryskowych. Są to stale dobrze znane i powszechnie stosowane
w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zastosowanie stali odpornej na korozję eliminuje nie tylko powstawanie zanieczyszczeń
w chłodziwie, ale zmniejsza również ryzyko powstawania pęknięć, które zazwyczaj zaczynają się w miejscach wżerów.
Efektywność obwodów chłodzących spada głównie ze względu
na osady, a przyczyny ich powstawania można doszukiwać się
w korozji, kamieniu kotłowym, bakteriach, czyli generalnie w złej
jakości wody. Chłodziwo ma ograniczoną możliwość odbioru ciepła,
1 mm warstwa kamienia kotłowego zmniejsza efektywność chłodzenia o ponad połowę. Każde przedsiębiorstwo powinno wypracować
indywidualny proces uzdatniania wody w oparciu o przeprowadzone
badania. Należy podkreślić, że wiele z powyższych problemów rozwiązuje zastosowanie glikolu jako medium chłodzącego. Jeżeli nie
jest to możliwe w danej chwili dla całego obwodu, zalecamy naszym
klientom zastosowanie zamkniętego układu z chłodziarką tylko dla

formy z chłodzeniem konformalnym, szczególnie jeżeli zdecydowaliśmy się na kanały o średnicach 2–4 mm.
W obiegu chłodzącym, w którym zastosowaliśmy wkładki
z chłodzeniem konformalnym, filtry są wyposażeniem obowiązkowym. Powszechnie stosuje się filtry 100–200 μm – zapewniają
dobrą filtrację i nie powodują dużego spadku ciśnienia przepływu. Dobrą praktyką jest stosowanie filtrów na wyjściu z formy,
gdzie cząsteczki od razu są zatrzymane i nie trafiają do obiegu.
Producenci dostarczają różne rozwiązania dostosowane do wymagań konkretnej wtryskowni.
Gdy zadbaliśmy już o odpowiednią jakość medium chłodzącego, pozostaje utrzymywanie obiegu w czystości. Rozwiązanie jest
dosyć oczywiście – regularne sprawdzanie i czyszczenie kanałów
przy użyciu środków i urządzeń czyszczących. Myjki ultradźwiękowe dają świetne rezultaty. Wymaga to, co prawda, zdemontowania wkładek czy rdzeni, a sam proces zwykle trwa kilka godzin,
ale za to efekt rekompensuje poświęcony nakład pracy. Podczas
czyszczenia kanałów, jednocześnie konserwacji poddawane są
inne miejsca, m.in. odpowietrzenia czy trudnodostępne wybrania
formujące żeberka. Bardzo istotne jest pierwsze uruchomienie
formy i usunięcie wszystkiego, co mogło pozostać w kanałach w
trakcie produkcji, wióry, opiłki czy smary.
Dobrze zaprojektowane chłodzenie to najważniejsza rzecz,
z którą mierzą się konstruktorzy form wtryskowych. Dopuszczenie do powstania w nim korozji, kamienia czy innych elementów
zmienia warunki przyjęte do projektowania i określenia wydajności chłodzenia. Wkładka wykonana w technologii druku 3D jest
częścią całego układu chłodzenia, o który również musimy dbać.
Podsumowując, druk 3D nie zwiększa trudności w utrzymaniu
formy, a korzyści z jego stosowania motywują rozwój nowoczesnej technologii w każdej firmie.
Sylwester Strzelec, tel. 32 774 62 37, tel. kom. 606 324 734
www.voestalpine.com/highperformancemetals/pl/pl/
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Termoformowanie
– nie tylko opakowania
Termoformowanie jest najstarszym i najtańszym sposobem przetwarzania tworzyw termoplastycznych. Termoformowaniem nazywa się proces technologiczny, w którym, z płaskich folii lub płyt, zamocowanych w specjalnych ramach napinających i podgrzanych wstępnie do określonej temperatury charakterystycznej dla danego tworzywa, formuje się produkty o określonych
kształtach.

T

echnologia termoformowania zastępuje w znacznym
stopniu technologię wtrysku. Metodą tą można wytwarzać wyroby o bardzo małej grubości ścianki (rzędu setnych części mm) i o znacznych gabarytach (rzędu kilku
m2). Stosunkowo tanie i wysoko wydajne przetwórstwo sprawia,
że termoformowanie jest powszechnie wykorzystywane zarówno w produkcji opakowań, jak i produktów wielkogabarytowych.
Oferowane rozwiązania techniczne przewidują wiele różnorodnych wariantów: od produkcji jednostkowej i prototypowej do
masowej skali wielkoprzemysłowej. Podczas termoformowania
mamy do czynienia z dwiema podstawowymi operacjami: ogrzewaniem półfabrykatu i jego kształtowaniem (formowaniem). Poddawany obróbce materiał zamocowany jest na obrzeżu w uchwytach igłowych. Ogrzewanie elektryczne zapewniają promienniki
zlokalizowane po jednej lub obu stronach poddanego obróbce
materiału. Czas ogrzewania wymagany do uzyskania odpowiednio miękkiego półfabrykatu zależy od rodzaju polimeru, grubości
i koloru. Rodzaj polimeru i ewentualne napełnienie wiążą się
z różnym przewodnictwem cieplnym obrabianego termicznie materiału. Białe płyty trudniej pochłaniają promieniowanie cieplne
w podczerwieni i wymagają dłuższego okresu ogrzewania niż
ciemno zabarwione elementy. W etapie formowania wyróżnia się
trzy podstawowe kategorie: termoformowanie próżniowe, ciśnieniowe lub mechaniczne. Na ogół stosuje się równocześnie
kategorie mieszane, co sprzyja lepszej wydajności i jakości uzyskanego kształtu.
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Termoformowanie elementów/części wielkogabarytowych
ma wyraźną przewagę nad technologią wtrysku, gdyż proces
wykonuje się na stosunkowo tanich urządzeniach i formach,
w warunkach stosunkowo niskich temperatur przetwórstwa
i ciśnienia. Tolerancje wymiarowe nie są jednak tak wąskie
jak przy wyrobach wtryskowych i dokładność wykonania jest
nieco gorsza. Jest oczywiste, że rozciąganie termoformowanej płyty powoduje znaczne różnice grubości materiału i przecienienia w miejscach głębokiego tłoczenia. Proces ten jest
kontrolowany, a dopuszczalne odchyłki ustalane podczas projektowania wyrobu i oprzyrządowania oraz doboru technologii
formowania.
Procesy termoformowania różnią się sposobem podawanego
ciśnienia na formowany arkusz płyty lub folii, stąd wyróżnić możemy dwie metody:
l formowanie próżniowe (podciśnieniowe);
l formowanie ciśnieniowe (nadciśnieniowe).
W pierwszym przypadku formowanie odbywa się przez wymuszenie odkształcenia arkusza folii lub płyty przy pomocy
próżni, a w drugim przypadku podciśnienie zastępowane jest
przez sprężone powietrze. Zarówno formowanie próżniowe i ciśnieniowe może odbywać się w formach negatywowych, jak i
pozytywowych, bez wstępnego rozciągania i ze wstępnym rozciąganiem.
Podczas termoformowania wykorzystuje się:
l formy negatywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy oraz
wymiarów ma miejsce po stronie zewnętrznej wyrobu);
l formy pozytywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy oraz
wymiarów ma miejsce po stronie wewnętrznej wyrobu).
Technologia termoformowania nie wymaga tak kosztownych
maszyn, jak formowanie wtryskowe czy metodą RTM. Główny
koszt tej metody stanowią formy, co jest istotnym ograniczeniem produkowanego asortymentu wyrobów. W zależności od
aplikacji istotna jest technika przygotowania formy i jej materiał,
z którego będzie ona wykonana. Od kilkunastu lat, aby uprościć
technikę wykonywania form próżniowych jako materiał na formy wprowadza się nowe specjalne żywice narzędziowe: epoksydowe, poliuretanowe i metakrylowe. Główne typy stosowanych
obecnie form to:
Formy pełne – do krótkich i średnich serii produkcyjnych wyrobów „wypukłych”.
Formy laminowane – do produkcji średnioseryjnej dla elementów z zagłębieniami i niszami.
Wymienić można następujące zalety termoformowania:
l możliwość wytwarzania wyrobów o bardzo małej grubości ścianek i o znacznych gabarytach,
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niski koszt form, co zmniejsza ryzyko przy uruchamianiu nowej
produkcji,
l niski koszt form, co pozwala na produkcję krótkich serii lub
modeli do seryjnej produkcji,
l termoformowanie laboratoryjne – badania nowych konstrukcji
folii, np. folii biodegradowalnych,
l możliwość stosowania form wielokrotnych, zwiększających wydajność produkcji,
l znaczna swoboda wyboru surowca do formowania.
Natomiast do wad tej technologii zaliczyć należy:
l wysokie ceny surowca - ceny płyt i folii są ok. 100% wyższe od
cen granulatu,
l powstawanie znacznych odpadów poprodukcyjnych przy obcinaniu (okrawaniu), których nie da się bezpośrednio zagospodarować w tej technologii,
l nierównomierności w grubości ścianek wyrobu,
l pocienienia w narożach,
l brak możliwości wykonania w jednej operacji otworów oraz
gwintów,
l konieczność wykonywania obróbki wykańczającej (obcinanie
obrzeży, wiercenie otworów itp.).
Tworzywa stosowane, które wykorzystuje się do termoformowania, muszą spełniać następujące wymagania:
l posiadać szeroki zakres temperatur, w którym możliwe jest
termoformowanie;
l umożliwiać uzyskanie odpowiedniej głębokości formowania:
H/D (stosunek wysokości formowania do średnicy);
l powinny dobrze płynąć, dokładnie wypełniać zagłębienia i układać się na krawędziach formy;
l folie lub płyty powinny charakteryzować się jednorodnością
materiału w całym przekroju (bez pęcherzy), wtrąceń, dziur,
mieć jednorodną powierzchnię i stałą grubość;
l powinny ulegać pod wpływem ogrzewania całkowitemu i równomiernemu zmiękczeniu tak, aby można było formować wyroby
przy nadciśnieniach lub różnicy ciśnień rzędu 1 bara (0,1 MPa);
l mieć odpowiednią wytrzymałość cieplną, aby powierzchnia folii
nie ulegała uszkodzeniu termicznemu podczas nagrzewania;
l zachować kształt po formowaniu i wytrzymałość wynikającą
z cech materiału wyjściowego.
W zależności od wymagań stawianych produktom (wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna, odporność na starzenie
atmosferyczne, transparentność, głębokość tłoczenia, akceptowana cena) do termoformowania wykorzystywane są płyty półfabrykatów przygotowane z różnych tworzyw termoplastycznych. Niektóre tworzywa termoplastyczne wymagają wstępnego suszenia
przed operacją przetwórstwa. Należą do nich: ABS, ASA, PMMA,
PA, PC, PSU, PES i PET. Temperatura i czas suszenia zależą od rodzaju i grubości tworzywa. Wykończenie spodniej powierzchni płyt
systemem „easyglide” ułatwia formowanie produktów i zmniejsza
rozrzut grubości podczas głębokiego tłoczenia. Standardowo stosuje się zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej termoformowanych płyt folią ochronną, usuwaną dopiero po montażu gotowego
wyrobu w docelowym miejscu. Wyroby sanitarne produkowane są
z płyt zawierających w warstwie zewnętrznej dodatki antybakteryjne. Tolerancje grubości półfabrykatów określają normy. Coraz
częściej wykorzystywane są płyty:
l z mieszanin polimerowych: PC + ABS, PC + PBT, PC + ASA,
l wielowarstwowe: ABS/PMMA, ABS/ASA, ABS/PVC, ABS/
PMMA, PS/PE, PP/PP napełniony, PP/EVA, PETG/PETA/
PETG, PETG/PP,
l wysokobarierowe: PS/EVOH/PE, PE/EVOH/PE, PP/EVOH/PP,
PP/EVOH/PA.
l
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Do termoformowania wyrobów wielkogabarytowych stosuje się
folie sztywne o grubości 2–4 mm lub płyty o grubości 3–15 mm.
Cechy charakterystyczne typowych tworzyw wykorzystywanych
w technologii termoformowania:
Octan i maślan celulozy
Typowe grubości folii: 0,127–0,50 [mm]. Materiał łatwo formowany próżniowo, a wyroby cechują się dobrą wytrzymałością
i ładnym wyglądem. Cykle produkcyjne są krótkie i ekonomiczne.
Najlepsze rezultaty otrzymuje się przez szybkie ogrzewanie grzejnikiem o temperaturze ok. 550oC.
Polietylen
Typowe grubości folii: 0,127–0,75 [mm]. Materiał łatwo formowalny, zarówno pozytywowo, jak i negatywowo. Niska wytrzymałość cieplna. Wolno się ogrzewa i oziębia. Cykl ogrzewania
musi być ściśle przestrzegany. Zalecana temperatura grzejników: 550–650 [oC]. Występują trudności przy cięciu i wyrównywaniu, ze względu na giętkość materiału.
Polistyren modyfikowany
Typowe grubości folii: 0,25–1,02 [mm]. Doskonale nadaje się
do trudnego ciągnienia. Łatwy do wykończenia. Sposób ogrzewania i temperatury zależą od stopnia zmodyfikowania.
Polistyren orientowany
Typowe grubości folii: 0,127–0,254 [mm]. Łatwo się formuje.
Kształty ze szczegółami nisko umieszczonymi można formować
zwykłymi metodami próżniowymi.
Polichlorek winylu (miękki)
Formuje się łatwo z folii o grubościach 0,127–0,254 [mm].
Wymagana jest ścisła kontrola temperatury nagrzewania i formy.
Ogrzewanie powinno być w miarę krótkie. Ważne jest szybkie
i całkowite usuwanie powietrza. Zamknięte szczegóły wymagają stosowania specjalnej techniki. Nadaje się na opakowania
skórkowe.
Polichlorek winylu (twardy)
Formuje się łatwo z folii o grubościach 0,25–0,50 [mm]. Wymagana ścisła kontrola temperatury nagrzewania i formy. Ogrzewanie powinno być w miarę krótkie. Można łatwo formować
nadrukowane arkusze, bez deformowania nadruku, jak również
odtwarzać dobrze szczegóły formy dzięki dobrej stabilności wymiarowej tworzywa.
ZASTOSOWANIE
Największym odbiorcą wyrobów termoformowanych są zakłady
produkujące chłodziarki (komory wewnętrzne, drzwi, pojemniki,
półki) oraz wszelkiego rodzaju opakowania (do napojów, tace,
13
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pudełka itp.). Drugim z kolei jest przemysł motoryzacyjny i lotniczy, gdzie z ABS wykonywane są nadwozia, deski rozdzielcze, wewnętrzne części drzwi, elementy foteli, schowki itp. W przemyśle
elektrotechnicznym wykonuje się metodą formowania próżniowego elementy izolacyjne maszyn elektrycznych, obudowy i pokrywy. Także podświetlane znaki drogowe z tworzyw akrylowych
są wykonywane tą metodą. Z innych dziedzin można wymienić:
produkcja łodzi, wyposażenia wagonów kolejowych i statków,
walizek, wózków dziecięcych, zabawek, mebli, umywalek, brodzików, elementów dekoracyjnych, elementów scenografii, obudów
maszyn, elementów worków stomijnych, elementów medycznych
i wielu innych dużych elementów, których wykonywanie innymi
metodami jest nieopłacalne.
TERMOFORMIERKI
Maszyny stosowane w technologii termoformowania próżniowego, ciśnieniowego lub ciśnieniowo - próżniowego to
termoformierki. Wyróżniamy termoformierki o dużym polu formowania (głównie do termoformowania próżniowego płyt do
grubości 10-12 mm, polu powierzchni do 3000 mm x 2000
mm x 1000 mm) lub termoformierki do folii twardych (folie o
grubościach 0,2 mm – 2 mm) i polu max 900 mm x 500 mm
do głębokości termoformowania 200 mm w technologii termoformowania ciśnieniowo – próżniowego. Producenci maszyn
oferują różne rozwiązania podgrzewania termoformowanych
tworzyw, gdzie płyty grzewcze zaopatrzone są w elektryczne
promienniki ceramiczne, kwarcowe bądź halogenowe emitujące promieniowanie podczerwone. Płyty mają konstrukcję typu
„sandwich”, pozwalającą na jednoczesne ogrzewanie materiału od góry i od dołu.
Promienniki ceramiczne charakteryzuje prosta konstrukcja,
duża odporność mechaniczna, odporność chemiczna, niska
cena, łatwość regulacji i długi okres użytkowania, określany na
10 000 godzin. Promienniki ceramiczne emitują fale elektromagnetyczne w przedziale długości 300–500 nm. Oprogramowanie
sterowania grzałkami i regulacja strefowa temperatur umożliwiają kontrolowany i powtarzalny proces podgrzewania tworzywa
przed operacją formowania. Część grzałek (tzw. grzałki sterujące) ma wbudowane termoelementy, umożliwiające strefowe
kontrolowanie temperatur. Jednocześnie podgrzewane są dwustronnie całe powierzchnie poddawanej obróbce płyty tworzywa.
Moc grzałek zainstalowanych od dołu jest mniejsza o ok. 40%.
Rozwiązania techniczne zapewniają skrócenie do minimum czasu pomiędzy uzyskaniem temperatury tworzywa wymaganej do
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termoformowania a rozpoczęciem kształtowania wyrobu. Obudowa strefy roboczej musi zapewnić równomierne temperatury
procesu przetwórstwa.
Promieniowanie podczerwone emitowane przez promienniki
kwarcowe i halogenowe ma nieco niższe długości fal w porównaniu do otrzymywanego od promienników ceramicznych. W celu
równomiernego rozciągnięcia poddającej się odkształceniom,
gorącej i plastycznej płyty kształtowanego tworzywa można stosować dolny nadmuch, formujący „bańkę” do określonej wysokości, kontrolowanej przez pomiar czujnika optycznego. Formowanie odbywa się przez odpowiednie zastosowanie próżni lub
nadciśnienia z jednej lub obu stron płaszczyzny półfabrykatu. Odpowiednio dobrany kształt stempla ułatwia formowanie niesymetrycznie wyoblonych części produktu. Wykorzystuje się sprężone
powietrze o określonym ciśnieniu.
Przy formowaniu próżniowym stosuje się zbiorniki wyrównawcze o objętości porównywalnej z objętością roboczą urządzeń
formujących, połączone z pompami próżniowymi. Ma to na celu
uzyskanie wymaganego podciśnienia w możliwie krótkim czasie.
Formowanie próżniowe wymaga podgrzania półfabrykatów do
temperatury formowania wyższej o 10–30oC w porównaniu do
formowania ciśnieniowego. Średnice otworów napowietrzania
ciśnieniowego są nieco mniejsze niż otwory próżniowe w narzędziach formujących i zależą od rodzaju polimeru. Urządzenia pozwalają również na próżniowe laminowanie dużych powierzchni
(np. drzwi) foliami termoplastycznymi z naniesionym uprzednio
nadrukiem.
Inne zastosowanie urządzeń do termoformowania to wykonywanie brył przestrzennych, o powierzchniach trwale połączonych ze sobą na obwodzie. W tym celu wykorzystywane są
formy dwuczęściowe, z ramą pośrednią, umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch podgrzanych płyt z tworzywa termoplastycznego. Po formowaniu próżniowym lub ciśnieniowym,
z jednoczesnym procesem zgrzewania obrzeży, powstaje produkt o podwójnych ściankach (np. deski surfingowe, zderzaki
lub samochodowe zbiorniki paliwowe). W tej technologii można dodatkowo wykorzystywać płyty nie tylko o różnych grubościach, ale i kolorach.
Chłodzenie gotowego wyrobu w formie następuje poprzez oddanie ciepła do otoczenia w wyniku nawiewu zimnego powietrza
przez wentylatory z dyszami strumieniowymi i odbiór ciepła przez
formę. Czasem w procesie chłodzenia wykorzystywany jest natrysk mgły wodnej na powierzchnię gorącego wyrobu, ale to rozwiązanie wpływa na proces korozji elementów metalowych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Schłodzenie wyrobu
zabezpiecza przed jego odkształceniami podczas zdejmowania
i odkładania. Chłodzeniu podlega również przestrzeń zawierająca
elementy zaciskowe, prowadzące termoformowaną folię sztywną
lub płyty. Ma to na celu zapewnienie dokładnego utrzymania pozycji półfabrykatu podczas operacji formowania. Czas chłodzenia, podobnie jak czas ogrzewania, zależy od rodzaju tworzywa,
a konkretnie od przewodnictwa cieplnego.
PRODUCENCI
CRClarke & Company to niewielka rodzinna firma, założona
przez Chrisa Clarke’a w 1974 roku, skupiająca się na segmencie termoformierek przeznaczonych dla szkół i uczelni technicznych oraz laboratoriów.
W konsekwencji prac nad ochroną środowiska i poszukiwaniem nowych rozwiązań w przemyśle opakowaniowym termoformierki laboratoryjne są wykorzystywane przez producentów folii
do badania konstrukcji folii biodegradowalnych.
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Termoformierki typu 725FLB są najczęściej wybieranym modelem, takie urządzenia znajdują się na kilku uczelniach technicznych, wykorzystywane są do nauki i rozpowszechniania wiedzy
na temat obróbki tworzyw sztucznych.
Najnowszym wprowadzonym na rynek urządzeniem jest termoformierka do produkcji elementów worków stomijnych.
Firma ILLIG Maschinenbau GmbH już od przeszło 70 lat znajduje się wśród czołowych producentów maszyn do termoformowania płyt i folii. W portfolio produkcyjnym firmy znajdują się
urządzenia:
l typu UA do termoformowania płyt – są to maszyny wielkoformatowe z możliwością głębokiego formowania materiałów,
przeważnie z arkuszy (z możliwością formowania także z roli)
do 12 mm grubości. W zależności od potrzeb, wyposażenie
maszyny pozwala na bardzo szybkie przezbrojenie oprzyrządowania w formie pakietu oraz pracę z prędkościami rzędu 6065 cykli na godzinę;
l typu RDM do termoformowania kubków do picia – są to maszyny RDM pracujące w systemie formowania i wycinania
w jednej stacji. Głównym zastosowaniem tego typu maszyn
jest produkcja kubków dla przetworów mlecznych takich jak:
jogurt, kefir; kubków do picia; do innych produktów spożywczych jak masło, margaryna; kapsułki do kawy, herbaty i innych napojów. Maszyny RDM mogą służyć również do produkcji
doniczek kwiatowych z możliwością wycinania otworów w dnie.
W zależności od potrzeb produkcyjnych dobierane są odpowiednie konfiguracje linii. W tej grupie znajduje się również
maszyna RDML 70b dekorująca kubki i opakowania spożywcze techniką etykietowania w formie (IML);
l maszyny typu RDKP, RV, RDK, RD do termoformowania opakowań spożywczych, technicznych, wytłoczek;
l maszyny typu SB do produkcji prostych wytłoczek,
l formierki butelek typ BF, która jest odpowiedzią firmy ILLIG
na oczekiwania przemysłu mleczarskiego w zakresie nowych
świeżych pomysłów na opakowania o nowatorskich kształtach
przyciągających klientów. Maszyna może produkować butelki
i opakowania dotychczas zarezerwowane dla technologii wtrysku lub rozdmuchu w formie.
Firma Geiss AG oferuje swoim klientom termoformierki serii
T. Jest to seria najlepiej sprzedających się maszyn o wysokiej
wytrzymałości, gwarantująca możliwość formowania każdego
rodzaju materiału do termoformowania z płyt o każdej możliwej
grubości. System parametrycznego projektowania umożliwia
skonstruowanie maszyny o dowolnych wymiarach w zakresie
od 1000mm x 900mm i większych. Obszerna lista wyposa-
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żenia dodatkowego pozwala na dowolny stopień specjalizacji
i automatyzacji. Podstawowa maszyna w standardzie wyposażona jest w napędy serwo dla stołu, ramy dociskowej i stempla górnego. W tego typu maszynie czas ruchu może zostać
skrócony nawet o 2/3, w porównaniu do maszyn z napędami
pneumatycznymi. Zwiększyło to nie tylko produktywność, ale
również zmniejszyło zużycie energii, poprzez redukcję zużycia
sprężonego powietrza. Nowa konstrukcja maszyny wprowadza
jeszcze większą sztywność ramy. Seria U maszyn do termoformowania firmy Geiss AG to niezwykle kompaktowe maszyny
o bardzo małych gabarytach. Ta seria uzupełnia serię T o maszyny o mniejszych wymiarach. Stół maszyny jest podnoszony
pneumatycznie od dołu, umożliwiając 300 mm głębokość tłoczenia. Nie ma potrzeby stosowania podwyższenia dzięki optymalnej wysokości roboczej. Wszystkie maszyny wyposażone są
w grzałki kwarcowe lub opcjonalnie w grzałki halogenowe.
W użyciu znajdują się setki tysięcy tego typu elementów grzejnych. Duża szybkość nagrzewania pozwala maszynom do formowania próżniowego z jedną stacją na zdobycie dużego udziału w rynku. W fazie spoczynku przy najniższych nastawach są
to jedne z najbardziej energooszczędnych elementów grzejnych
stosowanych w maszynach do termoformowania. Halogenowe
elementy grzejne mogą skrócić czas nagrzewania nawet o połowę. Wydajność maszyny z jedną stacją dorównuje wydajności
maszynom z wieloma stacjami, gdzie moc każdej grzałki jest
indywidualnie kontrolowana i umożliwia doskonałą adaptację
do najbardziej wymagających aplikacji. Najniższa absorpcja
przy długości fali 1 mikrometr pozwala na głębokie przenikanie
oraz doskonałe nagrzewanie nawet bardzo grubych materiałów.
Element grzejny „SPEEDIUM” oferowany przez firmę Geiss AG
został specjalnie opracowany tak, aby w znacznym stopniu zredukować wpływ koloru, a jednocześnie zwiększyć efektywność
nagrzewania. Pobór mocy, jak również czas nagrzewania, dla
typowych zastosowań, zostały znacznie zmniejszone, a wielokolorowe, zadrukowane arkusze wykonane z różnych termoplastów nie stanowią już żadnego problemu.
Firma Tepro w swoim portfolio oferuje automatyczną termoformierkę TESPRO806 – wysokowydajna termoformierka przeznaczona jest do produkcji opakowań z twardych folii termoplastycznych. W zależności od zastosowanej matrycy formującej
maszyna może wytwarzać także tacki, pokrywki, opakowania
zamykane typu „clamshell” itp. z wielu rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak np.: PS, OPS, PET, PVC i ELM. Maksymalna
grubość formowanej folii to aż 800 μm, a wymiary pola formującego to 790 x 560 mm. W zależności od stosowanej matrycy
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i rodzaju formowanej folii – maksymalna głębokość formowanego opakowania może osiągnąć 135 mm. Maszyna firmy TESPRO
może być wyposażona w układarkę do automatycznego odbioru
opakowań, dającą pełną kontrolę nad wysokością i odstępami
pomiędzy układanymi sztaplami opakowań.
Termoformierki próżniowe firmy TOOLS FACTORY półautomatyczne z załadunkiem ręcznym wyróżniają się zastosowaniem
wielu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, takich jak:
l automatyczna diagnostyka każdej grzałki oraz najważniejszych
podzespołów maszyny;
l wbudowany router przemysłowy ze zdalnym dostępem do
urządzenia, umożliwiający przeprowadzenie diagnostyki, wykonanie zdalnego serwisu, naprawienie błędów, poprawienie
i optymalizację kodu receptur, zmianę wyglądu panelu HMI
oraz dodawanie nowych funkcji;
l automatyczna regulacja rozmiarów pola formowania z panelu
operatorskiego (bezstopniowa regulowana płyta dolna);
l automatyczna regulacja rozmiarów ramy dociskającej (górna
rama);
l procentowa regulacja grzania każdego z promienników;
l automatyczne sterowanie procesem grzania i chłodzenia materiału poprzez wykorzystanie nowoczesnych pirometrów do
bezkontaktowego pomiaru temperatury.
Każda maszyna firmy TOOLS FACTORY może być zaprojektowana oraz dopasowana do wymogów klienta oraz jego produktu, tj.:
l wykorzystanie elementów pneumatyki, jak i serwonapędów
elektrycznych,
l medium grzania w termoformierkach może być zrealizowane
poprzez wykorzystanie promienników halogenowych, ceramicznych czy kwarcowych,
l konstrukcja urządzenia umożliwia doposażenie jej w stempel
(przeciw wzornik), gdzie ruch wertykalny realizowany jest poprzez serwonapęd elektryczny,
l możliwość zastosowania jonizujących noży powietrznych, do
usuwania ładunku elektrostatycznego i zanieczyszczeń z powierzchni pyt lub folii oraz do usprawnienia separacji płyt,
l w celu przyspieszenia procesu chłodzenia istnieje możliwość
instalacji centralnego systemu chłodzenia wraz z dyszami kierunkowymi.
Firma Zemat oferuje w swoim portfolio niezawodne i łatwe
w użyciu termoformierki próżniowe FORMA. Proces formowania
jest efektywny i ekonomiczny zarówno przy małych, jak i dużych
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partiach produkcji. Jednolita grubość ścianki jest możliwa do
uzyskania przez zastosowanie rozdmuchu przy formowaniu w pozytywie lub opcji stempla przy formowaniu w negatywie. Proces
produkcji łączy w sobie najlepsze cechy formowania ciśnieniowego i próżniowego: wyjątkową precyzję oraz szybkość cyklu formowania. Termoformierki próżniowe FORMA służą do produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych i innych artykułów
produkowanych z rolek folii termoplastycznych, takich jak: OPS,
PVC, PET i innych termoformowalnych folii. Zautomatyzowane
funkcje formierki, kontrolowane przez sterowniki pozwalają na
optymalizację ustawień czasowych. Solidna konstrukcja wysoko
obciążanych elementów maszyny zapewnia jej ciągłą pracę i długotrwałą wydajność produkcji. Termoformierki, w zależności od
potrzeb produkcyjnych, są wyposażone w specjalistyczne moduły
wykańczające. Każda formierka firmy Zemat może być również
wyposażona w automatyczny odwijacz folii. Umożliwia on użycie
większych i cięższych folii, szczególnie polecany jest do pracy
z modułami FPP i FPN.
Natomiast firma PEX oferuje maszyny serii PEX D, które służą do wytwarzania wyrobów dla różnych dziedzin przemysłu:
motoryzacyjnego, reklamowego, lotniczego, budownictwa i gospodarstwa domowego, tłoczenia wyrobów sanitarnych (brodziki, wanny) i przeznaczone są do formowania metodą próżniową
różnych elementów z płyt termoplastycznych, takich jak: PS,
HIPS, ABS, PVC, PMMA o grubości do 16 mm, formowanie poliwęglanu. Wszystkie urządzenia pracują w systemie półautomatycznym. Termoformierki próżniowe serii PEX D wykonywane
są na indywidualne zamówienie klienta i dostosowywane do
jego potrzeb.
Termoformierki przeznaczone są do próżniowego formowania
opakowań, typu blister z folii w rolce (do 1,5 mm), oraz formowania tworzyw sztucznych w postaci płyt o maksymalnym wymiarze
700 mm x 1000 mm i grubości do 6 mm, również formowanie
poliwęglanu. Termoformierki próżniowe posiadają w podstawowej wersji możliwość wstępnego rozdmuchu materiału, co jest
bardzo przydatne przy formowaniu wysokich elementów. Zmiana
formy na termoformierkach PEX jest bardzo prosta i nie wymaga
długiego czasu rozruchu nowego oprzyrządowania.
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Czy opakowania z termoformierki
zdominują rynek?
Opakowania już dziś stanowią niemal 1/3 wszystkich termoformowanych wyrobów, a ich producenci zdają się na nowo odkrywać zalety termoformierek. Czy mają one szanse wyprzedzić wtryskarki i stać się głównym narzędziem do produkcji opakowań?

J

ako że opakowania nie tylko chronią produkt i dostarczają o nim informacji, ale także są nośnikiem treści marketingowych i światopoglądowych, ich producenci muszą
bardzo skrupulatnie śledzić zachodzące w społeczeństwie
zmiany. A tych ostatnio jest mnóstwo – od postępującego indywidualizmu i popularyzacji jednoosobowych gospodarstw domowych, przez modę na zdrowe odżywianie i ekologiczne materiały,
po nowe style życia i podróżowania sprzyjające popularyzacji żywności gotowej i opakowań typu to-go. Trendy te stanowią spore
wyzwanie dla producentów opakowań, a jednocześnie stymulują
popyt na systemy do termoformowania, które zdają się stanowić
najbardziej adekwatną odpowiedź.

DLACZEGO TERMOFORMOWANIE?
Termoformowanie, czyli kształtowanie tworzyw sztucznych
przez podgrzanie, a następnie formowanie mechaniczne, sprężonym powietrzem lub próżnią, stosowane jest w przemyśle od
lat 40., ale przez większą część XX w. rozwijało się w cieniu formowania wtryskowego. Dopiero stosunkowo niedawno mocno
zyskało na popularności: według Credence Research w 2023 r.
metodą tą wytwarzanych będzie ponad 500 tys. ton wyrobów
z polimerów. Największy udział w tej grupie mają i będą miały
opakowania, w tym dla sektora spożywczego, medycznego, elektronicznego i przemysłu wytwórczego. Zaś wśród obrabianych tą
metodą materiałów na pierwszym miejscu znalazł się PET, a na
kolejnych: PVC, PETG, PS i PP.
Silna pozycja termoformowania na rynku opakowaniowym nie
jest dziełem przypadku: technologia ta jest bowiem jednocześnie uniwersalna, szybka i tania. Umożliwia efektywną obróbkę
niemal wszystkich tworzyw z grupy termoplastów z prędkością do
60-65 cykli na minutę – i to za cenę znacznie niższą niż w przypadku formowania wtryskowego. Jako że materiał jest tu podgrzewany w piecu, a następnie kształtowany na matrycy, nie ma
konieczności stosowania drogich form wtryskowych, a proces
przezbrajania maszyny jest krótszy i tańszy. Tańsze są również
same termoformierki i ich oprzyrządowanie.
W ZGODZIE Z TRENDAMI
Już te argumenty wystarczyłyby, aby zapewnić termoformowaniu sympatię wielu producentów opakowań. Ma ono im jednak
do zaoferowania znacznie więcej: umożliwia bowiem sprostanie
najnowszym trendom, w tym przede wszystkim rosnącym naciskom na ekologiczność, redukcję wagi i funkcjonalność opakowań. Formować termicznie można bowiem także tworzywa na
bazie surowców naturalnych oraz pochodzące z odzysku, a same
folie – główny materiał do produkcji termoformowanych opakowań – ze względu na niewielką grubość, bez wyjątku nadają się
do recyklingu.
Termoformierki sprawdzą się także w produkcji materiałów
cienkościennych, z którymi wtryskarce ze względu na zbyt małe
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płynięcie materiału często trudno sobie poradzić. W efekcie
umożliwiają wytwarzanie wyjątkowo lekkich opakowań, w tym
opakowań typu skin, które niczym druga skóra otaczają szczelnie produkt, chroniąc go przed uszkodzeniem, a jednocześnie
zapewniając możliwość jego obejrzenia przed zakupem. Najłatwiejszym sposobem ich uformowania jest ułożenie produktu
na tacce i pokrycie termoformowaną folią, która po schłodzeniu tworzy szczelne połączenie z podłożem. Proces ten można
zrealizować zarówno w termoformującej maszynie pakującej, jak
i w tzw. traysealerze, czyli urządzeniu do pakowania na tackach.
Zalety termoformowania w stosunku do pokrewnych technik
formierskich uwidaczniają się również w procesach produkcji
opakowań wielowarstwowych. W praktyce niektóre z nich można
ekonomicznie wytwarzać wyłącznie z wykorzystaniem termoformierki. A to właśnie opakowania składające się z kilku warstw
są uważane za przyszłość branży opakowaniowej. Dlaczego?
Oferują one możliwość integracji dodatkowych elementów, np.
etykiet IML czy warstw barierowych typu EVOH, które zwielokrotniają właściwości barierowe tradycyjnych tworzyw w stopniu
porównywalnym z 10-milimetrowej grubości powłoką z LDPE,
a tym sam znacznie przedłużają trwałość żywności. Dodatkowe
warstwy mogą także rozszerzać funkcjonalność opakowań, np.
informując o naruszeniu szczelności czy o końcu okresu przydatności do spożycia.
NISZA RYNKOWA
Dynamiczny rozwój technologii termoformowania w ostatnich
latach sprawił, że termoformierki pod wieloma względami nierzadko przewyższają wtryskarki. Stosowane w nich pierwotnie
nagrzewnice ceramiczne i drutowe zostały zastąpione układami
elektrycznymi. Ruchami płyty coraz częściej sterują serwonapędy, które dzięki współpracy z zaawansowanymi systemami sterowania zapewniają odpowiednie pozycjonowanie materiału, zaś
centralny system pomp próżniowych i automatyczne systemy
transportu komponentów ograniczają do minimum udział człowieka w procesie produkcji.
Wszystko to sprawia, że termoformowanie coraz częściej
wskazywane jest jako alternatywa dla formowania wtryskowego – nie tylko zresztą w sektorze produkcji opakowań. Teza ta
nie do końca jest jednak słuszna. Segment termoformowania
cechuje się bowiem znacznie większym rozdrobnieniem i wysoką specjalizacją lokalną: oprócz dużych producentów, na rynku
z powodzeniem działają także mali wytwórcy, korzystający
z mniej zaawansowanych rozwiązań, np. maszyn półautomatycznych zintegrowanych ze standardową obcinarką rolkową. Firmy
te specjalizują się głównie w wytwarzaniu małych i średnich partii produktów, tworząc swoistą niszę rynkową z dominującą rolą
sektora MŚP.
Źródło: Redakcja Portal Przemysłowy
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Wyznaczamy standardy
na rynku
Firma Geiss to jedna z niewielu firm, która w jednym zakładzie produkuje maszyny do termoformowania, formy, poziome piły
taśmowe, a także frezarki cnc do wycięcia i obróbki produktu po termoformowaniu. Ogromne, ponad 50-letnie doświadczenie
w zakresie termoformowania sprawia, że Geiss od lat wyznacza standardy na rynku.

O

becnie produkowane maszyny serii T10 i Ts1 wyposażone są w standardzie w silniki serwo do napędu stołu, ramy dociskowej i stempla górnego. Dzięki temu
skrócono czas ruchów pomocniczych o 60%. Pozwoliło to również na zmniejszenie gabarytów zewnętrznych maszyny
i wyeliminowanie mechanicznych synchronizatorów stołu i ramy
dociskowej.
Zastosowanie i symetryczne rozmieszczenie silników serwo
zapewnia bardzo precyzyjne i programowalne podnoszenie stołu, a także równomierny i pewny docisk arkusza poprzez ramę
dociskową. Standardowa maszyna T10 niezależnie od wyposażenia pozwala na formowanie dowolnego typu materiału termoplastycznego o dowolnej grubości. Na tej samej maszynie możliwe jest termoformowanie bardzo cienkich folii, a także bardzo
grubych płyt jak np. 20 mm, dzięki temu maszyna jest bardzo
uniwersalna. Maszyny serii T10 zapewniają, krótkie czasy cyklu. Dla przykładu czas cyklu uzyskany podczas produkcji detali
z 4 mm ABS z warstwą PMMA wyniósł 64 sekundy.
Zastosowanie regulowanego okna i regulowanej ramy dociskowej o unikalnej konstrukcji pozwala na znaczne skrócenie
czasu przezbrojenia maszyny, a także pozwala wyeliminować
zajmujące wiele cennego miejsca regały z płytami okiennymi
i ramami dociskowymi o różnych wymiarach.
Maszyny do termoformowania i frezarki CNC firmy Geiss projektowane są przy pomocy parametrycznego systemu, który po
wprowadzeniu maksymalnej wielkości arkusza i głębokości tłoczenia pozawala na przygotowanie oferty na maszynę w ciągu
kilkunastu minut. Cała dokumentacja techniczna łącznie z zamówieniami do poddostawców i programami dla robotów spawalniczych generowana jest w ciągu kilku godzin. Taki system
sprawia, że każdy wymiar jest standardem.
W skład standardowego wyposażenia maszyny GEISS T10
wchodzą m.in.: 4 silniki serwo dla stołu, 4 silniki serwo dla

ramy dociskowej, 2 silniki serwo dla stempla górnego, 2 stoły
grzewcze z grzałkami kwarcowymi, gdzie moc każdej z grzałek
jest regulowana indywidualnie, regulowana bezstopniowo rama
dociskowa pozwalająca na szybką zmianę wymiaru podczas
zmiany formy, wentylatory z mgiełką wodną do chłodzenia, każdy
o wydajności 26 m3/min i mocy 700 wat, sterowanie i napędy
Siemens, sztywna konstrukcja pozwalająca na formowanie arkusza o dowolnej grubości.
Opcjonalnie maszyna GEISS T10 może być wyposażona w:
grzałki halogenowe typu Flash lub Speedium, regulowane okno,
opcje wspomagające proces termoformowania wanien akrylowych, wyposażenie pozwalające na formowanie „Twin Sheet”,
automatyczny podajnik płyt i podajnik rolkowy, centralny system
chłodzenia, centralny system smarowania, termostaty, pirometry i wiele innych opcji.
Dzięki zastosowaniu grzałek kwarcowych lub halogenowych,
a także napędów serwo maszyny Geiss są bardzo energooszczędne. Dla przykładu: do nagrzania 1 kg tworzywa maszyny
zużywają odpowiednio:
– dla grzałek halogenowych średnio ok. 0,44 kW/kg;
– dla grzałek kwarcowych średnio ok. 0,59 kW/kg;
– dla grzałek ceramicznych średnio ok. 0,97 kW/kg – nie stosowanych od dawna przez GEISS.
Porównanie w warunkach produkcyjnych, z użyciem tej samej
formy, dwóch maszyn: Geiss T10 z grzałkami Speedium i maszyny z grzałkami kwarcowymi i wstępnym grzaniem arkusza wykazało, że maszyna T10 zużywała o 65% mniej energii koniecznej
do nagrzania 1 kg tworzywa. Podczas produkcji uzyskano jednakowe czasy cyklu dla obu maszyn.

www.kmpplastics.com.pl
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Termoformowanie i termoformierki – zestawienie wybranych firm*

termoformowanie

ARTEX ARTUR MAKIOLA
ul. Wolności 89
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 69 40
www.artex-vacuum.com

CMS POLSKA Spółka z o.o.
ul. Poznańska 75
60-185 Skórzewo
tel. 61 814 35 69
office@cms-polska.pl
www.cms-polska.pl

ENTRO HOLDINGS Sp. z o.o
Al. Wilanowska 91 lok. 6
02-765 Warszawa
tel. 22 642 23 74
tel. 604 255 258
biuro@entro.com.pl
www.entro.com.pl

InfoTEC CNC
Krótka 8 Zasutowo
62-330 Nekla
tel. 61 8333 999
biuro@infotec-cnc.com
www.infotec-cnc.com

Artex jest firmą rodzinną, z ogromnym doświadczeniem w produkcji urządzeń próżniowych i nie
tylko. Od 2002 roku produkujemy prasy próżniowe, których zastosowanie i funkcje mają wręcz
nieograniczone możliwości. Produkujemy urządzenia, ale również dzielimy się niezbędną wiedzą
z naszymi klientami. W naszej ofercie znajdują się profesjonalne piece do wygrzewania materiałów termoplastycznych, prasy do formowania płyt mineralno-akrylowych, termoformierki, prasy
do sublimacji, jak również do foliowania elementów folią PCV oraz wysokiej jakości membrany
stosowane w naszych urządzeniach z naturalnego kauczuku i silikonu. Każde produkowane przez
nas urządzenie wykonywane jest na indywidualne zamówienie klienta, co sprawia, że są one
idealnie dopasowane do potrzeb i charakterystyki biznesu.

W ofercie firmy znajdują się maszyny do formowania próżniowego, mechanicznego, do wyrobów „Twin-sheet” oraz frezarki 5 osiowe do produkcji form do termoformowania i procesu
obcinania.
Firma CMS w 2021 wypuściła na rynek najnowszą linię termoformierek o nazwie Eidos. Maszyny jako jedyne na rynku posiadają specjalne oprogramowanie ThermoActive do procesu termoformowania, które pozwala na wydajną pracę nawet niedoświadczonym operatorom. Po przejściu
11 punktów, w których określone zostają parametry pracy maszyny, produkt ma być idealny.
Dodatkowo pracę maszyny wspiera kamera termiczna z opatentowanym systemem ThermoProphet, który automatycznie, bez udziału operatora, dostosowuje moc grzałek do zmieniających
się warunków zewnętrznych maszyny. Standardowa maszyna posiada możliwość docisku z góry
specjalnym stemplem o sile przekraczającej 1t, dając klientom możliwość lepszego odwzorowania kształtu formy.

Termoformierki laboratoryjne i edukacyjne są niezbędnym elementem wyposażenia działów
jakości firm produkujących opakowania.
Instytuty naukowe, politechniki coraz częściej pracują nad materiałami przyjaznymi dla środowiska, a jednocześnie tak samo użytecznymi jak plastik. Rozwija się współpraca między
naukowcami a przemysłem. Produkcja opakowań znacznie częściej będzie się opierać na foliach
z użyciem granulatu ze skrobi lub włókien roślinnych. Do prób laboratoryjnych folii rekomendujemy termoformierki CRClarke, a szczególnie modele 725FLB i 750FLB.

InfoTEC CNC działając już od ponad 20 lat wyspecjalizował się w produkcji maszyn sterowanych komputerowo. Dostarcza wysokiej klasy urządzenia do profesjonalnych zastosowań. Jedną
z serii produkowanych przez InfoTEC CNC są urządzenia do termoformowania próżniowego. Termoformierki z serii T wyróżniają się wysokim zaawansowaniem technicznym oraz bardzo dobrym
stosunkiem ceny do jakości. Maszyny produkowane są od podstaw w Polsce, a zastosowane
podzespoły charakteryzują się legendarną jakością ich producentów, tj. np. Bosch, Omron, Metal Work. InfoTEC CNC posiada w swojej ofercie standardowe modele, jak również projektuje
oraz produkuje termoformierki pod konkretne zamówienia klienta.

*Na podstawie materiałów własnych i uzyskanych ze stron internetowych firm
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KMP Plastics
ul. Warszawska 31
05-092 Łomianki
infoATkmpplastics.com.pl
tel. 22 747 18 65
fax. 22 747 18 66
www.kmpplastics.com.pl

Tomir Sp.j.
ul. Kopalniana 6
01-321 Warszawa
tel. 22 665-62-05
fax. 22 213-11-81
biuro@tomir.com.pl
www.tomir.com.pl

TOOLS FACTORY Sp.j.
ul. Żurawia 92 Stefanówka
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 88
fax 22 789 07 18
info@toolsfactory.pl
www.toolsfactory.pl

Termoformowanie i termoformierki – zestawienie wybranych firm*

KF Technologie
Piotr Kaczyński
ul. Łuki Wielkie 1
02-434 Warszawa
tel. 22 873 36 64
tel. 606 240 930
biuro@kftechnologie.com.pl
www.kftechnologie.com.pl
www.bioopakowania.pl

KF TECHNOLOGIE przedstawiciel firm zagranicznych, który, wpisując się w GOSPODARKĘ
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, dostarcza maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji
opakowań do:
l ekstruzji folii do termoformowania APET i 100% RPET do żywności; podnoszenia iV (lepkości)
i odkażania płatków PET. Viscotec (grupa Starlinger);
l termoformowania opakowań do żywności z RPET, APET, PP i innych; termoformowania BIO
opakowań i produktów z PULPY ORGANICZNEJ (celulozy, trzciny cukrowej, buraka itp.).
Kiefel Technologies (grupa Brückner);
®
®
l pakowania w termoformowany blister tradycyjny oraz monomateriałowy cyclePac ; cycleBox
czy cycleForm® na bazie masy CELULOZOWEJ w 100% nadające się do recyklingu. KOCH Pac-Systeme (grupa Uhlmann).

MASZYNY DO TERMOFORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO GEISS SERII T10
Jest to seria najlepiej sprzedających się maszyn o dużej trwałości i niemal dowolnych wymiarach. Maszyny te gwarantują możliwość formowania dowolnego materiału o dowolnej grubości
dostępnego do termoformowania. Maszyny wyposażone są w standardzie w napędy serwo, grzałki kwarcowe, stempel górny i regulowaną ramę dociskową. Dzięki temu maszyna jest bardzo
elastyczna w produkcji, ekonomiczna w użytkowaniu i niezawodna. Wyposażenie podstawowe
i ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie sprawiają, że maszyna zapewnia bardzo krótkie czasy cykli przy produkcji najwyższej jakości detali. Maszyny Geiss mogą być wyposażone w wiele
dodatkowych opcji ułatwiających pracę i skracających czas cyklu. Możemy zastosować grzałki
halogenowe, regulowane okno, podajnik płyt, podajnik rolkowy a także technologię Twin Sheet.
Uzupełnieniem oferty maszyn do termoformowania są frezarki CNC, poziome piły taśmowe
a także formy.

Firma TOMIR jest przedstawicielem firmy ILLIG – od 75 lat lidera w produkcji: automatów typu
UA do termoformowania płyt z tworzyw sztucznych (wanny, brodziki, wnętrza lodówek, elementy karoserii samochodowych, walizki, reklamy); automatów typu RDM formujących folię z rolki
i wycinających w jednej stacji (kubki do picia, jogurtowe, kapsułki na kawę itp.) lub typu RDK
(tacki na mięso, pokrywki); automatów typu RV-RD-RDKP formujących z odrębną stacją wycinania
(tacki, talerzyki, pojemniki do artykułów spożywczych, palety transportowe i ogrodnicze); rolowych
automatów typu HSA, BSA pakujących produkty techniczne systemem BLISTER (baterie, wkręty,
kostki WC, szczoteczki do zębów); rolowych automatów typu FS pakujących produkty spożywcze
(jogurty, śmietany, desery itp.).

TOOLS FACTORY Sp. J. produkuje maszyny do formowania termicznego próżniowego i rotacyjnego tworzyw sztucznych (termoformierki próżniowe, maszyny do formowania rotacyjnego). Asortyment produkcji obejmuje również maszyny i urządzenia do obróbki różnorodnych materiałów
(między innymi: tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne, aluminium).
Produkuje m.in.:
l maszyny do formowania termicznego tworzyw sztucznych z arkuszy z załadunkiem ręcznym;
l maszyny do formowania termicznego tworzyw sztucznych z rolki;
l maszyny do formowania termicznego tworzyw sztucznych z arkuszy z załadunkiem i rozładunkiem automatycznym.
Asortyment produkcji obejmuje również maszyny i urządzenia do obróbki różnorodnych materiałów (m.in. tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne) takie jak: 3-osiowe obrabiarki
CNC; 4-osiowe obrabiarki CNC; 5-osiowe centrum frezujące CNC.

*Na podstawie materiałów własnych i uzyskanych ze stron internetowych firm
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Normy dotyczące maszyn do
przetwórstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych
Włodzimierz Łabanowski

W dniu 17.01.2020 roku została opublikowana w wersji angielskiej norma PN-EN 1114-3:2020-01 Maszyny do przetwórstwa
tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wytłaczarki i linie wytłaczarskie – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów. Liczy ona 34 strony, wprowadza EN 1114-3:2019 i zastępuje PN-EN 1114-3+A1:2008 (wersja angielska), PN-EN
1114-3+A1:2008 (wersja polska) i PN-EN 1114-3+A1:2008/Ap1:2013-07 (wersja angielska). Niniejszy dokument dotyczy
wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożenia i zdarzeń dotyczących odciągów do kabla, rdzenia kabla, profili i rur do
przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, racjonalnie przewidzianych przez producenta.

W

ymienione w normie zagrożenia zostały zidentyfikowane z uwzględnieniem wszystkich faz cyklu
życia maszyny. W dokumencie omówiono odciągi
gąsienicowe, taśmowe, kołowe, taśmowo-kołowe
i rolkowe. Każdy odciąg może działać niezależnie i zaczyna się
od otworu wlotowego materiału, a kończy na stanowisku wylotu
materiału. Nie zostały omówione urządzenia do cięcia, przystosowane lub połączone z odciągami oraz urządzenia odciągowe,
stosowane w liniach do folii lub płyt.
Normę PN-EN 1612:2020-03 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania reaktywnego i instalacje – Wymagania bezpieczeństwa
w angielskiej wersji językowej opublikowano 11.03.2020 roku.
Liczy ona 34 strony, wprowadza EN 1612:2019 i zastępuje
PN-EN 1612-1+A1:2008 (wersja angielska). W niniejszym dokumencie określono zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn i instalacji do formowania reaktywnego.
Norma dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji lub niebezpiecznych zdarzeń na wszystkich
etapach cyklu życia maszyny, gdy maszyny i instalacje do formowania reaktywnego są używane zgodnie z przeznaczeniem
i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są racjonalnie uzasadnione, przewidziane przez producenta. Maszyna do
formowania reaktywnego rozpoczyna się przy zbiorniku roboczym (zbiornikach roboczych) i kończy na głowicy (głowicach)
mieszającej, natomiast instalacja do formowania reaktywnego
rozpoczyna się przy zbiorniku roboczym (zbiornikach roboczych),
a kończy na wyposażeniu do kształtowania i transportu produktu
lub wyposażeniu do formowania. W niniejszym dokumencie nie
zostały zawarte zagrożenia wybuchem i zagrożenia pożarowe.
Dokument nie obejmuje też wymagań dotyczących projektowania układów wydechowych.
Dokument PN-EN 12301:2020-05 (wersja angielska) Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych
– Kalandry – Wymagania bezpieczeństwa został opublikowany
18.05.2020 r. Liczy on 57 stron, wprowadza EN 12301:2019
i zastępuje PN-EN 12301+A1:2008 (wersja angielska). W dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące
22
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projektowania i konstrukcji kalandrów przeznaczonych do przetwórstwa gumy lub tworzyw sztucznych. Niniejsza norma dotyczy
samych kalandrów, włączając wszystkie elementy przymocowane do jego ramy. Załącznik C zawiera przykłady różnych rodzajów
kalandrów, a Załącznik D przedstawia przykłady procesów kalandrowania. Dokument dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych lub niebezpiecznych zdarzeń związanych
z projektowaniem i konstruowaniem kalandrów, w przypadku gdy
maszyny są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które zostały przewidziane przez producenta. Norma nie dotyczy:
l zagrożeń generowanych podczas przetwórstwa materiałów wybuchowych lub materiałów, które powodują ryzyko atmosfery
wybuchowej;
l zagrożeń związanych z promieniowaniem laserowym lub jonizującym;
l zagrożeń generowanych, jeśli kalander jest zainstalowany
w atmosferze wybuchowej.
Zaznaczyć należy, że niniejsze dokumenty nie obowiązują
w odniesieniu do urządzeń wyprodukowanych przed datą ich publikacji jako Norm Europejskich.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Atest”, 2021, nr 2, ss. 11.

Włodzimierz Łabanowski – nadinspektor pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
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Koch Industries współpracuje
z Mobile Industrial Robots
w zakresie autonomicznych
robotów mobilnych
Mobile Industrial Robots, światowy lider na rynku autonomicznych robotów mobilnych (AMR), ogłosił globalną współpracę strategiczną z Koch Industries, jedną z największych firm na świecie.

W

spółpraca pomiędzy MiR i Guardian Industries rozpoczęła się w 2020 roku. Guardian Industries, spółka
zależna Koch Industries, przetestował różne rozwiązania z obszaru automatyzacji transportu wewnętrznego, mające na celu optymalizację produktywności i wewnętrznych
przepływów pracy. Przekrojowe działania prowadzone przez zespół
ds. transformacji produkcji umożliwiły wdrożenie robotów MiR
w dwóch lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych w roli projektów
pilotażowych. Sukces tych projektów zaowocował porozumieniem
Koch Industries i MiR, aby dokonać globalnej ewaluacji technologii.
– Po prawie każdym projekcie pilotażowym MiR, klienci zamawiali kolejne autonomiczne roboty mobilne. Spośród wielu powodów wyróżniają się dwa: (1) dodając niedrogie regały i akcesoria
do przenoszenia materiałów, przedsiębiorstwa wciąż znajdują
nowe aplikacje dla tych wszechstronnych robotów mobilnych oraz
(2) oprogramowanie nawigacyjne, flotowe i obsługujące operacje przenoszenia jest łatwe do zainstalowania, aktywowania
i zapewnia ciągły zwrot z inwestycji. MiR koncentruje się na płaskopowierzchniowych zastosowaniach, które są obecne w prawie
wszystkich operacjach produkcyjnych i logistycznych na świecie.
Rozumiem, dlaczego Koch i inne innowacyjne konglomeraty wielobranżowe są zainteresowane MiR. To idealne dopasowanie potrzeby i produktu – mówi Frank Tobe, analityk branży robotycznej.
– Zawarliśmy strategiczną umowę z MiR, ponieważ posiada on
zdolności i szeroką wiedzę, aby wspierać nas w usprawnianiu
i optymalizacji naszych operacji logistycznych – mówi Antonio
Blanco, Global Category Manager w Guardian Industries. – MiR
oferuje elastyczne rozwiązania automatyzacyjne, które możemy
dostosować do naszych bieżących i przyszłych potrzeb. Wdrażamy tę technologię w wielu obiektach, ponieważ postrzegamy
MiR jako długoterminowego partnera, z doświadczeniem i możliwościami, które mogą nam pomóc w osiąganiu celów w zakresie
produktywności.
Oferując pięć różnych robotów mobilnych, MiR ma najszerszą
gamę AMR na rynku do wykonywania różnych zadań transportowych, od przenoszenia mniejszych części po ciężkie ładunki
o masie do 1000 kg. Roboty MiR posiadają także umiejętność
automatycznego podnoszenia, transportowania i dostarczania
palet. MiR produkuje współpracujące i autonomiczne roboty,
które są zaprojektowane tak, aby móc pracować obok ludzi, wyręczać ich w fizycznie uciążliwych zadaniach; w zamian umożliwiając im pracę przy bardziej wartościowych procesach.
Roboty MiR mogą być uzupełniane o różne górne moduły
w zależności od potrzeb klientów. Różnorodność robotów jest
kolejnym z kluczowych elementów, z powodu których Guardian
24

Industries zdecydował się na współpracę z MiR, a inne firmy należące do Koch również rozważają potencjalne wdrożenia.
Guardian Industries ma zamiar zwiększyć skalę tej technologii
w całej organizacji.
– Wdrożymy roboty w kilku zakładach, różniących się pod
względem rozkładu i produktów. Dlatego ważne jest, abyśmy
mieli rozwiązanie logistyczne, które można wpasować w różne
środowiska i łatwo dostosować do nowych zadań – dokładnie to
oferuje MiR – dodał Peter Westrick, Material Handling Engineering Manager w Guardian Industries.
AUTONOMICZNE ROBOTY MOBILNE ROSNĄ W SIŁĘ
Najnowsze dane MiR pokazują, że Guardian Industries i Koch
Industries nie są jedynymi firmami, które chcą zoptymalizować
wewnętrzne przepływy transportu. Mobile Industrial Robots
ogłosił wzrost sprzedaży AMR o 55% w pierwszym kwartale
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niających się środowisk. Dzięki współpracującej, autonomicznej
nawigacji robotów, zautomatyzowany transport materiałów staje
się elastyczny i łatwy do dostosowania bez dodatkowych kosztów lub zakłóceń w procesach.
Mobile Industrial Robots posiada globalną sieć dystrybucji
w 58 krajach i lokalne biura w Odense, Nowym Jorku, San Diego,
Singapurze, Frankfurcie, Barcelonie, Tokio i Szanghaju.

2021 roku, co uczyniło go najlepszym pierwszym kwartałem
w historii MiR.
– Jest nam miło rozpocząć współpracę i wesprzeć Guardian
w zakresie osiągania celów związanych z produktywnością poprzez wdrożenie naszych elastycznych, współpracujących i bezpiecznych robotów mobilnych – powiedział Christian Clausen,
dyrektor sprzedaży w MiR. – Widzimy duży potencjał w różnych
branżach w kwestii optymalizacji przepływów wewnętrznej logistyki, od przychodzącej i wychodzącej logistyki do obsługi materiałów w zakładach produkcyjnych. Nasze roboty przemysłowe
mogą być wdrożone bezpośrednio w te różne przepływy pracy.
– Dzisiejsze układy zakładów są bardzo zwinne i dynamiczne, a ludzie, sprzęt, palety i inne przeszkody mogą pojawiać się
w miejscach, które wcześniej były korytarzami – dodał Clausen.
– Nasze roboty mobilne bardzo dobrze pasują do tych stale zmie-

O GUARDIAN INDUSTRIES
Guardian Industries, globalna firma z siedzibą w Auburn Hills
w stanie Michigan, obsługuje zakłady w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Firmy
Guardian zatrudniają 15 000 osób i produkują wysokowydajne
szkło float; produkty ze szkła powlekanego i prefabrykowanego
do zastosowań architektonicznych, mieszkalnych, wewnętrznych,
transportowych i technicznych; oraz wysokiej jakości chromowane i lakierowane elementy z tworzywa sztucznego dla przemysłu
samochodowego i samochodów ciężarowych. Wizją Guardian
jest bycie preferowanym partnerem dla klientów, dostawców,
pracowników i społeczności w oparciu o podstawę wzajemnych
korzyści. To sprawia, że firma nieustannie koncentruje się na
poprawianiu życia ludzi poprzez dostarczanie produktów i usług,
które cenią sobie bardziej niż ich alternatywy, i robi to w sposób
odpowiedzialny, zużywając mniej zasobów. Guardian jest spółką
zależną w całości należącą do Koch Industries, Inc. Więcej informacji: www.guardian.com.

Mobile Industrial Robots
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Analiza wytrzymałości na skręcanie
tworzyw termoplastycznych przy
zmianie wypełnienia modelu
w procesie przyrostowym
Jacek Bernaczek, Gabriela Jabłońska, Marek Magniszewski, Mariusz Dębski
Publikacja obejmuje analizę wytrzymałości na skręcanie termoplastycznych tworzyw przetwarzanych przyrostowo – ABS
i PLA. Opracowano metodologię badawczą opartą o założenia literaturowe dla statycznej próby skręcania oraz skonstruowane
w tym celu autorskie stanowisko badacze. Przeprowadzono obróbkę danych numerycznych na potrzeby procesu modelowania
tworzywem termoplastycznym, która obejmowała konstrukcję CAD modelu badawczego – próbki, proces tesselacji – opisu
powierzchni odpowiednio zdefiniowaną siatką trójkątów oraz opracowano procedurę wykonawczą dla maszyny przyrostowej –
tzw. g-code w dedykowanym oprogramowaniu Prusa Slicer. Modele – próbki badawcze o wybranym stopniu wypełnienia 30, 60
i 90% dla każdego z materiałów wytworzono z wykorzystaniem aparatury Original Prusa i3 MK3 techniką FFF (Fused Filament
Fabrikation). Zrealizowano badania wytrzymałości na skręcanie, a otrzymane wyniki poddano opracowaniu i analizie. Pozyskana
w procesie badawczym wiedza umożliwi adekwatne określenie obszaru zastosowań dla części poddawanych obciążeniu momentem skręcającym wytwarzanych przyrostowo z termoplastycznych tworzyw polimerowych.

T

echnika modelowania tworzywem termoplastycznym jest
obecnie, obok polimeryzacji żywic światłoutwardzalnych
i spieku proszków z poliamidów, najczęściej wykorzystywaną metodą przyrostową bazującą na tworzywach polimerowych [5, 8, 10, 11]. Materiały termoplastyczne oraz sposób
ich przetwarzania w procesach addytywnych uzależnione są od
wielu czynników zewnętrznych, parametrów aparatury oraz opracowanych danych numerycznych mających bezpośredni wpływ na
późniejsze właściwości modeli [3, 5, 8, 11]. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe przedmiotowych materiałów dostępne
są w literaturze w postaci publikowanych wyników badań oraz
w kartach materiałowych jako dane deklarowane przez producenta danego termoplastu [1, 2, 6, 7]. Celowym jest natomiast analiza wytrzymałości na skręcanie wybranych materiałów oraz zmiana wyznaczanych w procesie badawczym wyników pod wpływem
zmiany wypełnienia modelu – kluczowego parametru procesu definiowanego na etapie opracowania procedury wykonawczej [1, 2,
4, 6, 7, 9]. Poszerza się obecnie spektrum aplikacji przyrostowo
wytwarzanych części maszyn, w tym obszar zastosowania przedmiotowych elementów pracujących pod obciążeniem momentem
skręcającym. Wyznaczenie oraz analiza rzeczywistych parametrów
wytrzymałości na skręcanie termoplastycznych tworzyw polimerowych dla wybranych wartości wypełnienia umożliwi precyzyjne zdefiniowanie obszaru aplikacji wytwarzanych modeli [1, 4].
OPRACOWANIE MODELI BADAWCZYCH
Standardowe modele testowe (rys. 1) zostały opracowane
w systemie CAD (rys. 2), a na ich podstawie zostały wygenerowane pliki w formacie STL (rys. 3) niezbędne do przeprowadzania przyrostowego procesu FFF (Fused Filament Fabrication)
[3]. Proces opracowany został w dedykowanym oprogramowaniu
– Prusa Slicer (rys. 4).
Modele testowe – próbki – do badania w statycznej próbie
skręcania wytworzone zostały przy określonych parametrach procesu drukowania zamieszczonych w tabeli 1.
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Rys. 1. Standardowa próbka do badań wytrzymałości
na skręcanie

Rys. 2. Model CAD – Autodesk Inventor

Rys. 3. Model STL – Autodesk Netfabb
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Tabela 1. Podstawowe parametry procesu FFF

Rys. 4. Ustawienie parametrów wypełnienia
– Prusa Slicer

Grubość pierwszej warstwy

0,2 mm

Grubość warstw

0,15 mm

Obrysy

3

Zwarte warstwy

Góra: 4, spód: 4

Wypełnienie

30%, 60%, 90%

Wzór wypełnienia

Kratka

Kąt wypełnienia

45o

Materiał podporowy

Tak

Tabela 2. Struktura dla różnych wartości wypełnienia
– opracowano na podstawie Prusa Slicer
Wypełnienie
30%

60%

90%

Wzór wypełnienia
Kratka

Kratka

Kratka

Tabela 3. Podstawowe dane materiałowe ABS

Tabela 2 przedstawia różnicę w budowie struktury wewnętrznej
w zależności od wybranego stopnia wypełnienia.
Do wytworzenia modeli badawczych wykorzystano maszynę
Original Prusa i3 MK3, która pozwala na wydruk modeli metodą
FFF. Proces przyrostowy przedstawiono na rysunku 5.
Próbki wykorzystywane w badaniach wytworzono z dwóch materiałów termoplastycznych: ABS i PLA. Podstawowe parametry
deklarowane przez producenta zamieszczono w tabelach 3 i 4.
Przedmiotowe materiały są powszechnie wykorzystywane w procesie przyrostowym do wytwarzania części użytkowych i modeli
badawczych. Dla materiału ABS wytworzono próbki w dwóch kolorach celem określenia ewentualnych rozbieżności w wyznaczonych parametrach wynikających z zastosowanego barwnika tworzywa termoplastycznego. Wykorzystano ABS o barwie zielonej
i żółtej oferowany przez jednego producenta.
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA SKRĘCANIE
Wytrzymałość na skręcanie wyznaczono w oparciu o autorskie
stanowisko badawcze Katedry Konstrukcji Maszyn (rys.6).
Silnik trójfazowy sterowany falownikiem odpowiada za wymuszenie momentu skręcającego. Dwie przekładnie ślimakowe,
których łączne przełożenie wynosi 1:400, przekazują moment
obrotowy do uchwytu próbki. Wyniki badań rejestrowane są
przez czujnik momentu statycznego, który podłączony jest do rejestratora wyprodukowanego przez firmę Mecmesin (typ AFTI 170135-1) oraz czujnik (enkoder) przemieszczenia (kąta obrotu).
Rejestrator posiada ścieżkę pomiarową oraz oprogramowanie,
które zapisuje wyniki w czasie rzeczywistym. Przetworzone programowo wyniki z rejestratora momentu i enkodera pozwalają
na wykonanie wykresów momentu skręcającego w funkcji przeTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

Nazwa handlowa

ABS

Nazwa chemiczna

Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy

Średnica filamentu [mm]

1,75

Temperatura przetwarzania [ ]

220–240

Gęstość [g/cm3]

1,05

o

Moduł sprężystości [MPa]

1600–1800

Granica plastyczności [MPa]

30–40

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

43

Wytrzymałość na zginanie [MPa]

65

Wydłużenie przy zerwaniu [%]

4,8–7

Temperatura ugięcia pod obciążeniem
(1,8 MPa) [o]

101

Temperatura mięknienia (zeszklenia) [o]

95–100

Skurcz przetwórczy [%]

0,4–0,7

Tabela 4. Podstawowe dane materiałowe PLA
Nazwa handlowa

PLA

Nazwa chemiczna

Kwas polimlekowy

Średnica filamentu [mm]

1,75

Temperatura przetwarzania [o]

175–235

Gęstość [g/cm3]

1,24

Moduł sprężystości [MPa]

2000

Granica plastyczności [MPa]

40–50

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

60

Wytrzymałość na zginanie [MPa]

83

Wydłużenie przy zerwaniu [%]

2–3

Temperatura ugięcia pod obciążeniem
(0,45 MPa) [o]

55

Temperatura mięknienia (zeszklenia) [o]

45–65

Skurcz przetwórczy [%]

0,3–0,5

t

Rys. 5. Proces FFF: 1 – głowica drukująca, 2 – próbki
o wypełnieniu 30%, 3 – struktura podpierająca,
4 – platforma robocza
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Rys. 7. Wykresy zależności dla modeli ABS o wypełnieniu 30%

Rys. 6. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie:
1 – panel sterowania, 2 – silnik elektryczny wraz ze
ślimakową przekładnią wstępną, 3 – przekładnia ślimakowa,
4 – rejestrator momentu skręcającego, 5 – badana próbka,
6 – czujnik momentu skręcającego z uchwytem próbki,
7 – układ pomiaru kąta skręcania

Rys. 9. Wykresy zależności dla modeli ABS o wypełnieniu 90%

Rys. 8. Wykresy zależności dla modeli ABS o wypełnieniu 60%

mieszczenia kątowego. Prędkość obrotowa powodująca wymuszenie wynosiła 0,5 [obr/min]. Stanowisko pomiarowe pozwala
na przeprowadzanie badań wytrzymałości na skręcanie próbek
o dowolnym przekroju i długości do wartości momentu nieprzekraczającego 100 [Nm].
Celem badań było wykonanie statycznej próby skręcania dla
każdej z 21 próbek o przekroju kołowym i zmiennej strukturze
wewnętrznej. Wyznaczone wyniki opracowano w formie zależności momentu skręcającego od kąta obrotu i przedstawiono na
rysunkach 7–12.
Przedstawione powyżej wykresy wytrzymałości na skręcanie
termoplastu ABS opracowano dla próbek 1 i 2 wytworzonych
z filamentu o kolorze zielonym oraz próbek 3 i 4 w kolorze żółtym. Badania przeprowadzono łącznie na dwunastu próbkach
(po 4 dla każdego stopnia wypełnienia).
Poddając analizie wyznaczone w procesie badawczym wartości wytrzymałości na skręcanie próbek wykonanych z termoplastycznych materiałów ABS i PLA, można stwierdzić, że bardziej
wytrzymałym materiałem jest PLA. Na rysunku 13 przedstawiono
różnice w wartościach maksymalnego momentu skręcającego,
który powodował pęknięcie próbek, dla kształtek wykonanych
z tym samym stopniem wypełnienia.
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Rys. 10. Wykresy zależności dla modeli PLA o wypełnieniu 30%

Rys. 11. Wykresy zależności dla modeli PLA o wypełnieniu 60%
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Rys. 12. Wykresy zależności dla modeli PLA o wypełnieniu 90%

Rys. 13. Porównanie wyznaczonych wartości maksymalnego
momentu skręcającego przy zniszczeniu dla badanych
termoplastów

Rys. 14. Złomy próbek ABS o wypełnieniu 60%

Rys. 15. Złomy próbek PLA o wypełnieniu 60%

Jednocześnie stwierdzono na podstawie otrzymanych wyników
badań, iż pigment barwiący wykorzystany w procesie produkcji
materiału modelowego ABS nie wywiera wyraźnego wpływu na
zmianę wytrzymałości na skręcanie poszczególnych próbek.
Złomy próbek zarówno z termoplastu ABS, jak i PLA są charakterystyczne dla materiałów kruchych. Każda z próbek pękała
wzdłuż powierzchni śrubowej o nachyleniu 45o. Zaobserwować
można jedynie rozpad na wiele elementów dla PLA i na dwie
części dla ABS. Wybrane złomy przedstawiono na rysunkach 14
i 15.
PODSUMOWANIE
Określenie obszaru aplikacji, a tym samym warunków i wielkości obciążenia części wytwarzanych przyrostowo wymaga znajomości szeregu danych materiałowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że producenci materiałów modelowych udostępniają
jedynie podstawowe parametry techniczne, w oparciu o które nie
jest możliwa adekwatna ocena przydatności danej części w określonym obszarze zastosowań. Dotyczy to m.in. wytrzymałości na
skręcanie, którą wyznaczono w przedmiotowym procesie badań
dla powszechnie przetwarzanych materiałów termoplastycznych
– ABS i PLA.
Poddane próbie skręcania modele testowe wykonano metodą FFF. Wybrana technika przyrostowa umożliwia zdefiniowanie
w szerokim zakresie parametrów procesu, co ma bezpośrednie
przełożenie na właściwości wytrzymałościowe oraz czas i koszty
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

wytwarzania (zużycie materiałowe). Podstawowym parametrem
technologicznym, który wpływa na powyższe jest stopień wypełnienia modelu. Jego wartość ustalono odpowiednio na 30%,
60% i 90% podczas opracowania danych numerycznych – procedury wykonawczej dla maszyny – w dedykowanym oprogramowaniu. Przyjęty stopień wypełnienia jest charakterystycznym dla
wytwarzanych techniką modelowania tworzywem termoplastycznym części. Dokonując analizy wyznaczonych w procesie badań
wyników, zauważyć można, że najwyższą wytrzymałością na skręcanie charakteryzują się modele z materiału ABS i PLA wykonane z 90% stopniem wypełnienia.
Tworzywem o wyższej wytrzymałości jest polilaktyd – PLA –
dla każdego wypełnienia wyznaczono blisko 20% wzrost maksymalnego momentu skręcającego w stosunku do materiału ABS.
Maksymalna wartość momentu skręcającego dla PLA wyniosła
57 Nm, a dla ABS – 46 Nm. Po osiągnięciu wartości maksymalnej momentu materiał uplastyczniał się, co powodowało zmniejszanie wartości momentu o kilka Nm i w efekcie następowało
zniszczenie w postaci pęknięcia charakterystycznego dla ciał
kruchych – wzdłuż linii śrubowej. Kąt skręcenia badanej próbki
dla momentu skręcania, w którym doszło do zerwania wynosił
od 64o do 155o. Wartość maksymalna kąta obrotu przy zerwaniu
dla PLA jest ok. dwukrotnie wyższa od ABS. Dodatkowo należy
zauważyć, iż rozbieżności w kątach dla poszczególnych próbek
również są większe dla PLA (cecha charakterystyczna dla materiałów modelowych przetwarzanych przyrostowo, a związana
29
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m.in. z warunkami procesu, ułożeniem modeli na platformie
roboczej, skutecznością, rodzajem i dokładnością tzw. postprocessingu – obróbki końcowej).
Przeprowadzone badania umożliwiają precyzyjne określenie
obszaru zastosowań części wytwarzanych z przedmiotowych termoplastów, w tym przede wszystkim dla wałów, sprzęgieł, piast
i innych elementów konstrukcji maszyn poddawanych obciążeniom momentem skręcającym.
Analiza przeprowadzona dla charakterystycznych rodzajów
i gęstości wypełnienia pozwala dodatkowo wymiernie wpłynąć
na czynnik ekonomiczny procesu – mając na względzie docelową
aplikację, można wybrać materiał o niższym stopniu wypełnienia, skracając tym samym czas procesu – a przede wszystkim
ograniczyć zużycie materiału.
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PRASOWA

Wspaniały wynik 3. edycji konferencji
CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® 3.0!
Po sukcesie dwóch pierwszych edycji konferencji online CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO®, w których łącznie wzięło
udział 46 prelegentów oraz 1678 uczestników, organizatorzy:
Targi w Krakowie, Polski Klaster Technologii Kompozytowych
i Politechnika Warszawska podjęli decyzję o przygotowaniu 3.
edycji wydarzenia, która okazała się strzałem w dziesiątkę!
W dniach 18 i 19 listopada odbyła się 3. Konferencja CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® 3.0, poświęcona najnowszym
trendom w dziedzinie materiałów i technologii kompozytowych,
podczas której prelegenci podzielili się ze słuchaczami swoją
wiedzą i doświadczeniem w 4 blokach tematycznych:
„Biokompozyty do zastosowania w technice”, pod opieką prof.
dra hab. inż. Andrzeja Błędzkiego – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Członek
Rady Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.
„Kompozyty w budownictwie”, który poprowadził dr Andrzej
Czulak – Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych,
Sekcja Materiałów Niemetalowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.
„Metody badań i certyfikacji kompozytów”, którego moderatorem była dr hab. inż. Anna J. Dolata, prof. PŚ – Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Zaawansowanych Materiałów
i Technologii Politechnika Śląska, Prezes Polskiego Towarzystwa
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Materiałów Kompozytowych, Sekcja Materiałów Niemetalowych,
Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Członek Rady
Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.
„Infuzja jako metoda wytwarzania kompozytów wielkogabarytowych”, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej
– Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej,
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Członek Rady Polskiego Klastra
Technologii Kompozytowych.
Kolejny raz konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie,
a najlepszym podsumowaniem tego są liczby: w ciągu dwóch
dni udział wzięło 23 prelegentów, którzy omówili najważniejsze
zagadnienia w 4 blokach tematycznych, a prezentacji wysłuchało
572 uczestników.
Konferencja CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® 3.0 to połączenie świata nauki i biznesu, które od lat promowane jest
podczas Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii
i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, których kolejna
edycja odbędzie się 28 i 29 września 2022 r. w EXPO Kraków.

www.kompozyt-expo.pl
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Przebieg procesu wytłaczania

Wytłaczanie poli(chlorku winylu)
plastyfikowanego w wytłaczarce ze
zmodyfikowaną strefą zasypu – cz. 2
Janusz W. Sikora, Bronisław Samujło

W

łaściwości wytłoczyny są zależne od przebiegu
procesów cieplnych i reologicznych zachodzących
w poszczególnych strefach układu uplastyczniającego wytłaczarki. Procesy te są uwarunkowane
pobieraniem przez ślimak tworzywa z leja zasypowego, jego upakowaniem w strefie zasilania oraz następującym w niej i następnych strefach nagrzewaniem oraz mieszaniem tworzywa. Nie
bez znaczenia jest też transportowanie tworzywa i jego przepływ
w strefie dozowania oraz w kanałach przepływowych głowicy wytłaczarskiej. Przepływ tworzywa jest uzależniony od właściwego
rozwiązania konstrukcyjnego cylindra i ślimaka [1, 2, 3], rodzaju
przetwarzanego tworzywa [4, 5] i jego składu granulometrycznego [3, 6] oraz parametrów technologicznych procesu wytłaczania
[7, 8]. Ważnym elementem jest też konstrukcja zasobnika oraz
kształt i wymiary otworu zasypowego w cylindrze układu uplastyczniającego wytłaczarki [9, 10]. Wydajne pobieranie tworzywa
przez otwór zasypowy cylindra ułatwia zastosowanie intensywnego chłodzenia otworu zasypowego oraz przesunięcie osi otworu
w kierunku obrotów ślimaka i nadanie mu podłużnego kształtu [4, 9]. Preferowana długość otworu zasypowego wynosi 1,5
średnicy ślimaka, natomiast jego szerokość powinna być bliska
0,7 średnicy ślimaka [9], choć są autorzy, którzy uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie szerokości otworu zasypowego równej średnicy ślimaka [10]. Korzystnym rozwiązaniem
jest także przesunięcie krawędzi otworu zasypowego w kierunku
obrotów ślimaka, tak aby pokrywała się ze ścianką boczną otworu cylindra, a druga krawędź była przesunięta do osi ślimaka, co
zapobiega wypychaniu granulek tworzywa z kanału ślimakowego
do otworu zasypowego [4]. Stała wysokość tworzywa nad ślimakiem powinna wynosić od 450 do 600 mm, co zapewnia wydajne
i stabilne pobieranie tworzywa [11].
Zamieszczone w literaturze rozwiązania nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do wpływu zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych strefy zasypu na wydajność procesu wytłaczania
oraz właściwości wytłoczyny. Dodatkowo w literaturze nie ma
informacji o wpływie położenia i geometrii otworu zasypowego
w strefie zasypu na właściwości mechaniczne otrzymywanej
wytłoczyny, co jest przyczynkiem do przeprowadzonych badań
i analiz. Badania wpływu szerokości otworu zasypowego cylindra,
prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki oraz długości granulek
na niektóre właściwości wytrzymałościowe wytłaczanego tworzywa prowadzili J.W. Sikora oraz B. Samujło [12]. Jak dotychczas
brak jest jednak wyników badań wpływu łącznej zmiany szerokości otworu zasypowego oraz głębokości wybrania materiałowego
na właściwości mechaniczne wytłoczyny.
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CHARAKTERYSTYKA BADAŃ
Celem badań jest ustalenie zależności wybranych właściwości
mechanicznych wytłoczyny z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) o nazwie handlowej Alfavinyl i symbolu GMF/4-31TR, wytwarzanego przez przedsiębiorstwo Alfa PVC Sp. z o.o., od zmiennych konstrukcyjnych warunków procesu wytłaczania. Zakres
badań obejmuje określenie wpływu szerokości otworu zasypowego cylindra, głębokości wybrania materiałowego cylindra oraz
prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki na granicę plastyczności, maksymalne naprężenie rozciągające, wydłużenie względne
przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym oraz twardość.
Tworzywem zastosowanym w badaniach jest poli(chlorek winylu) plastyfikowany – (PVC) o nazwie handlowej Alfavinyl i symbolu GMF/4-31TR, wytwarzany przez przedsiębiorstwo Alfa PVC
Sp. z o.o. Według danych producenta tworzywo to zawiera 31%
plastyfikatora, którym jest ftalan dioktylu oraz stabilizator wapniowo-cynkowy. Charakteryzuje się gęstością od 1230 do 1400
kg/m3, masowym wskaźnikiem szybkości płynięcia wynoszącym
4,3–4,6 g/10 min wydłużeniem przy zerwaniu 300%, wytrzymałością na rozciąganie przy zerwaniu 21 MPa oraz twardością
Shore’a A równą 80. Badany PVC jest przeznaczony do wytłaczania i wtryskiwania wytworów medycznych. Zalecana temperatura
przetwórstwa tego tworzywa wynosi od 120 do 190oC. Garnulki
miały w przybliżeniu kształt walców przy średnicy 3,05 mm oraz
długości 2,11 mm.

Rys. 1. Wygląd ogólny maszyny wytrzymałościowej:
1 – podstawa, 2 – płyta ruchoma, 3 – uchwyt dolny,
4 – uchwyt górny, 5 – płyta stała, 6 – układ sterowania
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Wytłoczynę w postaci taśmy wytworzono przy wykorzystaniu opisanej w części pierwszej laboratoryjnej linii wytłaczania
kształtowników, której głównym elementem składowym była wytłaczarka W-25D [4]. Proces wytłaczania przeprowadzono przy
zmiennej szerokości otworu zasypowego oraz zmiennej głębokości wybrania materiałowego w cylindrze wytłaczarki, uzyskanych poprzez zastosowanie wymiennych segmentów zasypowych
i wkładek kształtowych, których konstrukcję omówiono w pierwszej części artykułu [13].
Badania wytrzymałościowe przeprowadzono podczas prób jednoosiowego rozciągania za pomocą maszyny wytrzymałościowej Tira
test 2300 firmy TiRa GmbH, z zakresem prędkości rozciągania od 1
do 600 mm/min i maksymalną siłą rozciągającą wynoszącą 10kN
z dokładnością pomiaru siły 1 N. Budowa i zasada działania maszyny (rys. 1) jest znana i opisana w literaturze [14, 15].
Badania wytrzymałościowe zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu próbek typu 5 według normy ISO 527-3:1998. Próbki
wycinano z wytłoczyny w postaci taśmy (rys. 2a) przy użyciu prasy firmy Zwick-Roel, zaopatrzonej w odpowiedni wykrojnik. Próbki miały kształt „wiosełek” o długości całkowitej L ≥ 150 mm
z naniesionym oznaczeniem odcinka pomiarowego L0 o długości
50 mm, szerokości w obszarze przewężenia b0 wynoszącej 6
mm i grubości a0 = 1,70 mm odpowiadającej grubości wytłoczyny (rys. 2b).
Badania twardości wytłoczyny przeprowadzono według normy
ISO 868:2005 metodą Shore’a. Wykorzystano twardościomierz
firmy Affri, wyposażony w cyfrowy czytnik i głowicę pomiarową A.
Czas działania obciążenia wynosił 15 s.
Mając na uwadze cel badań oraz ogólne zasady metodyczne
prowadzenia badań doświadczalnych, opracowano zbiór czynników badawczych charakteryzujących przeprowadzone badania
właściwości mechanicznych, a mianowicie zestawienie czynników badanych bezpośrednio, badanych pośrednio (wynikowych),
czynników zmiennych, stałych i zakłócających. W badaniach przyjęto jako czynniki badane:
a) bezpośrednio:
– szerokość próbki w przekroju odcinka pomiarowego b0, mm,
– grubość próbki w przekroju odcinka pomiarowego a0, mm,
– siła przy umownej granicy plastyczności Fy, N,
– siła maksymalna zarejestrowana podczas rozciągania próbki
Fm, N,
– wydłużenie bezwzględne próbki ΔL, mm.
b) pośrednio:
– pole przekroju poprzecznego próbki A0, mm2;
– granica plastyczności ReH, MPa;
– maksymalne naprężenie rozciągające (wytrzymałość na rozciąganie) Rm, MPa;
– wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym εm, %;
– twardość Shore’a H, oShA.
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WYNIKI BADAŃ
Wyniki przeprowadzonych badań właściwości mechanicznych
poli(chlorku winylu) Alfavinyl GMF4/-31TR zaprezentowano w postaci graficznej na rysunkach od 3 do 6. Przedstawiono wykresy
zależności granicy plastyczności ReH, maksymalnego naprężenia
rozciągającego Rm oraz wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym εm oraz twardości H od szerokości otworu zasypowego oraz głębokości wybrania materiałowego
cylindra dla najmniejszej i największej, z przyjętych do badań,
prędkości ślimaka.
Na rysunku 3 pokazano zależność granicy plastyczności ReH
od wartości badanych czynników zmiennych. Wartość granicy
plastyczności, niezależnie od głębokości wybrania materiałowego i prędkości ślimaka początkowo ulega zwiększeniu wraz ze
zmniejszaniem szerokości otworu zasypowego od 1 do 0,7D.
Następnie, wraz z dalszym zmniejszaniem szerokości otworu
zasypowego do 0,6D granica plastyczności nieznacznie maleje.
Przy braku wybrania materiałowego oraz najmniejszej prędkości ślimaka (rys. 3a) granica plastyczności początkowo wzrasta
od 2,94 do 3,88 MPa (31,97%), a następnie ulega obniżeniu
o 0,17 MPa (4,38%). Zwiększanie wybrania materiałowego nie
wpływa w sposób istotny na granicę plastyczności, niezależnie
od prędkości ślimaka oraz szerokości otworu zasypowego. We
wszystkich badanych przypadkach stwierdzono jednak prawidłowość, polegającą na niewielkim (0,5–0,6%) zwiększaniu wartości granicy plastyczności wraz ze zwiększaniem głębokości
wybrania materiałowego. Podobne co do charakteru, ale nieco
mniej znaczące zależności uzyskano przy największej prędkości
ślimaka (rys. 3b). W tym przypadku, przy braku wybrania materiałowego granica plastyczności początkowo wzrasta od 4,34 do
5,24 MPa (20,73%), a następnie ulega obniżeniu o 0,16 MPa
(3,05%). Zwiększanie wybrania materiałowego także w tym przypadku nie wpływa znacząco na granicę plastyczności.
Zaznacza się natomiast wyraźny wpływ prędkości ślimaka na
otrzymane zależności. Przy szerokości otworu zasypowego równej średnicy ślimaka, pięciokrotne zwiększenie jego prędkości
z 0,5 do 2,5 s-1, skutkowało ponad 47% wzrostem ReH. Zmniejszenie szerokości otworu zasypowego z 1,0D do 0,6D skutkowało wzrostem wartości ReH o blisko 37%.
Maksymalne naprężenie rozciągające Rm próbek wytłoczyny
niezależnie od prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki oraz
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Rys. 2. Próbki do badań: a) wygląd wytłoczyny,
b) wygląd próbki typu 5

Czynnikami zmiennymi były:
– prędkość obrotowa v ślimaka: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 oraz 2,5 s-1;
– głębokość h wybrania materiałowego wkładki kształtowej: 0,
2, 4, 6 oraz 8 mm;
– szerokość S otworu zasypowego w segmencie: 1,0D, 0,9D,
0,8D, 0,7D i 0,6D.
Czynniki stałe były następujące:
– rodzaj tworzywa – poli(chlorek winylu) Alfavinyl GMF/4-31TR;
– rodzaj próbek – typ 5 według ISO 527-3:1998;
– prędkość rozciągania – 50 mm/min;
– czas działania obciążenia w metodzie Shore’a – 15 s;
– temperatura otoczenia – 20 ± 2oC;
– wilgotność względna powietrza – 50 ± 5%.
Jako czynniki zakłócające przyjęto:
– zmiany napięcia prądu elektrycznego od 219 do 241V;
– zmiany wilgotności względnej powietrza od 45 do 55%;
– zmiany temperatury otoczenia od 20 do 24oC.
Ocenia się jednak, że zmiany wartości czynników zakłócających były nieduże i nie wpłynęły znacząco na uzyskane wyniki
badań.
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Rys. 3. Zależność granicy plastyczności ReH wytłoczyny
od szerokości otworu zasypowego S oraz głębokości h
wybrania materiałowego w cylindrze, uzyskana przy
prędkości ślimaka: a) v = 0,5 s-1, b) v = 2,5 s-1

Rys. 4. Zależność maksymalnego naprężenia rozciągającego
Rm wytłoczyny od szerokości otworu zasypowego S
i głębokości h wybrania materiałowego, uzyskana przy
prędkości ślimaka v = 0,5 s-1(a) oraz v = 2,5 s-1(b): a – e
oznacza głębokość h wybrania materiałowego cylindra
wynoszącą odpowiednio 0, 2, 4, 6 oraz 8 mm

Rys. 5. Zależność wydłużenia względnego przy
maksymalnym naprężeniu rozciągającym εm wytłoczyny
od szerokości otworu zasypowego S oraz głębokości h
wybrania materiałowego, uzyskana przy prędkości ślimaka
v = 0,5 s-1(a) oraz v = 2,5 s-1(b): a – e oznacza głębokość h
wybrania materiałowego wkładki kształtowej wynoszącą
odpowiednio 0, 2, 4, 6 oraz 8 mm

Rys. 6. Zależność twardości wytłoczyny H od szerokości
otworu zasypowego S i głębokości h wybrania
materiałowego, uzyskana przy prędkości ślimaka
v = 0,5 s-1(a) oraz v = 2,5 s-1(b): a – e oznacza głębokość
h wybrania materiałowego wkładki kształtowej wynoszącą
odpowiednio 0, 2, 4, 6 oraz 8 mm
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cza 2,5% wartości początkowej, uzyskanej przy jego braku. Podobne co do charakteru, ale nieco bardziej znaczące zależności
uzyskano przy największej prędkości ślimaka (rys. 6b). W tym
przypadku przy braku wybrania materiałowego twardość wytłoczyny ulega zwiększeniu blisko 8,5% wraz ze zmniejszeniem szerokości otworu zasypowego, przy braku wybrania materiałowego,
natomiast zwiększenie wybrania materiałowego ogranicza ten
wzrost do 7,1%. Zwiększanie głębokości wybrania materiałowego także w tym przypadku w małym stopniu wpływa na twardość
wytłoczyny, choć względny wzrost jej wartości jest nieco większy
i wynosi od 2,5 do 2,7%.
W przypadku twardości wpływ prędkości ślimaka na otrzymane
zależności jest nieznaczny. Przy szerokości otworu zasypowego
równej średnicy ślimaka, pięciokrotne zwiększenie prędkości
ślimaka skutkowało niewielkim, nieco ponad 2% zwiększeniem
twardości wytłoczyny. Zmniejszenie szerokości otworu zasypowego do 0,6D przy tym samym poziomie wzrostu prędkości ślimaka
prawie nie zmieniło wartości twardości otrzymanej wytłoczyny.
Zmniejszenie szerokości otworu zasypowego powoduje lepsze
pobieranie tworzywa przez ślimak układu uplastyczniającego.
Krawędź otworu przesunięta do osi ślimaka w kierunku jego
obrotu, uniemożliwia wypychanie już pobranych przez ślimak
granulek z kanału śrubowego z powrotem do otworu zasypowego. Sprawniejszy jest więc proces transportowania tworzywa,
a następnie jego nagrzewania, przechodzenia tworzywa w stan
plastyczny i mieszania, a w konsekwencji lepsze jest ujednorodnienie tworzywa i większa wydajność procesu wytłaczania.
W konsekwencji, może to skutkować większym stopniem orientacji makrocząsteczek w wytłoczynie, wzrastającym wraz ze
zwiększaniem prędkości ślimaka, a więc również wyższymi wartościami granicy plastyczności wyznaczanej oraz maksymalnego
naprężenia rozciągającego wzdłuż kierunku wytłaczania. Może
to wynikać ze zwiększających się oddziaływań międzycząsteczkowych wraz ze wzrastającym stopniem orientacji makrocząsteczek, co zwiększa sztywność wytłoczyny i powoduje spadek
wydłużenia względnego podczas rozciągania oraz wzrost twardości. Większa szerokość otworu zasypowego oraz długość granulki powodują gorsze wypełnianie kanału śrubowego i mniejszą
efektywność procesów cieplnych i reologicznych w układzie uplastyczniającym, co wpływa na zmniejszenie stopnia uporządkowania makrocząsteczek w strumieniu uplastycznianego tworzywa.
PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono zależności wybranych właściwości mechanicznych wytłoczyny z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) od zmienianej w ustalonym zakresie
prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki, szerokości otworu
zasypowego cylindra oraz głębokości wybrania materiałowego
w cylindrze wytłaczarki. Ustalono, że pięciokrotne zwiększenie
prędkości ślimaka (z 0,5 do 2,5 s-1) wytłaczarki powodowało
znaczące, blisko 50%, zwiększenie granicy plastyczności oraz
mniejsze, około 10%, zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie
wytłaczanego poli(chlorku winylu) oraz nieznaczne zwiększenie
wydłużenia względnego przy zerwaniu i twardości wytłoczyny.
Zmniejszanie szerokości otworu zasypowego do 0,6D skutkuje
ponad 20% wzrostem granicy plastyczności oraz mniej znaczącym (7%) wzrostem maksymalnego naprężenia rozciągającego,
blisko 7% spadkiem wydłużenia względnego przy maksymalnym
naprężeniu rozciągającym oraz około 5% wzrostem twardości wytłaczanego poli(chlorku winylu). Podobny, choć znacznie mniejszy wpływ, ma zwiększanie wybrania materiałowego cylindra
wytłaczarki.
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wybrania materiałowego maleje wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego. Przykładowe zależności maksymalnego
naprężenia rozciągającego Rm od badanych czynników zmiennych
sporządzone dla największej i najmniejszej prędkości ślimaka pokazano na rys. 4. Przy braku wybrania materiałowego oraz najniższej prędkości ślimaka (rys. 4a) maksymalne naprężenie rozciągające ulega obniżeniu z 18,30 do 16,89 MPa (7,7%), natomiast
przy zwiększeniu wybrania materiałowego do 8 mm odpowiednio
obniża się z 18,40 do 17,08 MPa, co stanowi 7,2%. Przy pięciokrotnie większej prędkości obrotowej ślimaka (rys. 4b), niezależnie od głębokości wybrania materiałowego w cylindrze wartość
maksymalnego naprężenia rozciągającego Rm ulega zmniejszeniu
o 0,65–0,69 MPa, wraz ze zwiększaniem szerokości otworu zasypowego, co wynosi 33,6–35,6% wartości początkowej, uzyskanej
przy szerokości otworu zasypowego równej 0,6D.
Podobnie, jak przy najmniejszej prędkości ślimaka, niezależnie od szerokości otworu zasypowego, zaobserwowano niewielki
wzrost, o około 0,1 MPa, maksymalnego naprężenia rozciągającego wraz ze zwiększeniem głębokości wybrania materiałowego.
Stanowi to jednak jedynie około 0,5% wartości początkowej Rm,
uzyskanej przy braku wybrania materiałowego.
Także w przypadku maksymalnego naprężenia rozciągającego
zaobserwowano wyraźny wpływ prędkości ślimaka na otrzymane
zależności. Niezależnie od głębokości wybrania materiałowego
w cylindrze, pięciokrotne zwiększenie prędkości ślimaka skutkowało około 10% wzrostem maksymalnego naprężenia rozciągającego przy szerokości otworu zasypowego równej 1,0D. Zmniejszenie szerokości otworu zasypowego do 0,6D skutkowało
nieco mniejszym wzrostem wartości Rm, wynoszącym blisko 6%.
Zwiększanie głębokości wybrania materiałowego nie ma istotnego wpływu na wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, niezależnie od prędkości ślimaka oraz szerokości otworu zasypowego. We wszystkich badanych przypadkach
stwierdzono jednak nieznaczne zmniejszenie wydłużenia względnego badanych próbek wraz ze zwiększaniem głębokości wybrania
materiałowego. Wydłużenie względne, niezależnie od głębokości
wybrania materiałowego, ulega zmniejszeniu wraz ze zmniejszaniem szerokości otworu zasypowego od 1,0D do 0,6D. Przy najmniejszej prędkości ślimaka, braku wybrania materiałowego w cylindrze oraz zmniejszeniu szerokości otworu zasypowego (rys. 5a)
wydłużenie względne zmniejsza się o około 7%.
Przy największej z badanych prędkości ślimaka (rys. 5b)
zwiększenie szerokości otworu zasypowego od 0,6 do 1,0D
w znacznie mniejszym stopniu wpływa na wydłużenie względne
przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym. W tym przypadku
wydłużenie względne ulega zwiększeniu o około 3,5%.
Podobnie jak w poprzednio omawianych zależnościach na wydłużenie względne wpływa istotnie zmiana prędkości obrotowej
ślimaka wytłaczarki. Przy szerokości otworu zasypowego równej
średnicy ślimaka, zwiększenie prędkości ślimaka z 0,5 do 2,5
s-1, powoduje około 2,7% zwiększenie wydłużenia względnego
przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym. Zmniejszenie
szerokości otworu zasypowego do 0,6D skutkuje znacznie większym obniżeniem wydłużenia względnego wynoszącym około 7%.
Niezależnie od prędkości ślimaka oraz głębokości wybrania
materiałowego twardość wytłoczyny wzrasta wraz ze zmniejszeniem szerokości otworu zasypowego. Przy braku wybrania materiałowego oraz najniższej prędkości ślimaka (rys. 6a) twardość
wytłoczyny ulega niewielkiemu zwiększeniu (blisko 5%) wraz ze
zmniejszeniem szerokości otworu zasypowego od 1,0 do 0,6D.
Także zwiększanie głębokości wybrania materiałowego cylindra
wpływa na wzrost twardości wytłoczyny, który jednak nie przekra-
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Biorąc pod uwagę właściwości wytrzymałościowe badanego tworzywa, zmniejszenie szerokości otworu zasypowego do
0,6D z jednoczesnym przesunięciem osi i krawędzi tego otworu
względem osi układu uplastyczniającego w kierunku obrotu ślimaka jest zabiegiem korzystnym. Skutkuje także zwiększeniem
twardości i zmniejszeniem wydłużenia względnego. Uzyskaniu
korzystnych wysokich właściwości mechanicznych sprzyja także
wysoka prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki oraz wykonanie
wybrania materiałowego w cylindrze wytłaczarki, bezpośrednio
pod lejem zasypowym.
LITERATURA
[1] J.W. Sikora: Screw Extrusion in Advances in Polymer Processing, Eds. T. Sabu, W. Yang, Wodhead Publishing Limited:
Oxford - Cambrigde - New Delhi, 2009.
[2] E. Sasimowski: Badania efektywności działania wytłaczarki
nowej generacji. Część III. Współdziałanie tulei obrotowej ze
strefą rowkowaną cylindra. Polimery 2012, 57, 10, 747.
[3] M.-Y. Jia, L. Pan, P. Xue, K.J. Wang, X.M. Jin: Studies on the
Effect of Pellet Size on Positive Conveying in Helically Grooved
Single Screw Extruders. International Polymer Processing 2013,
28, 3, 267–273.
[4] J.W. Sikora, B. Samujło: Impact of feed opening width and
position on PVC extrusion process effectiveness. International
Polymer Processing 2013, 28, 3, 291.
[5] T. Garbacz: Properties of three-layered coatings of PVC of
coatings producings in microcellular coating. Polimery 2011,
56, 2, 129.
[6] B. Samujło, J.W. Sikora: The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the
extrusion process. Journal of Polymer Engineering 2013, 33,
1, 77–85.

[7] A. Tor-Świątek, B. Samujło: Use of thermovision research to
analyze the thermal stability of microcellular extrusion process
of poly(winyl chloride). Eksploatacja i Niezawadność – Maintenance and Reliability 2012, 15, 1, 58.
[8] D.Q. Qiu, P. Prentice: Influence of pressure on bulk density
of polymer solid granules at different temperatures. Advances in
Polymer Technology 1998, 17, 1, 23.
[9] Ch. Rauwendaal: Understanding Extrusion. Carl Hanser
Verlag, Munich 1998.
[10] J.L. White, H. Potente: Screw Extrusion. Carl Hanser Verlag,
Munich 2003.
[11] J. Frankland: Having output problems? Check your feed-port
design. Plastic Technology 2010, 2, 14–15.
[12] J.W. Sikora, B. Samujło, J. Dzwonkowski: Influence of a
Feed-Opening Section on the Output and Selected Mechanical
Properties of a Poly(vinyl Chloride) Extrudate. Advances in Polymer Technology 2014, 33, 1.
[13] J.W. Sikora, B. Samujło: „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle”
5/2021. I część.
[14] K.C.N. Manikandan, T. Sabu: Effect of Interface Modification on the Mechanical Properties of Polystyrene-Sisal Fiber
Composites. Polymer Composites 2003, 24, 3, 332–343.
[15] Á. Kmetty, T. Tábi, J.G. Kovács, T. Bárány: Development
and characterisation of injection moulded, all-polypropylene composites. Express Polymer Letters 2013, 7, 2, 134–145.

prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora
dr inż. Bronisław Samujło
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

REKLAMA

36

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

maszyny i technologie

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

37

maszyny i technologie

I N F O R M A C J A P R A S O WA

Warsaw Industry Week 2021
Za nami V edycja targów Warsaw Industry Week. Największe wydarzenie sektora przemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej odbyło się w dniach 08.11.2021 a 10.11.2021.

T

o były trzy dni wypełnione merytoryką, najwyższej jakości
wykładami, a przede wszystkim możliwością poznania
szerokiej gamy produktów, usług i nowych rozwiązań
zaprezentowanych przez najważniejsze firmy w branży.
13128 klientów branżowych, pojawiło się, aby nawiązać cenne
kontakty biznesowe, pogłębić swoją wiedzę o rynku i trendach
na nim panujących.
Uroczyste otwarcie targów uświetniło wielu znakomitych gości,
których powitał prezes Ptak Warsaw Expo – Tomasz Szypuła.
Inaugurację zamknęły wystąpienia naszych honorowych gości:
Pana Sebastiana Rynkiewicza – Prezesa Klastra Obróbki Metalu oraz Pana Piotra Dardzińskiego – Prezesa Sieci Badawczej
Łukasiewicz.
Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas dla odwiedzających,
którzy tłumnie ruszyli korytarzami, aby zobaczyć, co do zaoferowania w tym roku mają dla nich wystawcy. Tegoroczna odsłona obejmowała 10 stref: Strefa obróbki Metali, Lakiernictwa,
Hydrauliki i Pneumatyki, Spawalnictwa, Druku 3D, Robotyki
i Automatyki, Narzędzi Oprogramowania, Technologii Laserowych – Lasery 4.0 i Obróbki Drewna.
V edycja Warsaw Industry Week była także niezwykłą platformą wymiany wiedzy. Wydarzenie wzbogaciły liczne prelekcje, war-

sztaty i prezentacje. Pierwszego dnia miała miejsce konferencja
„Instrumenty Przemysłu” pod hasłem „Bliżej do Przemysłu 4.0”,
w ramach której zostały przedstawione środki i działania, które
usprawniają proces „zielonej i cyfrowej transformacji”.
Drugi dzień obfitował w liczne wydarzenia takie jak: debata
„Wizja kształcenia inżynierów. Kompetencje przyszłości” czy seminarium „Możliwości udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach organizacji międzynarodowej oraz armii amerykańskiej
stacjonującej w Polsce”, a także interdyscyplinarne warsztaty
prowadzone przez SIEMENS Polska.
Ostatniego dnia odwiedzający mieli okazję wziąć udział
w warsztatach prowadzonych przez firmę SEAM Group na temat
redukcji awaryjności i optymalizacji utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.
Tegoroczna odsłona targów Warsaw Industry Week była niewątpliwie wielkim świętem branży. Rekordowa frekwencja,
czołowe firmy z branży wśród listy wystawców, a także debaty,
wykłady – podejmujące kluczowe zagadnienia przemysłowe –
to tylko cześć powodów, dlaczego warto odwiedzić wydarzenie
w przyszłym roku.
Więcej informacji na: https://industryweek.pl/
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Sprawdzone rozwiązania
napędowe dla wytłaczarek
„Sercem” każdej wytłaczarki jest jej układ napędowy, którego bezawaryjna praca oraz właściwa żywotność są kluczowe dla
poprawnego funkcjonowania urządzenia. Każdy nieplanowany przestój to znaczne straty dla firmy, dlatego warto sięgać po rozwiązania „zahartowane w boju”, od sprawdzonego producenta.

D

o dostawców takich rozwiązań z pewnością należy
firma Rossi – liczący się w branży producent, który
od ponad 65 lat dostarcza rozwiązania napędowe do
ciężkich zastosowań przemysłowych. Asortyment firmy obejmuje 17 katalogów produktowych, w tym m.in. typoszereg przekładni ze zintegrowanym łożyskiem oporowym, opracowanych specjalnie do wykorzystania w wytłaczarkach (Seria GX).
W stosunku do wyrobów konkurencji, przekładnie wytłaczarkowe Rossi wyróżniają się zwartą budową, uniwersalnym korpusem oraz najlepszym na rynku stosunkiem przenoszonych
momentów obrotowych do masy napędu. W napędach tych podpora ślimaka jest osadzona na sztywno w korpusie reduktora,
ze zintegrowanym (wspólnym) smarowaniem wnętrza przekładni
i podpory. Dzięki temu olej lepiej i dłużej zachowuje właściwości
smarne, co jest korzystne dla trwałości łożyska oporowego i całej przekładni.

Dużym ułatwieniem dla producentów wytłaczarek oraz użytkowników układów plastyfikujących jest pełna elastyczność
Rossi w kwestii sposobu wykonania oraz wymiarowania tulei
podpory ślimaka (różne średnice i głębokości tulei zdawczej, wykonanie z pojedynczym lub podwójnym wpustem lub też w formie
tulei wielowypustowej). Dzięki temu napęd może zostać w łatwy sposób dopasowany do czopów użytkowanych już wcześniej
w formie ślimaków, co daje wymierne oszczędności.
Z punktu widzenia użytkownika bardzo ważne jest też lokalne
wsparcie oraz serwis posprzedażny. Na tym polu Rossi zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, oferując w tym zakresie
pomoc techniczną swoich fachowców, zarówno na etapie doboru
napędu i jego dopasowania do potrzeb urządzenia, jak i późniejszego serwisu urządzeń i wsparcia.
Zapraszamy do współpracy!
■
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Wpływ parametrów wtryskiwania
na właściwości mechaniczne
spienionego polilaktydu
Mariusz Fabijański

Do polilaktydu dodano środek spieniający w ilości 0,2–3,0% mas. Proces spieniania wykonano w technologii wtryskiwania. Po
ustabilizowaniu procesu określono stopień spienienia w zależności od zwartości środka spieniającego oraz od objętości wtrysku. Dokonano pomiaru właściwości mechanicznych otrzymanych próbek, takich jak naprężenie, wydłużenie oraz twardość.
Uzyskane wyniki pokazują, że konieczne jest odpowiednie dobranie parametrów technologicznych procesu wtrysku polilaktydu
ze środkiem spieniającym, aby cały proces przebiegał sprawnie, a uzyskane wypraski były pozbawione wad. Właściwości mechaniczne otrzymanego materiału uległy pogorszeniu.

T

worzywa polimerowe stały się, z jednej strony, synonimem postępu i nowoczesności, a z drugiej są zagrożeniem dla środowiska naturalnego z uwagi na ich długi
czas rozkładu. Znalazły one powszechne zastosowanie
w przemyśle jako opakowania, w przemyśle odzieżowym, transporcie, budownictwie i medycynie. Niewątpliwie mają wiele zalet
1–5]. Z uwagi na długi czas ich degradacji i rozkładu w środowisku naturalnym oraz zastosowanie do ich wytwarzania paliw kopalnych, poddaje się je spienianiu, czyli wytworzeniu w materiale
struktury przestrzennej (porów) [6–8]. Pozwala to na obniżenie
ilości tworzywa oraz zachowanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów wytrzymałościowych [9–15].
W celu zmniejszenia ilości oraz masy tworzywa stosuje się
spieniania za pomocą odpowiednich substancji chemicznych
[16–19]. Zabieg ten polega na uzyskaniu porowatej struktury
materiału przez wprowadzenie do roztopionego tworzywa gazów,
a następnie jego zestaleniu celem utrwalenia tej struktury. Spienianie ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów materiału poprzez zmniejszenie masy wyrobu, a tym samym oszczędność tworzywa podczas przetwarzania [20]. Obecność struktury
porowatej wpływa również na zmniejszenie przewodności cieplnej materiału oraz zwiększa zdolność tłumienia drgań [21].
Strukturę porowatą uzyskuje się przez stosowanie poroforów
(środków spieniających). Można stosować również dodatki ułatwiające proces, takie jak stabilizatory, środki powierzchniowo
czynne lub wydłużające łańcuchy polimerowe. Wyróżnia się trzy
podstawowe mechanizmy spieniania tworzyw polimerowych: (I)
chemiczny – przemiana chemiczna poroforu w temperaturze zbliżonej do temperatury topnienia tworzywa z wydzieleniem gazów
jako jednego ze składników, (II) fizyczny – zmiana stanu poroforu podczas przetwarzania tworzywa bez zmiany chemicznej i (III)
mechaniczny – wprowadzenie gazu bezpośrednio do materiału
w trakcie przetwarzania i jego ekspansja pod wpływem zmniejszającego się ciśnienia i rosnącej temperatury [21].
Spienianiu można poddawać również polimery biodegradowalne. Na szczególną uwagę zasługuje tu polilaktyd (PLA). Jest to
polimer kwasu mlekowego, otrzymywany w procesie fermentacji
surowców spożywczych (ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych), zachodzącym w obecności szczepów bakterii należących
m.in. do rodzajów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus,
40

Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus [17, 22]. PLA otrzymywany jest z surowców odnawialnych, ulega biodegradacji w okresie 6–24 miesięcy, dlatego nazywany jest „podwójnie zielonym”.
Ponadto polimer ten charakteryzuje się bioresorbowalnością, co
oznacza, że może być z powodzeniem stosowany w medycynie
i w opakowaniowym przemyśle spożywczym oraz kosmetycznym.
Materiał ten jest sztywny i kruchy, podobnie jak polistyren. Można go przetwarzać za pomocą typowych urządzeń przetwórczych.
Do jego wad zalicza się sorpcję wilgoci przez granulat, przeciętną
barierowość, czyli możliwość przenikania substancji w głąb materiału oraz możliwość degradacji w trakcie przetwórstwa. Wadą też
jest jego cena w porównaniu do ceny termoplastów petrochemicznych, co znacznie obniża jego konkurencyjność. Oczekuje się jednak spadku ceny przy rosnącym popycie i zwiększeniu osiągnięć
w zakresie badań i rozwoju [20–23].
Podjęto próbę otrzymania w procesie wtryskiwania próbek
z polilaktydu ze środkiem spieniającym o różnym jego udziale
procentowym. Określono właściwości mechaniczne uzyskanych
próbek.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Surowce
Do badań wykorzystano PLA firmy NatureWorks (USA) pod nazwą Ingeo Biopolymer 3100 HP [24]. Jest on przeznaczony do
przetwarzania technologią wtrysku. W tabeli 1 podano jego właściwości fizykochemiczne.
Środkiem spieniającym stosowanym w badaniach był porofor
VP.KU3-2014 firmy Bayer (Niemcy) [25]. Jest to środek spieniający przeznaczony do wytłaczania i wtrysku tworzyw termoplastycznych z wysoką ilością gazu wytwarzaną w niskich temperaturach procesu. Początek rozkładu termicznego rozpoczyna się
w przedziale 140–150oC. W celu uzyskania optymalnego działania zaleca się go do polimerów o temperaturze przetwórstwa
pomiędzy 180–210oC. Dodaje się go w ilości 0,2–3% mas. Stosując go, można uzyskać maksymalną redukcję wagi do 3%, likwidację wciągów do 1% i skrócenie cyklu wtrysku o ok. 1% [25].
Oczywiście informacje podane w karcie technicznej substancji
są przykładowe i należy doświadczalnie określić ilość substancji
dla danego polimeru, kierując się doświadczeniem i praktyką
z tym związaną.
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Parametry
Gęstość, g/cm

Wartość

Tabela 2. Parametry procesu wtrysku
Parametry wtrysku

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia
(MFR) 210oC; 2,16 kg, g/10 min

24

Temperatura krystalizacji, oC

165–180

Przejrzystość

nieprzezroczysty

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

65

Wydłużenie przy rozciąganiu, %

3,4

Udarność wg testu Izoda, J/m

18,2

Wytrzymałość na zginanie, MPa

83

o

Wtrysk: temperatura, C

180–205

Wtrysk: temperatura formy, oC
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METODYKA BADAŃ
Do przygotowania próbek do badań wykorzystano poziomą
wtryskarkę ślimakową UT90 firmy Ponar Żywiec serii UT do
tworzyw termoplastycznych, mającą pięciopunktowy, podwójny,
dźwigniowy system zamykania formy oraz bezpośredni napęd
ślimaka silnikiem hydraulicznym wysoko momentowym. Urządzenia peryferyjne stanowiła forma wtryskowa z wymiennymi
wkładkami na wiosełka i beleczki, termostat, waga elektroniczna Radwag, suszarka KC 100/200, mieszalnik bębnowy oraz
młynek do rozdrabniania tworzyw sztucznych.
Przed procesem wtrysku, granulat PLA poddano suszeniu
w suszarce szufladkowej w temp. 80oC przez 42 h celem wyeliminowania wilgoci i jej ewentualnego wpływu na proces spieniania
materiału. Następnie w mieszalniku obrotowym przygotowano,
wcześniej odważone, odpowiednie ilości polilaktydu i poroforu.
Uzyskany materiał do wtrysku zawierał odpowiednio 0,2%, 1%,
2% lub 3% mas. substancji spieniającej. Tak przygotowane porcje tworzywa poddano procesowi wtryskiwania.
Parametry technologiczne procesu wtrysku ustalono na podstawie badań procesu przeprowadzonego dla polilaktydu nie zawierającego poroforu. Następnie wykonano próbki z PLA zawierającego
odpowiednie ilości poroforu VP.KU3-2014 w postaci wiosełek
beleczek. Parametry procesu przedstawiono w tabeli 2.
Początkowy skok plastyfikacji, czyli droga, jaką pokonuje ślimak podczas wtrysku, ustawiono na 19 mm (pozycja ślimaka),
wiąże się to bezpośrednio z objętością materiału. W dalszej
części prób przetwarzania tworzywa był on zmieniany celem
zmniejszenia objętości wtryskiwanego tworzywa aż do ustalenia
najmniejszych wartości skoku, pozwalających na skuteczne wypełnienie gniazda formy bez widocznych wad wypraski w postaci
ubytków lub niedolewów. Otrzymane wypraski zważono (podwójna wypraska z zimnymi kanałami doprowadzającymi tworzywo).
Przed przystąpieniem do badań wszystkie wypraski były klimatyzowane w stałej temp. 23oC i wilgotności 50% przez 116 h.
Badanie cech wytrzymałościowych w próbie statycznego rozciągania przeprowadzono zgodnie z normą [26] na maszynie wytrzymałościowej Fu1000e firmy Heckert (Niemcy) z głowicą pomiarową do 10kN. Pomiar polegał na statycznym rozciąganiu ze stałą
prędkością 2 mm/min znormalizowanych próbek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami przedmiotowymi. W trakcie
próby rejestrowano zmianę siły oraz wydłużenie przy zerwaniu.
Oznaczenie udarności prowadzono metodą Charpy’ego, używając młota wahadłowego firmy Wolfgang Ohst (Niemcy) zgodnie
z normą [27]. Badanie było prowadzane na próbkach bez karbu.
Twardość wyznaczono wg metody Shore’a skala D dla tworzyw
termoplastycznych zgodnie z normą [28] za pomocą twardościomierza Shore Durometer, typ D firmy Syntek (Chiny).
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15

o

Temperatura, C

20

WYNIKI BADAŃ
Na rys. 1 przedstawiono poglądowe zdjęcia wyprasek ze zmieniającą się ilością środka spieniającego.
W tabeli 3 zestawiono wyniki określające stopień spienienia
wyprasek w zależności od zawartości środka spieniającego. Gęstość oznaczono na podstawie objętości i masy wyprasek.
W przypadku zwartości 1% substancji spieniającej w materiale
przeprowadzono proces wtrysku dla trzech objętości wtryskiwanego materiału (3 pozycje ślimaka). Udało się zejść z pozycji
ślimaka 17 mm do pozycji 10 mm, a tym samym zmniejszyć
objętość wtrysku. Dzięki takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie
zaoszczędzić materiał. Tworzywo wypełniało całą wypraskę. Przy
maksymalnej, zalecanej zawartości środka spieniającego, czyli
przy 3% udało się zejść do wartości skoku ślimaka 8 mm.

Rys. 1. Przykładowy widok wyprasek ze zmianą
wewnętrznej struktury wraz ze wzrostem ilości środka
spieniającego 1–0,2%, 2–1,0%; 3–2%

t

Tabela 1. Właściwości Ingeo Biopolymer 3100HP [24]
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Tabela 3. Wyniki pomiarów masy wypraski, stopnia spienienia oraz gęstości w zależność od zwartości środka spieniającego oraz
pozycji ślimaka
Lp.

Zawartość, %

Pozycja ślimaka, mm

Masa wypraski, g

Stopień spienienia, %

Gęstość, g/cm3

1

0

19,0

23,25

0,00

1,27

2

0,2

17,0

23,01

1,03

1,26

17,0

23,02

1,00

1,26

15,0

22,06

5,11

1,21

3
4

1

5

10,0

22,00

5,37

1,20

6

2

10,0

20,90

10,11

1,14

7

3

8,0

20,57

11,52

1,13

Przy próbach jeszcze skrócenia drogi, a tym samym objętości wtrysku, wypraski nie były wypełnione do końca, został
zaobserwowany niedolew. Stopień spienienia określono jako
różnicę masy wypraski przed i po spienieniu podzieloną przez
masę wypraski przed spienianiem i pomnożoną przez 100%.
W ten sposób uzyskano procentowy stopień spieniania wypraski. W trakcie realizacji prób zaobserwowano, że na stopień
spienienia miała zarówno wpływ ilość użytej substancji, jak i objętość wtrysku (pozycja ślimaka).

W przypadku gęstości uzyskano mniejsze wartości w odniesieniu do próbki bez substancji spieniającej. Stopień spienienia wyprasek do poziomu 1% i bez znacznej zmiany skoku pozostawał
stały, tj. w granicy błędu pomiaru (poniżej 1%). Dla większych wartości i zmiany skoku (pozycji ślimaka) rósł do poziomu 11,52%
dla 3% dodatku spieniającego. Wynika to z tego, że w przypadku
większej ilości środka spieniającego, a mniejszej ilości tworzywa
w zamkniętej formie, większe działanie miał porofor i skutki jego
działania powodowały pełnie wypełnienie gniazda formy.

Rys. 2. Zmiana naprężenia w zależności od zwartości środka
spieniającego i pozycji ślimaka: 1 – czysty PLA; 2 – 0,2%
środka spieniającego, pozycja ślimaka 17 mm; 3, 4 i 5 –
1,0% – 0,2 % środka spieniającego, pozycja ślimaka 17, 15
i 10 mm; 6 – 2,0 % środka spieniającego, pozycja ślimaka 10
mm; 7 – 3,0% środka spieniającego, pozycja ślimaka 8 mm

Rys. 3. Zmiana wydłużenia w zależności od zwartości środka
spieniającego i pozycji ślimaka: 1 – czysty PLA; 2 – 0,2%
środka spieniającego, pozycja ślimaka 17 mm; 3, 4 i 5, –
1,0%–0,2% środka spieniającego, pozycja ślimaka 17, 15 i 10
mm; 6 – 2,0% środka spieniającego, pozycja ślimaka 10 mm;
7 – 3,0% środka spieniającego, pozycja ślimaka 8 mm

Rys. 4. Zmiana udarności w zależności od zwartości środka
spieniającego i pozycji ślimaka: 1 – czysty PLA; 2 – 0,2%
środka spieniającego, pozycja ślimaka 17 mm; 3, 4 i 5 –
1,0%–0,2% środka spieniającego, pozycja ślimaka 17, 15 i 10
mm; 6 – 2,0 % środka spieniającego, pozycja ślimaka 10 mm,
7 – 3,0 % środka spieniającego, pozycja ślimaka 8 mm

Rys. 5. Zmiana twardości w zależności od zwartości środka
spieniającego i pozycji ślimaka: 1 – czysty PLA; 2 – 0,2%
środka spieniającego, pozycja ślimaka 17 mm; 3, 4 i 5 – 1,0%–
0,2% środka spieniającego, pozycja ślimaka 17, 15 i 10 mm;
6 – 2,0 % środka spieniającego, pozycja ślimaka 10 mm;
7 – 3,0 % środka spieniającego, pozycja ślimaka 8 mm
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Gęstość wyprasek nie zmieniała się w znaczącym stopniu (w
granicy błędu – 1%) przed zastosowaniem zmiany skoku ślimaka. Po jego zmniejszeniu uzyskano wypraski o mniejszej gęstości zgodnie z oczekiwaniami.
Zmniejszanie skoku ślimaka dowodzi, że można skutecznie
zmniejszać objętość wtrysku, zachowując dokładne wypełnienie
gniazda formy przy zastosowaniu dodatku spieniającego. Skutkuje to zużywaniem mniejszej ilości czystego tworzywa, co korzystnie
wpływa na potencjał ekonomiczny przy zastosowaniu produkcyjnym.
Na rys. 2 i 3 przedstawiono wyniki z próby statycznego rozciągania wykonanych wiosełek. Wraz ze wzrostem zwartości
substancji spieniającej zaobserwowano spadek wszystkich parametrów wytrzymałościowych. Najmniejsze wartości parametrów uzyskano przy zawartości 2 i 3% substancji spieniającej.
Spowodowane to jest tym, że porofor tworzy pory, inaczej karby,
które znacznie osłabiają materiał. Wartość naprężenia wynosiła
zaledwie 8 MPa przy największym udziale środka spieniającego. Podobnie ma się sytuacja z wydłużeniem. Wraz ze wzrostem
ilości substancji spieniającej pogorszeniu ulega ten parametr.
Na rys. 4 przedstawiono wyniki pomiarów udarności. Również
w tym przypadku substancja spieniająca powodowała zmianę
parametrów wypraski. Samo PLA jest i tak wystarczająco kruchym materiałem, a spienienie powodowało jeszcze pogorszenie
tego parametru.
Wyniki pomiaru twardości przedstawiono na rys. 5. Pomiar
ten dostarczył interesujące rezultaty. Zmiana stopnia spienienia tworzywa nie wpływała znacząco na zmianę twardości. Dla
średniej ze wszystkich pomiarów, która wynosiła 62,38 stopnia
wg skali Shorea „D”. Brak zmiany można wyjaśnić faktem, że
pory tworzyły się głównie wewnątrz próbek, zaś pomiar twardości przebiegał na powierzchni, gdzie występował lity materiał.
Można przyjąć, że porowatość nie miała wpływu na zmianę tego
parametru dla wyrobów otrzymywanych w procesie wtrysku.
PODSUMOWANIE
Zbadano wpływ zawartości ilości środka spieniającego na właściwości mechaniczne polilaktydu. Określono stopień spienienia
oraz zmniejszono udział tworzywa przy zachowaniu pełnego wypełnienia gniazda formy. Proces wtrysku nie stwarzał większych
problemów, jednak nie można było zbyt długo pozostawiać tworzywa w cylindrze ze środkiem spieniającym, gdyż ulegał on bardzo
szybkiemu rozkładowi. Czas rezydencji tworzywa w układzie uelastycznienia wtryskarki musiał zostać maksymalnie skrócony, tak
aby pełne przejście środka w stan gazowy zachodziło w gnieździe
formy, a nie w cylindrze wtryskarki. Takie prowadzenie procesu
pozwoliło zmaksymalizować działanie środka spieniającego.
Badania właściwości mechanicznych wykazały, że wraz ze
wzrostem ilości środka spieniającego w tworzywie pogorszeniu ulegały niemal wszystkie jego parametry mechaniczne poza
twardością, co dobrze świadczyło o prowadzeniu procesu. Przy
ściankach tworzywo bardzo szybko stygło, a środek spieniający
działał dopiero wewnątrz wypraski.
Uzyskany materiał może być z powodzeniem stosowany tam,
gdzie nie będzie on znaczne obciążany mechanicznie. Niewątpliwą
zaletą spieniania jest fakt, że zmniejszamy ilość tworzywa (masę),
zachowując kształt wypraski. Spieniony polilaktyd z powodzeniem
może być stosowany na jednorazowe kubki, tacki czy sztućce.
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

10. rocznica muzeum
politechniki opolskiej i lamp
rentgenowskich
8. listopada 2021 roku odbyła się uroczystość związana z dekadą działalności Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich w Opolu. Patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc. Data nie była
przypadkowa. Konrad Rentgen dokonał odkrycia promieniowania X wieczorem 8 listopada 1985 roku. Dzień ten obchodzony jest
obecnie, jako Międzynarodowy Dzień Radiologii.

O

jedynym na świecie muzeum lamp rentgenowskich
opowiedział jego kustosz dr Grzegorz Jezierski. Kolekcja powstawała przez kilkadziesiąt lat, a dzięki aktywności dra Grzegorza Jezierskiego zaangażowali się
w to eksperci i instytucje z całego świata. Gratulacje władząom
uczelni i osobiście dr. Grzegorzowi Jezierskiemu złożyli licznie
przybyli goście z całej Polski. Listy z życzeniami dalszej owocnej
działalności napłynęły również z zagranicy.

Artystyczna fotografia momentu wybuchu

Miniaturowa lampa do fluorescencji rentgenowskiej
z misji marsjańskiej (dr G. Jezierski)

Przybyłe na uroczystość osoby zasłużone dla muzeum
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Niezwykłą niespodziankę sprawiła współpracująca z NASA
amerykańska firma MOXTEK, która z okazji jubileuszu przekazała muzeum replikę miniaturowej lampy do fluorescencji rentgenowskiej pracującej 60 milionów km od Ziemi w łaziku Perseverance. Pojazd z wspomnianym urządzeniem umieszczonym na
jego ramieniu wylądował na Marsie w lutym tego roku. Lampa
wielkości monety waży ok. 23 gram. Aparat wymaga bardzo małego zasilania i pracuje przy mocy 0,5 W. Na podstawie analizy widm promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez
wzbudzone promieniowaniem hamowania elektrony można precyzyjnie określić skład pierwiastkowy materiału.
Wyjątkowe pamiątki otrzymały również osoby zasłużone dla
muzeum. Były to oprawione w ramki zdjęcia przedstawiające
wykonany techniką analogową na błonie radiograficznej (później
zeskanowany) unikatowy radiogram. Przedstawia on wybuchowo
roztłaczaną rurę z dodatkowymi wyładowaniami elektrycznymi,
(których nie powinno być na radiogramie). Parametry wykonania
tego radiogramu 450 kV, 10 kA, czyli moc 4500 MW, ale czas
trwania ekspozycji 20 ns.
Aparaty RTG są stosowane do kontroli elementów z tworzyw
sztucznych np. do wykrywania pęcherzy powietrza, wtopionych
zanieczyszczeń, pęknięć lub zniekształceń. Rentgenowska analiza strukturalna znajduje zastosowanie również w badaniach
struktury krystalicznej polimerów.
Muzeum można zwiedzać również wirtualnie https: //muzeum.po.opole.pl/index.php/pl/.

dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
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rozwiązania dla narzędziowni – formy

Wpływ odkładania się kamienia
na eksploatację form wtryskowych
Przemysław Poszwa, Marek Szostak

Układ chłodzenia formy wtryskowej odgrywa niebagatelną rolę w procesie wtryskiwania tworzyw sztucznych. Odpowiada on za
sprawny odbiór ciepła z formy wtryskowej dostarczonego przez uplastycznione tworzywo, które w fazie wtrysku jest wprowadzone do formy. Oprócz szybkiego odbioru ciepła istotne jest, aby rozkład temperatury na powierzchni gniazda formującego był
równomierny. W niniejszej pracy skupiono się na zjawisku osadzania się kamienia w układach chłodzących form wtryskowych.
Kamień powoduje zarówno zwężenie przekroju kanału chłodzącego, jak i wyraźny spadek wydajności chłodzenia ze względu na
jego niską przewodność cieplną. W pracy określono wpływ wielu czynników (geometria układu chłodzenia oraz wypraski, temperatura cieczy chłodzącej, rodzaj tworzywa) na eksploatację formy wtryskowej w wyniku pojawienia się kamienia w układzie
chłodzącym. Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły uwzględnić wpływ grubości warstwy osadu na rozkład temperatury na powierzchni gniazda formującego, średnią temperaturę formy wtryskowej, a także czas potrzebny do zestalenia wyrobów
produkowanych z tworzyw sztucznych.

W

tryskiwanie jest jedną najpopularniejszych metod
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Polega ona na
cyklicznym uplastycznieniu tworzywa, wtryśnięciu
go pod ciśnieniem do formy, uzupełnieniu ubytków związanych z jego zestalaniem, schłodzeniu i usunięciu
gotowego wyrobu z formy. Najdłuższą częścią cyklu wtrysku
jest faza chłodzenia, której długość wynika z izolacyjnych
właściwości tworzyw sztucznych. Optymalne zaprojektowanie
układu chłodzenia pozwala w sposób wydajny odebrać ciepło
z tworzywa [9, 12].
Oprócz geometrii układu chłodzenia na wydajność odbioru ciepła ma wpływ rodzaj materiału wykorzystanego do wykonania formy wtryskowej lub jej elementów. Parametrem odpowiadającym
za odbiór ciepła jest przewodność cieplna materiału formy oraz
natężenie przepływu użytego chłodziwa. W celu przyspieszenia
odbioru ciepła stosuje się wkładki wykonane ze stopów miedzi,
np. brązu berylowego, Ampco 940, Ampco 944, MoldMax XL.
Pozwalają one przyspieszyć odbiór ciepła, sprawiając, że taką
samą temperaturę formy jesteśmy w stanie uzyskać w czasie
nawet o 29% krótszym poprzez zastosowanie odpowiedniego
materiału na wkładki [6].
Podczas eksploatacji formy wtryskowej woda przepływa przez
układ chłodzący, gdzie dochodzi do wytrącania się kamienia
i osadzania na powierzchni kanałów chłodzących. Kamień cechuje się bardzo niską przewodnością cieplną, porównywalną
lub nieco wyższą od przewodności cieplnej tworzyw sztucznych.
Odłożenie się kamienia powoduje powstanie dodatkowego oporu na drodze przepływu ciepła od uplastycznionego tworzywa do
powierzchni kanałów chłodzących, skąd dalej jest usuwane na
drodze przepływu ciepła [13].
W zależności od składu chemicznego wody stosowanej do
chłodzenia mogą się osadzać różne rodzaje kamienia o różnych
właściwościach termicznych. Niezależnie od rodzaju ich prze-

wodnictwo cieplne jest 5-600x mniejsze niż przewodność stali
(ok. 30 W/m/K), co przedstawiono w tabeli 1. Oznacza to, że
warstwa osadu o grubości 1 mm jest równoważna odpowiednio
warstwie 5-600 mm stali. To pokazuje jak istotne jest zapewnienie wysokiej przewodności cieplnej formy wtryskowej.
Istnieje szereg modeli opisujących osadzanie się kamienia
w funkcji czasu. W przypadku kanałów o przekroju kołowym grubość osadu może osiągać bardzo duże wartości [7, 10] – co
w przypadku długo eksploatowanych form może powodować
ogromne problemy z wydajnością chłodzenia. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku form wtryskowych, które nie mają
zainstalowanych czujników temperatury, a jedynym czynnikiem
mierzonym w trakcie procesu związanym z chłodzeniem jest temperatura cieczy w termostacie.
Nie znaleziono prac traktujących o zagadnieniu osadzania się
warstwy osadu w kanałach chłodzących form wtryskowych oraz
wpływie tejże warstwy na proces chłodzenia. Z drugiej strony
jest to zagadnienie bardzo szeroko omawiane w inżynierii procesowej, gdyż ma ono kluczowy wpływ na wydajność transportu
ciepła [3, 5, 11]. Przykładem może być aparatura do destylacji
ropy, gdzie określono wpływ osadu na wydajność chłodzenia.
Po roku pracy układu bez zastosowania związków hamujących
odkładanie się osadu sprawność takiego urządzenia spadła
o ponad 40% [3].
Do prawidłowej realizacji chłodzenia formy wtryskowej prędkość przepływu cieczy powinna być na tyle duża, żeby różnica
między jej temperaturą na wlocie i wylocie była mniejsza niż 3oC
[2]. Niestety sposób pomiaru nie daje informacji diagnostycznej o eksploatacji formy wtryskowej, gdyż kamień będzie powodować nieznaczne zmniejszenie temperatury cieczy chłodzącej
na wylocie ze względu na spadek wydajności chłodzenia (przy
prawidłowo dobranym objętościowym natężeniu przepływu). Brak
narzędzia do monitorowania temperatury formy (szczególnie wy-

Tabela 1. Przewodność cieplna różnych gatunków osadów [1]
Scale Type

Calcium Carbonate
Scale

Calcium Sulphate
Scale

Calcium Silicate
Scale

Organic Sediment

Soot

Przewodność cieplna [W/mK]

0,6 - 6

2,3

0,3

0,1

0,2
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stępujący w przypadku tańszych rozwiązań) może doprowadzić
do pojawienia się problemu z wyprodukowaniem wypraski o założonych tolerancjach wymiarowych.
OPIS PROBLEMU
W niniejszej pracy przeprowadzono szereg analiz numerycznych mających na celu wskazanie wpływu zatykania się kanałów chłodzących form wtryskowych na wydajność chłodzenia.
W celach porównawczych wykorzystano analizę transportu ciepła uśrednioną w czasie z wykorzystaniem oprogramowania
Autodesk Moldflow®. W oprogramowaniu dostępne są 2 rodzaje analizy – z określonym czasem chłodzenia oraz z automatycznym jego znalezieniem. Analiza ze zdefiniowanym czasem
chłodzenia polega na wyznaczeniu pola temperatur przy założeTabela 2. Zestawienie parametrów stałych
Wymiary gabarytowe
podstawy formy wtryskowej [mm]

156 x 156

Wymiary gabarytowe podstawy
wypraski w kształcie płyty [mm]

100 x 100

Wymiary gabarytowe wypraski
w kształcie krawędzi [mm]

51,5 x 51,5 x 100

Grubość wypraski w kształcie
krawędzi [mm]

3

Parametry nastawne
Objętościowe natężenie
przepływu [l/min]

3,387 (dla średnicy kanału
chłodzącego 8 mm)
2,54 (dla średnicy kanału
chłodzącego 6 mm)

Czas otwarcia formy [s]

1

Analizowany czas cyklu
(bez czasu otwarcia formy) [s]

20

Kryteria doboru czasu chłodzenia
Temperatura wyjęcia wypraski
z formy [oC]

103 (Moplen HP500N)
148 (Tarnamid T27 natural)

Procent zestalonego tworzywa
podczas wyjęcia wypraski z formy

100%

Właściwości materiałowe osadu
Gęstość [g/cm3]

1,4

Ciepło właściwe [J/kgC]

500

Przewodność cieplna [W/mC]

0,5

niu danej temperatury wtryskiwanego tworzywa oraz początkowej temperatury formy (domyślnie 40oC). Mając te dane, oprogramowanie wyznacza rozkład średniej temperatury, który jest
podstawiany do kolejnego równania zamiast domyślnej temperatury formy. Proces jest iteracyjnie powtarzany tak długo, aż
różnica między kolejnymi cyklami (są to de facto cykle wtryskiwania) będzie mniejsza od 0,1oC. W przypadku poszukiwania
czasu chłodzenia program rozpoczyna poszukiwania od wstępnie założonego czasu chłodzenia (30 s) i przeprowadza iteracyjną analizę, weryfikując frakcję zestalonego tworzywa, jego
temperaturę oraz rozkład temperatury na powierzchni formy. Po
uzyskaniu założonej zbieżności (różnicy temperatur między cyklami mniejszej od 0,1oC) program ocenia, czy przedstawione
powyżej kryteria zostały spełnione. Jeżeli nie, to program modyfikuje czas chłodzenia i przeprowadza iteracyjną analizę tak,
aby uzyskać oczekiwane wartości. Po otrzymaniu oczekiwanych
wartości analiza ulega zatrzymaniu.
Symulacja zakłada, że całe gniazdo jest wypełnione tworzywem (uproszczenie to wynika z faktu, że czas wypełniania gniazda przez tworzywo w stosunku do czasu chłodzenia jest relatywnie krótki).
Aby uzyskać pełnię informacji, przeprowadzono analizy wprowadzając modyfikacje w modelu bazowym. Zmiany wprowadzono w:
l geometrii układu chłodzenia, wypraski oraz formy (średnica
kanałów chłodzących, odległość między kanałami chłodzącymi, odległość kanałów chłodzących od powierzchni wypraski,
grubość wypraski oraz jej kształt, grubość formy wtryskowej);
l rodzaju tworzywa i parametrów nastawnych (temperatura tworzywa, temperatura cieczy chłodzącej, zakładana temperatura
formy wtryskowej).
W ramach analiz wprowadzano jedną modyfikację naraz,
aby można było zobrazować wpływ danego czynnika na badane aspekty. Wyjątek stanowi zmiana rodzaju tworzywa, gdzie
sprawdzono wpływ temperatury cieczy chłodzącej. Zakłada się,
że temperatura cieczy chłodzącej powinna być o 10–20oC niższa od oczekiwanej temperatury formy. Aby uzyskać pełny obraz
sytuacji, w przypadku drugiego tworzywa zastosowano ciecze
o temperaturze 10 i 20oC niższej od temperatury formy, a tak-

Właściwości materiałowe stali narzędziowej
Gęstość [g/cm3]

7,8

Ciepło właściwe [J/kgC]

460

Przewodność cieplna [W/mC]

29

Rys. 1. Geometria analizowanych wyprasek, form
wtryskowych oraz układów chłodzenia z warstwami osadu

Średnica kanału chłodzącego
c [mm]

Odległość między kanałami
chłodzącymi cs [mm]

Odległość kanału chłodzącego
od powierzchni wypraski cd [mm]

Grubość wypraski gt [mm]

6, 8

16, 24

12, 18

3, 5

Geometria wypraski g

Wysokość formy wtryskowej
mh [mm]

Rodzaj tworzywa p

Temperatura wtrysku
tworzywa pt [oC]

płyta, krawędź

88 (126 w przypadku krawędzi),
126

Moplen HP500N

235, 250

Tarnamid T27 natural

270

Temperatura chłodziwa mct [oC]

Zakładana temperatura powierzchni gniazda mt [oC]

15, 25

35, 50

25, 60,70

80
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że o temperaturze założonej dla tworzywa bazowego. Wszystkie
wartości stałe przedstawiono w tab. 2, a wszystkie wartości
zmienne zostały przedstawione w tab. 3 (wartości bazowe pogrubiono). Na rys. 2 przedstawiono widok geometrii, która podlegała modyfikacji. Wypraski zostały ułożone tak, aby znalazły się
w samym środku formy (uwzględniając ich wymiary gabarytowe).
Analizy zakładały wprowadzenie warstwy osadu między kanałami chłodzącymi a formą wtryskową o różnej grubości, aby zobrazować wpływ wielkości warstwy osadu na wydajność układu
chłodzącego. Uśrednione dane materiałowe osadu ustalono na
podstawie tab. 1 oraz prac naukowych [3, 4, 8] i zaprezentowano również w tab. 2.
Wstępny czas chłodzenia został wyznaczony dla modelu bazowego tak, aby cała wypraska uległa zestaleniu (zaokrąglony
w górę do pełnych sekund). W celu porównania wpływu warstwy
osadu porównano następujące rezultaty: minimalną, maksymalną oraz średnią temperaturę gniazda formującego, średnią
temperaturę formy wtryskowej, procent zestalonego tworzywa
a także czas, do którego należałoby wydłużyć proces chłodzenia,
aby uzyskać całkowite zestalenie wypraski oraz założoną temperaturę formy.
Powyższe rezultaty mają istotne znaczenie dla eksploatacji
formy jako narzędzia służącego do wyprodukowania wyrobu o założonych kryteriach jakościowych. Średnia temperatura gniazda
wpływa na wielkość wypaczeń związanych ze skurczem tworzywa - wiąże się bezpośrednio z czasem potrzebnym do wychłodzenia wypraski. Im czas chłodzenia jest dłuższy, tym większy
skurcz powstaje wewnątrz wypraski, który powoduje problemy
z zachowaniem założonych tolerancji wymiarowych. Z drugiej
strony różnica między minimalną i maksymalną temperaturą
formy powoduje niejednorodny skurcz, który potęguje deformacje wypraski. Średnia temperatura formy z kolei ma bardzo duży
wpływ na eksploatację samej formy i jej niezawodność. Wraz
ze wzrostem temperatury formy ulega ona powiększeniu ze
względu na rozszerzalność termiczną materiału. Ma to bardzo
duży wpływ na jej eksploatację i niezawodność. Z jednej strony
wzrost wymiarów liniowych formy powoduje zmianę wymiarów
liniowych gniazda, przez co produkowane wyroby będą miały
inne wymiary niż założone w przypadku dobrze chłodzonej formy.
Z drugiej strony wzrost temperatury narzędzia powoduje problem
z pasowaniem poszczególnych elementów ruchomych formy (np.
suwaki, wypychacze), co może prowadzić do skrócenia żywotności tychże elementów. Procent zestalonego tworzywa mówi, jaka
grubość warstwy osadu może doprowadzić do dużych wypaczeń
wypraski, która bez utwierdzenia w postaci gniazda będzie mogła się swobodnie deformować w trakcie zestalania poza formą.
Czas, do którego należałoby wydłużyć proces chłodzenia, jest
z kolei miarą stopnia pogorszenia się wydajności układu chłodzenia w wypadku jego eksploatacji z daną warstwą osadu.
Rezultaty obliczeń numerycznych
W niniejszej pracy wyniki były analizowane w 3 obszarach
z podziałem na rodzaj zmiany modelu podstawowego (zmiana
geometrii układu chłodzenia, wypraski i formy oraz zmiana tworzywa i parametrów nastawnych).
Pierwszym analizowanym aspektem była średnia temperatura na powierzchni gniazda formującego. W badanym zakresie
dla każdej wprowadzonej modyfikacji modelu bazowego można założyć w przybliżeniu (R>0,95) liniową zależność między
grubością warstwy osadu a wzrostem średniej temperatury formy (rys.2). W przypadku braku osadu w zależności od zmian
w geometrii wahała się ona od 38 do 42oC. Różnice stały się
wyraźniejsze dopiero przy grubości osadu równej 1 mm, aby
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osiągnąć największe rozróżnienie przy warstwie osadu równej
2 mm. Najmniejszą zmianę średniej temperatury powierzchni
gniazda zaobserwowano dla odsunięcia kanałów chłodzących
od powierzchni wypraski oraz pogrubienia formy wtryskowej.
Wyraźny wzrost średniej temperatury gniazda zaobserwowano
w wypadku zmiany geometrii wypraski z płyty na krawędź, co
wynika z faktu utrudnionego odbioru ciepła z obszaru krawędzi.
Jeszcze większy wzrost zaobserwowano w przypadku pogrubienia wypraski (wzrost wynika z większej ilości ciepła koniecznej
do odbioru w trakcie cyklu). Największe zmiany zostały zaobserwowane w przypadku zwiększenia odległości między kanałami (ok. 10oC) oraz zmniejszenia średnicy kanału (ok. 15oC).
W obydwóch przypadkach wyraźnie uległa zmniejszeniu liczba
źródeł odbioru ciepła (mniejsza powierzchnia kanału chłodzącego w przypadku zmiany średnicy oraz mniejsza liczba kanałów
chłodzących w przypadku większej odległości między kanałami
chłodzącymi). W przypadku gdyby liczba kanałów chłodzących
została zachowana, wzrost średniej temperatury na powierzchni gniazda wyniósłby mniej niż 5oC.
W przypadku zmiany parametrów nastawnych oraz tworzywa
zaobserwowano dużo większe różnice w średniej temperaturze
formy. Najmniejszy wpływ miało podniesienie temperatury tworzywa. Obniżenie temperatury cieczy chłodzącej dla Moplenu
o 10oC spowodowało równoważny spadek minimalnej temperatury na powierzchni gniazda formującego. Zmiana tworzywa na
Tarnamid nie spowodowała wyraźnej zmiany minimalnej temperatury gniazda przy braku osadu, jednak dla osadu o grubości
2 mm różnica wyniosła ok. 15oC (przy zachowaniu takiej samej
temperatury cieczy chłodzącej). W przypadku zastosowania temperatury cieczy chłodzącej o 10–20oC niższej od zakładanej temperatury gniazda zaobserwowano bardzo wyraźny wzrost temperatury minimalnej gniazda, jednak ta zmiana była proporcjonalna
do zmiany temperatury cieczy chłodzącej.
Kolejnym poddanym analizie kryterium była minimalna temperatura na powierzchni gniazda formującego. W przypadku modyfikacji geometrii dla zerowej grubości warstwy osadu średnia
temperatura była równa ok. 26–30oC. Przy zwiększeniu grubości
do 0,25 mm średnia temperatura uległa wzrostowi o ok. 5–7oC

Rys. 2. Wykres średniej temperatury na powierzchni
gniazda formującego

Rys. 3. Wykres minimalnej temperatury na powierzchni
gniazda formującego
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kanałów chłodzących, jak i większej odległości między kanałami
prowadzi do wzrostu różnicy między minimalną i maksymalną
temperaturą na powierzchni gniazda formującego. Zwiększenie grubości formy nieznacznie obniżyło różnicę temperatur,
a zwiększenie grubości wypraski i podniesienie temperatury wtryskiwanego tworzywa nieznacznie zwiększyło wielkość różnicy.
Zmiana geometrii na bardziej złożoną (krawędź) poskutkowała
bardzo wyraźnym zwiększeniem różnic między minimalną i maksymalną temperaturą, podobnie jak zmiana tworzywa bez zmiany
temperatury cieczy chłodzącej. Oznacza to, że zastosowanie zbyt
zimnej cieczy chłodzącej prowadzi do uzyskania dużych różnic
temperatur między poszczególnymi miejscami w formie wtryskowej, co będzie skutkować dodatkowymi deformacjami związanymi z niejednorodnym skurczem. Zmiana temperatury cieczy chłodzącej spowodowała jedynie przesunięcie zakresu temperatury
minimalnej i maksymalnej.
Istotnym parametrem jest również średnia temperatura formy.
Jej wartości w funkcji grubości warstwy osadu przedstawiono na
rys. 6. Podobne zmiany (jak w przypadku wcześniej analizowanych parametrów) zaobserwowano dla zwiększenia odległości
kanałów chłodzących od powierzchni oraz zwiększenia grubości
formy. Rezultat dla zwiększonej objętości formy niesie ze sobą
bardzo istotną informację – niezależnie od wielkości formy jej
średnia temperatura pozostaje stała w funkcji grubości warstwy
osadu. Wpływa to wyraźnie na eksploatację formy wtryskowej,
w której ze względu na wzrost temperatury dochodzi do zwiększenia poszczególnych wymiarów liniowych
Dla pozostałych zmian w geometrii formy zaobserwowano jedynie zmianę w przypadku zwężenia kanału oraz zwiększenia
odległości między kanałami – dla średniej temperatury formy
najwyższa wartość została osiągnięta w przypadku rozsunięcia kanałów chłodzących (a nie zmniejszenia średnicy kanału
chłodzącego). W przypadku nieusuwania kanałów chłodzących

Rys. 4. Wykres maksymalnej temperatury na powierzchni
gniazda formującego

Rys. 5. Wykres minimalnej i maksymalnej temperatury
na powierzchni gniazda formującego dla warstwy osadu
równej 2 mm

Rys. 6. Wykres średniej temperatury formy wtryskowej

Rys. 7. Wykres frakcji zamrożonego tworzywa na końcu
fazy chłodzenia
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do 32–37oC (w zależności od przypadku). Większe rozbieżności
nastąpiły przy dalszym zwiększeniu grubości warstwy osadu. Dla
1 mm warstwy zaobserwowano wyraźnie większy przyrost średniej temperatury dla kanału chłodzącego o mniejszej średnicy
oraz układu chłodzenia z większą odległością między kanałami.
Różnica ta pogłębiła się przy zwiększeniu grubości warstwy do
2 mm. Zmniejszenie powierzchni odbioru ciepła poskutkowało
wzrostem średniej temperatury formy o odpowiednio 10oC (zmiana odległości między kanałami) i 20oC (zmiana średnicy kanału). Zachowanie bazowej liczby kanałów chłodzących spowodowałoby, że wspomniany wzrost temperatury by nie zaistniał.
W przypadku pozostałych zmian w geometrii wzrost grubości
osadu powoduje w przybliżeniu liniowe zmiany temperatury
z taką samą wartością współczynnika nachylenia prostej.
Zmiana tworzywa lub parametrów nastawnych spowodowała
jedynie przesunięcie w górę wartości temperatury przy zachowaniu odstępów między poszczególnymi wykresami, tak jak w przypadku średniej temperatury powierzchni gniazda formującego.
W przypadku maksymalnej temperatury na powierzchni gniazda formującego zaobserwowano wyraźne odstępstwo dla zmiany
geometrii wypraski na krawędź (nawet w przypadku braku osadu). Wynika ono z faktu, że w obrębie krawędzi odbiór ciepła jest
bardzo mocno utrudniony. Z tego powodu dla krawędzi obserwowana jest najwyższa temperatura maksymalna w całym zakresie grubości warstwy osadu. Podobnie jak w przypadku dwóch
poprzednich parametrów zwiększenie grubości formy oraz odległości kanałów chłodzących od powierzchni formy nie powoduje
zmian w stosunku do modelu bazowego. Pogrubienie wypraski,
rozsunięcie kanałów chłodzących oraz zmniejszenie średnicy kanałów chłodzących daje również taki sam efekt jak w przypadku pozostałych parametrów. Nieusuwanie kanałów chłodzących
w przypadku ich rozsunięcia powoduje zmniejszenie maksymalnej temperatury o 6oC względem wartości zaprezentowanej na
wykresie (dla grubości warstwy osadu).
W celu porównania zmian w rozkładzie temperatury przygotowano rys. 5, na którym zaznaczono zakres minimalnej i maksymalnej temperatury dla danego modelu. W analizowanym
przypadku widać wyraźnie, że zastosowanie mniejszej średnicy
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Rys. 8. Wykres równoważnego czasu chłodzenia, w którym
całe tworzywo ulegnie zestaleniu oraz forma uzyska
założoną temperaturę gniazda

nia czasu chłodzenia. Efekt ten wystąpił w przypadku zmiany
grubości formy wtryskowej, odległości kanałów chłodzących od
powierzchni wypraski oraz zmiany geometrii wypraski. W pozostałych przypadkach dalszy wzrost grubości warstwy osadu powodował wyraźne wydłużenie czasu chłodzenia.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że tak długi czas chłodzenia
wynikał nie z problemów z zestaleniem tworzywa, a z problemem schłodzenia formy do założonej temperatury. Najdłuższy czas potrzebny do zestalenia wypraski nie przekroczył 30
sekund, jednak zakładał on odpowiednie wychłodzenie formy
wtryskowej.
Zmiana temperatury tworzywa na 250oC dała podobny rezultat
jak model bazowy. Zmniejszenie temperatury cieczy chłodzącej
do 15oC pozwoliło dużo szybciej schłodzić formę wtryskową do
zakładanej temperatury (prawie 50% skrócenie czasu chłodzenia). W przypadku zastosowania Tarnamidu, ustawienie temperatury cieczy chłodzącej na 70oC spowodowało, że relacja między
długością czasu chłodzenia a grubością warstwy osadu zaczęła
przypominać relację dla Moplenu przy 25oC. Zastosowanie cieczy o 10oC chłodniejszej spowodowało, że relacja przypominała sytuację, gdzie zastosowano Moplen o temperaturze 15oC.
Oznacza to, że nie temperatura cieczy chłodzącej, a względna
różnica między zakładaną temperaturą formy a temperaturą cieczy ma istotny wpływ na potrzebny czas chłodzenia. Zastosowanie cieczy o temperaturze 25oC dla Tarnamidu sprawiło, że czas
chłodzenia wyniósł nieco ponad 13 sekund (przy ok. 19,5 s dla
Moplenu), co ma związek z temperaturą zestalenia Tarnamidu.
Nawet przy 2 mm warstwie osadu czas potrzebny do schłodzenia
wynosi niewiele ponad 20 s (a czas zestalenia wypraski wynosi
ok. 19,2 s).
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone analizy pokazały istotny wpływ osadzającego
się kamienia w układzie chłodzącym na eksploatację formy wtryskowej. Ze względu na swoją niską przewodność osad powoduje
problemy z prawidłowym odbiorem ciepła z formy wtryskowej.
W przypadku wystąpienia grubszej warstwy osadu (1 mm)
stwierdzono jej bardzo wyraźny wpływ na wszystkie badane
aspekty. Z punktu widzenia eksploatacji i niezawodności formy
wtryskowej największe znaczenie ma średnia temperatura formy,
która ulega rozszerzeniu wskutek wzrostu temperatury. Może to
doprowadzić do problemów z pasowaniem elementów ruchomych, prowadzących do zmniejszenia żywotności formy jako
narzędzia. Z drugiej strony rozkład temperatury na powierzchni
gniazda oraz wydajność chłodzenia miały bardzo duży wpływ na
niezawodność formy wtryskowej jako narzędzia, które ma za zadanie uformować wyrób w określonym czasie oraz o określonych
parametrach. Niejednorodny rozkład temperatury na powierzchni formy może doprowadzić do zwiększenia deformacji wypraski
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znajdujących się daleko od powierzchni formy temperatura byłaby o 5oC niższa.
W przypadku zmian parametrów nastawnych największe zmiany w temperaturze zaobserwowano w przypadku zastosowania
Tarnamidu T27 i zachowaniu pierwotnej temperatury cieczy chłodzącej (nieznacznie mniejsza zmiana została zaobserwowana
w przypadku rozsunięcia kanałów chłodzących) i była równa ok.
27oC. Zakładając współczynnik rozszerzalności liniowej dla stali
narzędziowej P20 (40CrMnMo9) równy 0,000012 wyznaczono
wzrost wymiaru liniowego formy dla największego wzrostu temperatury. Zmiana wymiaru liniowego była równa ok. 0,05 mm dla
boku formy równego 156 mm. Wiedząc, że standardowe formy
wtryskowe są zdecydowanie większe, stwierdzono, że podniesienie temperatury formy o zaledwie 20oC może spowodować
istotne zmiany w wielkości gniazda formy wtryskowej, co z kolei będzie miało duży wpływ na dokładność wymiarową produkowanych elementów z tworzyw sztucznych. Oprócz tego wzrost
temperatury formy ma wpływ na niezawodność pracy formy wtryskowej, ponieważ mogą wystąpić problemy z pasowaniem elementów ruchomych formy wtryskowej, skutkujące ich nadmiernym zużyciem.
Odkładanie się osadu w układach chłodzących wpływa nie tylko na rozkład temperatury formy wtryskowej, ale też na zestalanie się tworzywa w trakcie fazy chłodzenia. W przypadku zmian
geometrii dla wszystkich przypadków prócz zwiększenia grubości wypraski stwierdzono, że warstwa osadu o grubości 0,25
mm nie powoduje wydłużenia czasu potrzebnego do zestalenia
wypraski (we wszystkich przypadkach osad nie spowodował obniżenia frakcji tworzywa zestalonego poniżej 100%). Wyraźny
spadek zaobserwowano dla warstwy osadu o grubości 1 mm.
W zależności od układu zestaleniu uległo od 70 do 80% wypraski. Podobnie jak dla poprzednich parametrów zaobserwowano
niewielkie różnice w przypadku zwiększenia grubości formy oraz
zwiększenia odległości kanałów chłodzących od powierzchni formy. Dla warstwy osadu o grubości 2 mm najmniejszy procent
zestalonego tworzywa zaobserwowano dla mniejszych kanałów
(niewiele większy dla rozsunięcia kanałów chłodzących). Również i w tym przypadku nieusuwanie nadmiarowych kanałów chłodzących podniosłoby procent zestalonego tworzywa do 55% (pomimo że te kanały chłodzące są bardzo oddalone od powierzchni
wypraski).
W przypadku zmian parametrów nastawnych zaobserwowano
dużo większe różnice w wielkości zestalonego tworzywa. Zwiększenie temperatury tworzywa do 250oC spowodowało, że nawet
dla cienkiej warstwy osadu równej 0,25 mm dochodzi do sytuacji, w której wypraska nie ulega całkowitemu zestaleniu przed
wyjęciem z formy. Zastosowanie niższej temperatury cieczy chłodzącej spowodowało, że nawet dla warstwy osadu o grubości
1 mm cała wypraska ulegnie zestaleniu przed jej usunięciem
z formy wtryskowej. W przypadku zmiany tworzywa na Tarnamid
niezależnie od grubości warstwy osadu udało się zestalić wypraskę w ciągu założonego czasu chłodzenia (bez zwiększania
temperatury cieczy chłodzącej). W wypadku podniesienia temperatury cieczy chłodzącej do 60oC zaobserwowano całkowite
zestalenie się wypraski przy warstwie osadu o grubości 1 mm
(dla cieczy chłodzącej o temperaturze 70oC zestaleniu uległo
99,71% wypraski).
Ostatnim analizowanym aspektem był teoretyczny czas chłodzenia potrzebny do zestalenia całej wypraski oraz wychłodzenia
formy do założonej temperatury. W przypadku zmian geometrii
zaobserwowano, że dla części przypadków wzrost grubości warstwy osadu powyżej 1 mm nie powoduje znaczącego wydłuże-
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i tym samym problemów z zachowaniem tolerancji. Niewydajny
układ chłodzenia wydłuży czas procesu oraz spowoduje, że wypraska będzie się zestalać swobodnie po wyjęciu z formy, co
również poskutkuje dalszym deformacjom. Zmiana wymiarów
formy na skutek podniesienia jej średniej temperatury wpłynie
na poszczególne wymiary, co może spowodować niezachowanie
założonych wcześniej tolerancji.
Obliczenia pokazały, że temperatura tworzywa, odległość
kanałów od powierzchni formy, a także wielkość formy mają
niewielki wpływ na przebieg procesu chłodzenia. Oznacza to,
że zastosowanie zbyt dużej formy wtryskowej będzie skutkowało dodatkowymi problemami z tolerancją wymiarową. Większy
wpływ miała grubość wypraski, ze względu na fakt, że większa
ilość ciepła musiała zostać odebrana z tworzywa, które ma właściwości izolacyjne. Bardzo duży wpływ miała z kolei średnica
kanałów chłodzących, szczególnie w warunkach utrudnionego odbioru ciepła, podobnie jak liczba kanałów chłodzących.
W przeprowadzonych analizach rozsunięcie kanałów chłodzących spowodowało, że część z nich znalazło się w dużej odległości wypraski, więc w praktyce przemysłowej nie zostałyby
one wywiercone. Ich brak spowodował dużo większe podniesienie średniej temperatury formy wtryskowej wraz ze wzrostem
grubości warstwy osadu, aniżeli w przypadku gdyby zostały
wywiercone. Oznacza to, że wprowadzenie dodatkowych kanałów chłodzących w obszarze, który normalnie nie brałby udziału
w odbiorze ciepła, w przypadku pojawienia się osadu może
zredukować jego niekorzystne oddziaływanie na eksploatację
formy wtryskowej.
W analizie uwzględniono dwa rodzaje tworzyw, aby porównać
ich wpływ w powiązaniu z różną temperaturą cieczy chłodzącej.
Dla tworzywa wymagającego wysokiej temperatury formy istnieje teoretyczna możliwość zastosowania dużo zimniejszej cieczy
chłodzącej niż zakładana temperatura formy, co poskutkuje
wyraźnym skróceniem czasu chłodzenia, zmniejszeniem średniej temperatury formy, ale wprowadzi niejednorodność w rozkładzie temperatury gniazda formującego, która może rzutować
w przypadku bardziej skomplikowanych wyprasek na deformacje wypraski. W przypadku tworzywa wymagającego niższej temperatury formy zmniejszanie temperatury cieczy chłodzącej jest
problematyczne ze względu na kosztochłonność procesu ochładzania samego medium.
Należy mieć świadomość, że analizy zostały przeprowadzone
dla bardzo prostej geometrii wypraski, jaką jest płyta i krawędź.
W dzisiejszych czasach elementy produkowane metodą wtryskiwania są bardzo złożone, nierzadko grubościenne (szczególnie
w branży motoryzacyjnej), przez co w rzeczywistej sytuacji wzrost
średniej temperatury formy może wynieść nawet kilkadziesiąt
stopni. W niektórych sytuacjach skomplikowany układ wypychaczy powoduje, że niemożliwe jest zastosowanie bardzo wydajnego chłodzenia, ponieważ kanały chłodzące przecinałyby miejsca,
w których znajdowałyby się wypychacze. Oznacza to, że wielkość
zmian wymiarów liniowych może wynieść nawet 0,5 mm, co bardzo negatywnie wpłynie na eksploatację formy wtryskowej, która
cechuje się wąskimi tolerancjami wymiarowymi.
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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
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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
55

rozwiązania dla narzędziowni – formy

56

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

rozwiązania dla narzędziowni – formy

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

57

tworzywa i guma

Perlit jako nape³niacz
tworzyw termoplastycznych
Zbigniew Frąszczak, Bogusław Królikowski, Adam Buchelt

W artykule przedstawiono w³aściwości perlitu oraz mo¿liwości zastosowania tego minera³u jako nape³niacza w tworzywach
termoplastycznych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zagospodarowania odpadów technologicznych powsta³ych
w procesie wytwarzania perlitu ekspandowanego jako materia³u stosowanego w budownictwie do produkcji materia³ów izolacyjnych oraz nape³niania betonu.

Z
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Rys. 1. Wytwarzanie perlitu ekspandowanego
Tabela 1. Własności perlitu ekspandowanego w stanie sypkim
Właściwość, jednostka

Wielkość

Przewodnictwo cieplne, W/mK

0,045–0,059

Nasiąkliwość masowa, %

300–80

Nasiąkliwość objętościowa, %

30–15

Higroskopijność, %

0,8–0,2

Ognioodporność, oC

850–900

Ściśliwość przy100 kPa, %

28–20

Ściśliwość przy 10 kPa, %

23–12

Wytrzymałość na ściskanie (przy ubiciu 10%), MPa

0,14–0,40

Ciepło właściwe, kJ/(kg·oC)

0,96–0,92

Odporność chemiczna

jak szkło

pH

6,5-7,5

Zak³ady Górniczo-Metalowe „Zêbiec” S.A. produkuj¹ perlit
ekspandowany w czterech klasach w zale¿ności od wielkości
ziaren. Na zdjêciu rys. 2 przedstawiono perlit klasy I i III.
Perlit stosowany jest g³ównie jako surowiec w procesie wytwarzania izolacyjnych materia³ów budowlanych. Charakteryzuje
siê wysok¹ izolacyjności¹ ciepln¹ i akustyczn¹ oraz ogniotrwa³ości¹ przy du¿ej wytrzyma³ości mechanicznej. Podczas pra¿enia
mielonej ska³y dla celów budownictwa powstaj¹ frakcje perlitu
ekspandowanego o ró¿nej wielkości ziarna, z których frakcja
o ziarnistości poni¿ej 200 μm, po³amana w procesie transportu
pneumatycznego, jest nieprzydatna dla materia³ów budowlanych
[3, 6, 7, 8]. Perlit ten (zdjêcie SEM przedstawiono na rys. 3)
uwa¿any jako odpad, stanowi problem dla środowiska.
Od dawna próbowano wykorzystywaæ tak¹ frakcjê do wielu celów
praktycznych. Po odpowiednim zmieleniu i dalszej obróbce znalaz³a ona zastosowanie jako wk³ady filtracyjne, g³ównie w przemyśle
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astosowanie perlitu jako nape³niacza do powszechnie
stosowanych termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych, takich jak polietylen ma³ej i du¿ej gêstości,
polipropylen, polistyren, poli(tereftalan etylenu) oraz
poliamid jest wa¿ne z praktycznego punktu widzenia. Mo¿na
oczekiwaæ, ¿e zachowanie siê perlitu jako nape³niacza bêdzie
podobne do nape³niaczy typu nano, takich jak np. montmorylonit (MMT), chocia¿ oba materia³y maj¹ zupe³nie ró¿n¹ strukturê. MMT jest glinokrzemianem w formie lamelarnej, a perlit ma
sk³ad chemiczny podobny do szk³a i wystêpuje w nieregularnej
formie przestrzennej.
Perlit zawiera SiO2 (65-75%), Al2O3 (10-18%), K2O+Na2O (6–9%),
MgO+CaO (2–6%) oraz Fe2O3 (1–5%). Jest on form¹ naturalnego
szk³a, obojêtn¹ chemicznie (pH ok. 7). Masa w³aściwa perlitu surowego wynosi 2,23–2,40 Mg/m3, gêstośæ pozorna 1,00–1,30
Mg/m3, twardośæ 5,5–7,0 wg skali Mohsa, a temperatura topnienia 950–1300oC. Jest ³amliwy i ³atwo siê kruszy [1].
Perlit jest to minera³ pochodzenia wulkanicznego [2, 3, 4].
Ruda perlitowa sprowadzana jest ze S³owacji lub z Wêgier, gdzie
pozyskiwana jest w postaci litej ska³y w kopalniach odkrywkowych. W dawnych epokach geologicznych szybko stygn¹ca
w środowisku wodnym lawa wydobywaj¹ca siê z podmorskich
wulkanów zamyka³a w swoim wnêtrzu krople wody. To w³aśnie te
zamkniête w zastyg³ej i zwietrza³ej lawie krople wody (2–5%) s¹
odpowiedzialne za jego specyficzne w³aściwości.
Wydobyty ze z³o¿a perlit zostaje zmielony do odpowiedniej
granulacji, a nastêpnie wprowadzony na kilka sekund do pieca, w którym panuje temperatura 900–1100oC. Zamkniête
w ziarenkach krople wody wytwarzaj¹ parê wodn¹ o ciśnieniach
wystarczaj¹cych do rozkruszenia materia³u do wielkości od kilkudziesiêciu μm do kilku mm [5, 6]. Równolegle przebiega proces spiekania szkliwa wulkanicznego i tworz¹ siê przewa¿nie
wewn¹trz puste i trochê nieregularne, szkliste „mikrobombki”.
Proces ten nosi nazwê ekspandacji (spêczania), a otrzymany
produkt o bia³awej barwie to perlit ekspandowany. Objêtośæ
ziaren zwiêksza siê 5–20 razy [7]. Podstawowe w³asności perlitu ekspandowanego w stanie sypkim z danych literaturowych
przedstawiono w tabeli 1.
Na zdjêciu (rys. 1) zilustrowano proces wytwarzania perlitu
ekspandowanego. Ruda perlitowa (z prawej strony zdjêcia) mielona jest do odpowiedniej granulacji na perlit surowy (proszek
o szarej barwie w środku), a ten jest poddawany procesowi ekspandacji, w wyniku którego otrzymujemy perlit ekspandowany
o barwie bia³ej (z lewej strony zdjêcia).
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Rys. 3. Zdjęcie SEM odpadowego perlitu powiększenie 100×

Rys. 2. Zdjęcia perlitu pod klasycznym mikroskopem
powiększone 50×: u góry – kl. I, na dole – kl. III

spo¿ywczym, a tak¿e doskonale sprawdzi³a siê w zestawach naprawczych w mieszaninach tworzywowych w po³¹czeniu z ¿ywicami
termo- lub chemoutwardzalnymi, przy renowacji du¿ych powierzchni elementów konstrukcyjnych np. na jachtach czy ¿aglówkach [1].
Najwiêksze, przesiane ziarna perlitu nawet powy¿ej 2 mm w mieszaninie z humusem lub torfem używane są te¿ jak pod³o¿e do
upraw hydroponicznych stosowanych w ogrodnictwie [5], a tak¿e
jako sk³adnik dentystycznych past wybielaj¹cych lub czyszcz¹cych
[9]. W kraju perlit produkuj¹ m.in. zak³ady w Zêbcu [1], w Be³chatowie [6] i w Tarnobrzegu (Piotrowice II) [8].
W literaturze naukowej znaleziono bardzo niewiele doniesieñ
dotycz¹cych mieszanin perlitu z tworzywami termoplastycznymi
[10]. Przeprowadzone wstêpne badania wykaza³y, ¿e mieszaniny
wytwarzane z u¿yciem tworzyw termoplastycznych, nape³nione
perlitem mog¹ stanowiæ materia³ konstrukcyjny o nowej jakości,
który bêdzie móg³ znaleŸæ zastosowanie w wielu dziedzinach
techniki (przemys³ elektrotechniczny, elementy konstrukcyjne
w budownictwie, ma³e artyku³y AGD itd.).
Dokonano oceny mo¿liwości przygotowywania nowych mieszanin polimerów termoplastycznych nape³nianych przetworzonym
wulkanicznym materia³em mineralnym – perlitem. Cz¹stki ekspandowanego perlitu posiadaj¹ nieregularny kulisty kszta³t o intensywnie u¿ebrowanej powierzchni. Porowata powierzchnia perlitu zapewnia dobr¹ adhezjê do ró¿nego typu polimerów i ¿ywic.
Wymaga ona jednak os³ony hydrofobowej celem zabezpieczenia
przed ingerencj¹ wilgoci, szczególnie podczas sk³adowania,
a tak¿e absorbcji polimeru do wnêtrza cz¹stek perlitu. Wstêpnie
wytworzono mieszaniny o ró¿nym stopniu nape³nienia oraz przeprowadzono badania, określaj¹c ich w³aściwości u¿ytkowe, które
bêd¹ determinowa³y zakres zastosowania wytworzonego nowego materia³u polimerowego. Jako osnowê polimerow¹ do badañ
wstêpnych wykorzystano polietylen du¿ej gêstości (PE-HD).Mieszaninê przygotowywano w postaci granulatów na wyt³aczarce
dwuślimakowej o budowie segmentowej ślimaków.
Wstêpne próby wykorzystania perlitu do modyfikowania polietylenu okazuj¹ siê byæ obiecuj¹ce. Materia³ kompozytowy ma
wiêksz¹ wytrzyma³ośæ na rozci¹ganie, a jednocześnie charakteryzuje siê wy¿sz¹ wartości¹ wspó³czynnika sprê¿ystości wzd³u¿nej. Pogarsza siê co prawda p³yniêcie mieszaniny, ale w efekcie uzyskuje siê produkt odznaczaj¹cy siê wiêksz¹ sztywności¹
i sprê¿ystości¹ [11].
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Autorzy uwa¿aj¹ za zasadne prowadzenie dalszych prób ze
wzrostem udzia³u perlitu w mieszaninie i określenie mo¿liwego
maksymalnego stopnia nape³nienia. W tym celu przewiduje siê
dostosowanie uk³adu uplastyczniaj¹cego maszyny przetwórczej,
który poprawi ujednorodnienie ca³ej mieszaniny oraz umo¿liwi
wiêkszy stopieñ nape³nienia matrycy polimerowej. Mo¿liwe to
bêdzie na stanowisku wyt³aczarki dwuślimakowej wspó³bie¿nej
z wykorzystaniem dodatkowego dozownika bocznego.
Jednym z wa¿niejszych problemów jest zapewnienie powtarzalności w³aściwości nape³niacza zwi¹zane ze stabilności¹
jego struktury. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez dobór odpowiednich
modyfikatorów (substancji hydrofobizuj¹cych), jak i substancji
u³atwiaj¹cych przetwórstwo oraz zmniejszaj¹cych abrazyjnośæ
mieszaniny. Ze wzglêdu na rozwiniêt¹ powierzchniê w³aściw¹ nape³niacza, jak i twardośæ samego materia³u, podobn¹ do twardości rutylu (TiO2), problem ten staje siê kluczowy.
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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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Świadectwa PCE
przyznane po raz trzeci
Za nami III edycja wręczenia świadectw Packaging Circular Economy. To wyróżnienia przyznawane przez ML Polyolefins przedsiębiorstwom z branży opakowaniowej, które dbają o prawidłowe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych, dając tym
samym opakowaniom drugie życie. W tym roku wybrano ośmiu laureatów. Są to Amerplast, Drukpol, Florek Plast, Fol-Druk
Flexo, Grafix, Mondi, Pałucka Drukarnia Opakowań oraz Yanko.

P

omysłodawcą świadectw PCE jest przedsiębiorstwo ML
Polyolefins, które przez tę inicjatywę chciało docenić
rozwiązania pozwalające na maksymalizację odzysku
odpadów z tworzyw sztucznych i wtórne ich wykorzystanie w postaci recyklatu. Istotne w obecnym świecie jest wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i wspieranie tym
samym polskiej branży tworzyw sztucznych w realizacji celów
Europejskiego Zielonego Ładu.
ML Polyolefins działa w branży tworzyw sztucznych już ponad dwie dekady, początkowo jako firma handlowa, a od 2006
roku – po zakupie pierwszej linii do regranulacji surowców –
jako przedsiębiorstwo produkcyjne. Od samego początku działalność ML koncentrowała się na obsłudze i zapewnieniu właściwej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Obecnie
ML Polyolefins z mocami produkcyjnymi w wysokości 25 000
ton rocznie jest liderem w produkcji regranulatów PP w Europie Środkowo-Wschodniej. Część wyprodukowanego materiału
ML Polyolefins przetwarza bezpośrednio u siebie dzięki nowoczesnej wtryskowni, gdzie powstają ekoprodukty dystrybuowane pod marką Stella Green.
– W czasie wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami, które
wykorzystują w swojej działalności opakowania z tworzyw sztucznych, przekonaliśmy się, jak wiele z nich stawia na proekolo-

64

giczne rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami. Dlatego też
w 2019 roku zdecydowaliśmy się po raz pierwszy wyróżnić przedsiębiorstwa dbające o środowisko naturalne poprzez prawidłową
gospodarkę odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych
– mówi Krzysztof Nowosielski, dyrektor handlowy ML Polyolefins.
W 2021 roku podczas jubileuszowej 10. Konferencji Bezpieczne Opakowanie odbyła się trzecia edycja wręczenia wyróżnień
Packaging Circular Economy, która przyniosła aż osiem nagrodzonych przedsiębiorstw z branży opakowaniowej w Polsce.
Świadectwa PCE 2021 otrzymały Amerplast, Drukpol, Florek
Plast, Fol-Druk Flexo, Grafix, Mondi, Pałucka Drukarnia Opakowań oraz Yanko.
– Cieszymy się, że udało się zorganizować III edycję wręczenia
świadectw Packaging Circular Economy. Od pierwszej edycji zależało nam na tym, aby wskazać i wyróżnić te przedsiębiorstwa,
które w branży tworzyw sztucznych są prekursorami wprowadzania założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i które warto naśladować. Mam nadzieję, że poprzez wskazanie dobrych praktyk
przedsiębiorstwa te będą swego rodzaju drogowskazem dla innych – wyjaśnia Krzysztof Nowosielski.
Laureatów wybrano według szczegółowych kryteriów. W tej
kwestii brano pod uwagę maksymalizację odzysku poprzez
właściwe sortowanie odpadu, jego czystość i jakość, a także
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z recyklingu, aby ograniczyć zużycie zasobów naturalnych. Praktyki ekoprojektowania obejmują również stosowanie jednorodnych
materiałów, które w łatwy sposób można poddać recyklingowi,
a także prawidłowe oznaczenie wskazujące konsumentowi, jak
powinien z takim odpadem opakowaniowym postępować. To
wszystko, połączone z podniesieniem świadomości społeczeństwa, pozytywnie wpływa na otoczenie.
– W dobie troski o środowisko naturalne należy promować
dobre praktyki, bo wiemy jak wiele wysiłku potrzeba, aby gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach funkcjonowała prawidłowo – wskazuje Patrycja Ochab, specjalista ds. marketingu ML
Polyolefins. – Grono partnerów, których zyskała ta edycja świadectw PCE, to na pewno dodatkowa wartość. Patroni wsparli
inicjatywę swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem, a podniosło to także rangę całego wydarzenia – dodaje.

ograniczenie ilości opakowań nienadających się do recyklingu.
Ważnym elementem jest też uwzględnienie w tworzeniu wyrobów zasad eco-design. Są to istotne czynniki przybliżające do
realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym i szczególnego
wyzwania dla społeczeństwa, jakim jest dbałość o środowisko
naturalne.
Nie da się ukryć, że odpady z tworzyw sztucznych stały się
ogólnoświatowym problemem. Dlatego też idea świadectw Packaging Circular Economy podkreśla wagę rozwiązań na rzecz
zmiany gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdzie tworzywa sztuczne będą mogły być wykorzystane
ponownie. Na to też wskazują kryteria wyboru przedsiębiorstw
nagrodzonych wyróżnieniami PCE.
Sortowanie odpadu już w miejscu jego powstania pozwala na
ponowne jego wykorzystanie w szerszym aspekcie. Dzięki oddzieleniu materiałów nieprzetwarzalnych od tych, które do recyklingu się nadają, możliwe jest stworzenie wysokojakościowych
regranulatów, a co za tym idzie użycie ich w produkcji wymagających i zaawansowanych elementów. Natomiast kompleksowa
racjonalna gospodarka odpadami prowadzi do ogólnego zmniejszenia ich wolumenu.
– Tworzywa polimerowe są materiałem XXI wieku i one znakomicie nadają się do gospodarki w obiegu zamkniętym, ponieważ
takie opakowania w większości są termoplastyczne. Musimy się
więc nauczyć, w jaki sposób efektywnie produkować opakowania, a później je zbierać i segregować – podkreślał podczas gali
dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. Politechniki Bydgoskiej.
Obecnie w społeczeństwie trwa moda na recykling. W wielu
aspektach naszego życia zauważalne są produkty eko. Chwalą
się nimi podmioty z wielu branż – od bankowości przez sieci handlowe aż po branżę fashion. Ciekawym aspektem, który wpisuje
się w ten trend, a również brany był pod uwagę podczas wyboru
laureatów świadectw PCE, są zasady eco-design.
Ekoprojektowanie opakowań jest wymieniane jako istotny
element w regulacjach Unii Europejskiej w kontekście recyklingu i zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku przyjęto dyrektywę
w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych (Single-use plastics directive). Sama koncepcja eco-design natomiast wskazuje, aby projektowane wyroby
były z jednej strony estetyczne i atrakcyjne dla konsumentów,
a z drugiej korzystne dla przedsiębiorstw i wartościowe dla recyklerów. Jak to osiągnąć? Odpowiedzią na takie pytanie może
być wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku, a więc wydłużenie cyklu życia produktu, czy też zmniejszenie masy opakowania. Innym sposobem jest zmiana materiałów na te pochodzące
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W sumie patronat nad przyznawanymi świadectwami Packaging Circular Economy objęło trzech patronów merytorycznych
i czterech partnerów medialnych. Merytorycznie inicjatywę
wsparli Politechnika Bydgoska, Polska Izba Opakowań oraz Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL. Natomiast patronami
medialnymi zostały czasopisma: Opakowanie, Poligrafika i Plast
Echo, a także portal Plastech.pl.

ML Polyolefins Sp. z o.o.
ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel./fax +48 55 235 09 85
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Mieszanki kauczukowe i guma
z udziałem dewulkanizowanego
miału gumowego – cz. 1
Aleksandra Hassa-Żałoba, Marta Tomaszewska, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński,
Tomasz Gozdek, Mariusz Siciński

Mieszanki kauczukowe z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), stosowane w technicznych wyrobach gumowych, zostały
poddane modyfikacji polegającej na częściowym zastąpieniu sadzy dewulkanizowanym miałem gumowym z jednoczesną zmianą
składu mieszanek, niezbędną w celu zachowania ich właściwości przetwórczych. Mikronizowany miał gumowy wprowadzano do
mieszanek kauczukowych po uprzedniej obróbce chemicznej, przez fluorowanie z fazy gazowej bądź aktywację plazmochemiczną
w tzw. zimnej plazmie.
Zastosowanie miału gumowego o powierzchni zmodyfikowanej plazmochemicznie jako alternatywy dla miału niemodyfikowanego powoduje wzrost wytrzymałości wulkanizatów. Wzrasta ich współczynnik tarcia, odporność na zużycie ścierne i wielokrotne zginanie. Efekt modyfikacji zależy od rodzaju środowiska gazowego oraz mocy i czasu trwania wyładowania, przy czym
konieczna jest optymalizacja dla różnych mieszanek kauczukowych. Mikronizowany miał gumowy o powierzchni modyfikowanej
plazmowo można z powodzeniem wprowadzić do mieszanki w większych ilościach, nawet do 50 cz. mas./100 cz. mas. kauczuku, bez negatywnego wpływu na parametry przetwórstwa i procesu wulkanizacji oraz znaczącego pogorszenia właściwości
mechanicznych wulkanizatów.

W

śród produktów recyklingu gumy wymienia się ścier
i miał oponowy, które stanowią cenny surowiec, wykorzystywany przez przemysł gumowy produkujący
wyroby dla motoryzacji, drogownictwa i budownictwa
[1]. Powtórne wykorzystanie zużytych opon niesie ze sobą niewątpliwe korzyści ekologiczne. Jednak zmniejszanie ilości odpadów gumowych jest w wielu przypadkach ograniczone czynnikiem
ekonomicznym, wynikającym ze znacznych kosztów związanych
z pozyskaniem rozdrobnionej gumy i z ewentualną modyfikacją jej
powierzchni w procesie dewulkanizacji [2]. W celu polepszenia
kompatybilności między miałem gumowym pochodzącym z opon
i kauczukami mieszanek miał poddaje się dewulkanizacji albo stosuje modyfikację powierzchni jego cząstek [3].
CEL I ZAKRES PRACY
W pracy podjęto próby aktywacji chemicznej powierzchni miału
oraz zbadano jej wpływ na morfologię i właściwości wulkanizatów napełnionych modyfikowanym mikronizowanym miałem gumowym.
OBECNY STAN TECHNIKI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA
MIAŁU GUMOWEGO
Postęp w dziedzinie technologii gumy, a także czynniki ekonomiczne wymuszają ciągłe poszukiwania taniego, a jednocześnie
efektywnego i/lub funkcjonalnego napełniacza kauczuku. Granulat, ścier i miał gumowy z recyklingu opon samochodowych są
znane i powszechnie stosowane jako składnik mieszanek gumowych do pokryć dachowych, nawierzchni drogowych i sportowych
lub bieżników opon pojazdów wolnobieżnych [4].
Pomimo ciągle rosnącego zainteresowania miałem i ścierem
gumowym [5], wynikającego niewątpliwie z możliwości stosowania standardowej technologii wprowadzania ich do mieszanek
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gumowych z użyciem walcarek lub mieszarek zamkniętych, wciąż
nierozwiązany pozostaje problem kompatybilizacji cząstek rozdrobnionej gumy z osnową kauczukową. Aby zwiększyć oddziaływania międzyfazowe między nimi, używa się miału o większym
stopniu rozdrobnienia i/lub poddaje modyfikacji powierzchnię
cząstek ścieru lub miału.
Rozwój metod obróbki powierzchni oraz chemii związków wiążących otwiera nowe możliwości stosowania miału gumowego,
pochodzącego np. z bieżnikowania opon, w kompozytach polimerowych. Oprócz rozmiaru i czynników geometrycznych, takich jak
kształt czy stopień rozwinięcia powierzchni, również jej chemiczna
aktywacja może znacząco wpłynąć na wzrost oddziaływań na granicy faz polimer – napełniacz organiczny. Lepsza adhezja umożliwia
użycie większych ilości miału gumowego, pochodzącego głównie
z recyklingu opon, w mieszankach na techniczne wyroby gumowe.
Modyfikacja powierzchni może być zatem złotym środkiem między
stosowaniem miału niemodyfikowanego a dewulkanizacją gumy.
Dewulkanizowany ścier gumowy może być wprowadzany bezpośrednio do mieszanki gumowej, łatwo ulegając homogenizacji
i nie powodując trudności w procesie przetwórstwa.
Wpływ dodatku oponowego miału gumowego na właściwości
elastomerów termoplastycznych przedstawili w swojej pracy
Shu Ling Zhang i współpracownicy [6]. Autorzy zastosowali do
modyfikacji miału bitum znany ze swoich właściwości dewulkanizujących i plastyfikujących – równocześnie z maleinizowanym
kauczukiem termoplastycznym (SEBS-g-MA), który poprawił oddziaływania między cząstkami zmodyfikowanego miału gumowego a ośrodkiem polimerowym.
Oldfield wraz ze współpracownikami badał wpływ chlorowania miału gumowego za pomocą kwasu trichlorocyjanurowego na zachowanie się cząstek recyklatu w mieszankach
gumowych i właściwości użytkowe sporządzonych z nich wulTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

tworzywa i guma

a)

b)

Rys. 1. Obrotowy reaktor plazmowy wykorzystany w badaniach [11]: a) schemat: 1 – pompa próżniowa, 2 – zawór ciśnieniowy
z kontrolą próżni, 3 – przepływomierz dla gazów nośnych (argon), 4 – zbiornik gazu reakcyjnego (metan, tlen), 5 – kontroler,
6 – generator RF (13,56 MHz), 7 – komora reaktora; b) widok

kanizatów [7]. Bauman opisał w swojej pracy efekty modyfikacji powierzchni drobnego granulatu gumowego za pomocą
reaktywnych chemicznie gazów [8]. W nawiązaniu do uzyskanych przez niego wyników Lawson i współpracownicy zbadali
dokładnie proces chlorowania powierzchni cząstek miału gumowego metodą spektroskopii fotoelektronowej [9]. Według
autorów wzrost energii powierzchni cząstek miału odpowiada
za większą spójność napełnionych nim układów heteropolarnych.
Różnice między polarnością kauczuku i drobnego granulatu
gumowego oraz ich wpływ na kompatybilność składników mieszanek były badane przez Kima i Burforda [10]. Stwierdzili oni,
że chlorowanie cząstek granulatu gumowego jest korzystne, jeśli będzie on stosowany w mieszankach polarnych, np. na podstawie NBR (analogia do mieszanin PVC/NBR), natomiast użycie go w mieszankach z kauczuku naturalnego – niepolarnego
– doprowadzi do wzrostu kruchości uzyskanych wulkanizatów.
W celu poprawy stopnia dyspersji modyfikowanego miału gumowego w kauczuku NBR autorzy zastosowali z powodzeniem

dodatek komercyjnego kompatybilizatora o handlowej nazwie
Struktol, dzięki czemu udało się wprowadzić do kauczuku 30
cz. mas. miału i 30 cz. mas. krzemionki na 100 cz. mas. NBR,
bez wyraźnego negatywnego wpływu na właściwości przetwórcze mieszanek i właściwości wytrzymałościowe sporządzonych
z nich wulkanizatów.
MATERIAŁY
Miał i granulat gumowy oraz sposoby ich modyfikacji
Obiektem modyfikacji były: dewulkanizowany miał gumowy
o handlowej nazwie NGR oraz granulat gumowy, pozyskane nieodpłatnie odpowiednio od firmy Rubber Products z Rygi (Łotwa)
i Geyer&Hosaja (Polska). Trzy próbki miału gumowego, oznaczone jako NGR 40, NGR 70 i NGR II, oraz próbka granulatu gumowego zostały poddane:
l modyfikacji chemicznej przez fluorowanie z fazy gazowej (10proc. koncentracja fluoru w gazie procesowym) bądź;
l aktywacji plazmochemicznej w obrotowym reaktorze wytwarzającym plazmę RF (13,56 MHz) – rys. 1 [11]; parametry pracy

Tabela 1. Skład mieszanek kauczukowych zawierających miał lub granulat gumowy
REG
1

REG
1E

REG
1F/
AR40

REG
1F/
AR100

REG
1F/
ME40

REG
1F/
ME100

REG
1B

REG
1C

REG
1H/
ME40

REG
1H/
ME100

REG
1C/ 50

Ker 1500 (SBR)

100

90

90

90

90

90

90

90

90

90

50

Stearyna techniczna

2

ZnO

3

Sadza techniczna

60

50

50

50

50

50

50

–

50

50

30

Miał gumowy

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Miał gumowy/plazma Ar/40W

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

Składniki

Miał gumowy/plazma Ar/100W

–

10

–

–

–

–

–

–

–

Miał gumowy/plazma CH4/40W

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

Miał gumowy/plazma
CH4/100W

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

Granulat gumowy

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

Granulat gumowy/fluorowany

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

50

Granulat gumowy/plazma
CH4/40W

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

Granulat gumowy/plazma
CH4/100W

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

PG

12 10

PPD

0,7

Przeciwutleniacz

1

Zespół sieciujący (siarkowy)

3,2
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Tabela 2. Skład mieszanek kauczukowych zawierających
aktywowany plazmą miał gumowy
Składniki

Zawartość [cz. mas.]

SBR, Ker 1500

100

Miał gumowy, NGR 70*

50

ZnO

5

Stearyna techniczna

1,5

Sadza techniczna

50

Olej, AN-68

12

Antyozonat, IPPD

1,5

Zespół sieciujący (siarkowy)

2,4

* nieaktywowany (SBR) lub aktywowany plazmą Ar o mocy wyładowania 100
W, w czasie 10 min (mieszanka SBR-1) lub 30 min (mieszanka SBR-2)

reaktora: gaz reakcyjny: argon, metan lub tlen; czas obróbki
– 5–30 min; przepływ gazu – 50 cm3/min; moc wyładowania
plazmowego – 40 lub 100 W.
Mieszanki kauczukowe: skład, sporządzanie i wulkanizacja
Jako obiekt badań wybrano techniczne mieszanki z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), stosowane w technicznych
wyrobach gumowych. Skład mieszanek zawierających modyfikowany miał gumowy (fluorowanie w fazie gazowej lub obróbka
plazmochemiczna), w części zastępujący sadzę, przedstawiono
w tabeli 1. W celach porównawczych sporządzono również mieszanki bez miału oraz takie, w których zamiast sadzy zastosowano mniej aktywny (większe rozmiary i mniej rozwinięta powierzchnia cząstek) granulat gumowy.
Mieszanki kauczukowe zawierające modyfikowany miał
lub granulat gumowy sporządzono za pomocą miksera laboratoryjnego Banbury (UK) o pojemności 1,2 l, pracującego
z prędkością obrotową rotorów 50 obr./min, w temperaturze
80–90oC. Czas mieszania wynosił każdorazowo ok. 5 min.
Zespół sieciujący wprowadzono do przedmieszki kauczukowej
na walcach.
Skuteczność aktywacji plazmowej mikronizowanego miału
gumowego (NGR 70, Rubber Products Ltd, Łotwa), pod kątem
możliwości wprowadzenia go w dużych ilościach do mieszanki kauczukowej, sprawdzono w odniesieniu do standardowych
mieszanek z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Przed
dodaniem do kauczuku miał poddano obróbce w plazmie Ar
o mocy 100 W, umieszczając go w komorze reaktora obrotowego (rys. 1) na okres 10 minut (mieszanka SBR–1) lub 30 minut
(mieszanka SBR–2). Skład badanych mieszanek kauczukowych
przedstawiono w tabeli 2.
Mieszanki kauczukowe zawierające aktywowany plazmą Ar
miał gumowy sporządzono za pomocą walcarki laboratoryjnej
David Bridge (UK), pracującej z frykcją 1,1, w temperaturze pokojowej +20oC. Czas mieszania wynosił ok. 15 min.
METODYKA BADAŃ
Badanie stopnia modyfikacji miału gumowego
W celu oceny efektywności modyfikacji wykonano pomiary
energii powierzchniowej miału przed obróbką plazmochemiczną i po niej, wykorzystując do tego celu tensometr KRÜSS
K100 MKII (Niemcy). W pomiarach zastosowano wodę dejonizowaną jako ciecz polarną oraz n-heksan jako ciecz niepolarną. Oznaczenie kinetyki sorpcji obydwu cieczy przez badany
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materiał pozwoliło wyznaczyć kąty zwilżania miału przez ciecze
o różnej polarności. Energię powierzchniową miału obliczono
na podstawie wielkości kątów zwilżania, wykorzystując zależności zaproponowane wcześniej przez Owensa, Wendta, Rabela
and Kaeble’a [12–14].
Charakterystyka mieszanek kauczukowych
Charakterystyka wulkametryczna
Kinetykę i parametry procesu wulkanizacji mieszanek kauczukowych wyznaczano za pomocą wulkametru Monsanto (USA),
w temperaturze 160oC, według ISO 3417. Próbki gumy do badań
wykonano przez wulkanizację sporządzonych uprzednio mieszanek kauczukowych (tab. 1 i 2) w formach stalowych, umieszczonych pomiędzy płytami prasy hydraulicznej podgrzanymi do
temperatury 160oC, w optymalnym czasie (τ90) oznaczonym wulkametrycznie:
l minimalny moment wulkametryczny (ML),
l maksymalny moment wulkametryczny (Mmax),
l przyrost momentu wulkametrycznego (ΔM),
l czas podwulkanizacji (τ02),
l optymalny czas wulkanizacji (τ90).
Morfologia i właściwości kompozytów
Stopień dyspersji cząstek napełniacza w kauczuku
Wpływ aktywacji plazmowej na stopień dyspersji cząstek
miału gumowego w kauczuku SBR badano za pomocą aparatu
MonTech DisperTester 3000 (USA), według procedury opisanej
w normie ISO 11345. Próbki gumy porównywano pod względem
wielkości aglomeratów i równomierności dyspersji cząstek miału
w kauczuku.
Właściwości mechaniczne
Wulkanizaty zawierające miał gumowy zostały poddane standardowym testom, obejmującym oznaczanie:
l właściwości mechanicznych podczas rozciągania: wytrzymałości mechanicznej (TS), naprężenia przy rozciąganiu 100, 200
i 300% (SE 100, 200 i 300%) oraz wydłużenia przy zerwaniu
(EB), według ISO 37;
l odporności na rozdzieranie (TS), według ISO 34–1;
o
l twardości (H, Sh A), według ISO 48, za pomocą elektronicznego twardościomierza Zwick MicroCompact 3103 (Niemcy);
l odporności na ścieranie, według ISO 4649 (aparat Shoppera);
gęstość materiału, niezbędną do obliczenia objętościowego
ubytku masy, oznaczano według ISO 2781; indeks odporności
gumy na ścieranie (ARI, %), obliczano według wzoru:
ARI = (Vs x 100)/Vt, [%]
gdzie: Vs – ubytek objętości gumy standardowej w teście ścierania (0,23 cm3), Vt – ubytek objętości badanej gumy;
l właściwości mechanicznych w warunkach dynamicznych, określanych na podstawie wyników testów wielokrotnego zginania,
realizowanych na aparacie de Mattia (ISO 133).
Właściwości trybologiczne
Charakterystykę trybologiczną wulkanizatów uzyskano za pomocą trybometru T-05, o skojarzeniu pary ciernej klocek-pierścień (ITeE-PIB, Polska). Badania prowadzono w warunkach
normalnych. Klocek wykonany ze stali nierdzewnej, obciążony
siłą normalną P = 5 lub 10 N, był dociskany do gumowej rolki
(materiał badany), obracającej się z prędkością n = 60 obr./min.
Dane eksperymentalne poddano akwizycji za pomocą systemu
elektronicznego Hottinger MesstechnikSPIDER 8 (Niemcy). Mierzona siła tarcia ulegała stabilizacji po upływie ok. 5 min trwania
pomiaru. Jako siłę tarcia materiału przyjmowano wartość jej mediany z 5 testów.
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Energia elektromagnetyczna
w przemysłowych urządzeniach
zgrzewających tworzywa sztuczne
Bartłomiej Zubrzak, Paweł Bieńkowski, Paweł Cała, Paulina Grabarczyk, Rafał Jabłoński

W pracy przedstawiono sposób wykorzystania energii elektromagnetycznej w przemyśle na przykładzie urządzeń zgrzewających
tworzywa sztuczne. Pokazano budowę i zasadę działania zgrzewarki wysokiej częstotliwości, omawiając jej najważniejsze elementy składowe. Podjęto również tematykę pola elektromagnetycznego (PEM) w otoczeniu zgrzewarek jako czynnika nierozerwalnie związanego z procesem zgrzewania, przedstawiając wyniki pomiarów i zasięgi stref ochronnych w otoczeniu tego typu
urządzeń w kontekście obowiązujących przepisów.

P

rzemysłowe zastosowania energii pola elektromagnetycznego (PEM) są różnorakie, a jednym z ważniejszych
zastosowań jest zamiana energii elektromagnetycznej
w ciepło dla podgrzewania pośrednio lub bezpośrednio
różnych materiałów. W takich procesach wykorzystuje się różne
zakresy częstotliwości. W grzejnictwie indukcyjnym są to niskie
częstotliwości – poczynając od kilkuset Hz do kilku kHz w dużych
nagrzewnicach indukcyjnych, kilkunastu kHz w piecach indukcyjnych aż po ponad 100 kHz w układach lutowania indukcyjnego.
PEM z zakresu mikrofal (typowo 2,4 GHz lub rzadziej 915 MHz)
stosuje się przy nagrzewaniu tworzyw sztucznych, gumy i polimerów – albo w trakcie procesu polimeryzacji, suszenia czy mineralizacji. Zakres częstotliwości od kilkuset kHz do kilkudziesięciu MHz znajduje zastosowanie w nagrzewaniu dielektrycznym
– gdzie wykorzystuje się zjawisko strat w dielektrykach i zamianę
energii elektromagnetycznej na ciepło.
Na tej technologii swoje rozwiązania opiera firma FIAB, specjalizując się w konstrukcji różnorodnych maszyn do łączenia
tworzyw sztucznych metodą zgrzewania wysoką częstotliwością.
Idea działania zgrzewarki dielektrycznej polega na wytworzeniu
energii elektromagnetycznej i skupieniu jej w zgrzewanym materiale. Źródłem PEM jest zwykle lampowy generator samowzbudny pracujący z częstotliwością 27,12 MHz o mocy od kilku do
nawet kilkudziesięciu kW, a pole elektromagnetyczne skupia
się między elektrodami roboczymi maszyny. W obszarze elektrod umieszcza się materiał zgrzewany, w którym pod wpływem
polaryzacji dipolowej molekuły wprowadzane są w drgania,
a energia drgań zamienia się w ciepło. W ciągu kilku sekund materiał mięknie i przez docisk mechaniczny poszczególne warstwy
są ze sobą trwale łączone. Podstawową zaletą tej metody jest
równomierne nagrzewanie materiału w całej objętości w obszarze pod elektrodą, kiedy poza elektrodą materiał praktycznie się
nie nagrzewa przy zachowaniu pełnej kontroli parametrów tego
procesu. Pozwala to na uzyskanie trwałego zgrzewu bez deformacji czy zmiany parametrów materiału bezpośrednio przyległego do miejsca łączenia. Chociaż zgrzewarki dielektryczne są
powszechnie stosowane w przemyśle, na ich temat nie powstało
zbyt wiele opracowań – przykłady to m.in. [1, 2, 3], a praca
niniejsza ma na celu przybliżyć aspekty związane z budową i zasadą działania zgrzewarek oraz z wytwarzanym przez nie polem
elektromagnetycznym.
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Rys. 1. Schemat blokowy budowy zgrzewarki wysokiej
częstotliwości - podstawowe bloki funkcjonalne

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ZGRZEWARKI WYSOKIEJ
CZĘSTOTLIWOŚCI
Zgrzewarki dielektryczne (zwane inaczej pojemnościowymi lub
wysokiej częstotliwości) mogą różnić się konstrukcją w zależności od zastosowania i rodzaju zgrzewanych komponentów, ale
budowa ogólna oraz zasada działania pozostaje niezmienna.
Zgrzewarka składa się z czterech podstawowych bloków:
l Blok zasilania;
l Blok generatora wysokiej częstotliwości (w.cz.);
l Układ dopasowujący;
l Elektrody robocze.
W zależności od przeznaczenia konkretnej maszyny mogą występować jeszcze systemy ekranujące, systemy przeciwłukowe
oraz układy uziemiające.
Blok zasilania odfiltrowuje i przetwarza energię elektryczną zasilającą zgrzewarkę, w tym przede wszystkim generator wysokiej
częstotliwości. Są to zwykle typowe transformatorowe układy zasilające z filtrami, prostownikami półprzewodnikowymi i blokiem
zabezpieczającym (bezpieczniki itp.). Zadaniem układu filtrów
w bloku zasilania jest głównie ograniczenie emisji zakłóceń przewodzonych od zgrzewarki do sieci energetycznej.
Blok generatora wysokiej częstotliwości stanowi „serce” zgrzewarki i to w nim wytwarzana jest energia wysokiej częstotliwości
(najczęściej 27,12 MHz), za pomocą której zgrzewane są tworzywa
sztuczne. Składa się z wzmacniacza w.cz., w którym w celu utrzyTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021
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Rys. 2. Schemat lampowego generatora w.cz. z obciążeniem
sprzężonym magnetycznie
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da uziemiająca musi ściśle przylegać całą powierzchnią do zgrzewanego materiału ułożonego na płycie stołu; jeżeli pomiędzy
elektrodę uziemiającą a materiał dostanie się ciało obce uniemożliwiające prawidłowy kontakt powierzchni elektrody uziemiającej z podłożem wówczas energia wysokiej częstotliwości nie
jest prawidłowo odprowadzana do uziemienia. W efekcie może
wystąpić znacznie wyższy poziom emitowanego pola elektromagnetycznego, może nastąpić nawet znaczny wzrost temperatury
metalowych elementów obudowy maszyny (ryzyko poparzenia),
a także ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych w przypadku dotknięcia obudowy przez operatora.
Rysunek 1 przedstawia przekrój mobilnej zgrzewarki typu
FIAB900, na którym oznaczono rozmieszczenie poszczególnych
elementów zgrzewarki.
GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
Samowzbudny generator wysokiej częstotliwości to układ
wzmacniający, w którym do wytwarzania drgań część energii
elektrycznej z obwodu wyjściowego przekazywana jest do obwodu wejściowego poprzez układ dodatniego sprzężenia zwrotnego. W układach opartych o lampy mocy realizuje się to poprzez
sprzężenie obwodu anodowego z siatkowym, spełniające warunek fazy i amplitudy dla sprzężenia dodatniego. Zgrzewarka dielektryczna najczęściej posiada właśnie taki generator, pracujący
na częstotliwości 27,12 MHz – paśmie ISM (Industrial, Scientific, Medical – przemysłowe, naukowe, medyczne). W Polsce
jest to dokładnie zakres częstotliwości 26,957–27,283 MHz.
Konstrukcja generatora powinna zapewnić stabilność częstotliwości bazowej generatora w.cz w powyższym zakresie. Zależy
ona przede wszystkim od elementów konstrukcyjnych generatora, ponieważ jej wartość ustala się dobierając elementy tworzące obwód rezonansowy. W tego typu rozwiązaniach obciążenie generatora stanowią dwa obwody rezonansowe sprzężone
magnetycznie poprzez indukcyjność wzajemną (rys. 2). Obwód
pierwotny nastrojony jest na częstotliwość 27,12 MHz, a obwód
wtórny, którego jednym z elementów są elektrody zgrzewające
Ce, a drugim kondensator dopasowujący o zmiennej pojemności Cr, dostraja się samoczynnie w czasie zgrzewania (tzw. samodopasowanie). Na skutek tego zjawiska podczas zgrzewania
następuje zmiana impedancji obwodu wtórnego, ponieważ zgrzewany materiał zmienia swoją strukturę i parametry dielektryczne
i w związku z tym generator w.cz. może nieznacznie odstrajać się
od częstotliwości bazowej, a prąd anody zmieniać skokowo swój
poziom. Powyższe zjawisko wpływa na charakter pola elektromagnetycznego w otoczeniu zgrzewarki.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w generatorach lampowych są rezonansowe obwody pudłowe (rys. 3), w których induk-

Rys. 3. Schemat pudłowego obwodu rezonansowego
generatora w.cz. Tworzy go indukcyjność L1 i pojemność
C1. Kondensator C2 (składający się z okładek p1 i p2)
sprzęga anodę lampy z obwodem rezonansowym

t

mania drgań część energii elektrycznej z obwodu wyjściowego jest
przekazywana do obwodu wejściowego poprzez tzw. układ sprzężenia zwrotnego. Tego typu generatory noszą nazwę samowzbudnych.
Najczęściej stosuje się generatory lampowe z tzw. rezonatorem
wnękowym (zwanym także pudłowym obwodem rezonansowym).
Lampa stanowi element wzmacniający, natomiast rezonator wnękowy wytwarza drgania o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości znamionowej zgrzewarki. Obwód LC rezonatora wnękowego
tworzą elementy jego obudowy i przegród wewnętrznych (rys. 3).
Układ dopasowujący spełnia bardzo istotne zadanie – odpowiada
za to, by jak największa część energii wytwarzanej w generatorze
w.cz. została przekazana do elektrod zgrzewających. Dopasowanie jest tym lepsze, im mniejsze różnice są między impedancją na
wyjściu generatora a impedancją elektrody. Najczęściej wykonuje
się go w postaci układu LC, gdzie indukcyjność sprzęga generator
z obwodem szeregowo połączonych kondensatora regulowanego
i elektrody zgrzewarki. Przez zmianę pojemności kondensatora
dopasowuje się, zwykle automatycznie, układ do zmieniającej się
w trakcie procesu zgrzewania impedancji elektrod i generatora.
Zmiany impedancji powodowane są miedzy innymi zmianami temperatury lampy i rezonatora oraz zgrzewanego materiału itp.
Elektrody robocze, tworzące układ kondensatora wypełnionego
zgrzewanym materiałem, służą do przekazywania energii w.cz. bezpośrednio do tego materiału. Elektrody mogą mieć różny kształt
i wielkość, w zależności od zgrzewanych elementów i zastosowania, ale zwykle elektroda „gorąca” kształtuje zgrzew, a elektroda
„zimna” jest płaskim blatem połączonym z masą układu.
Systemy ekranujące służą do ograniczenia emisji czynnika
„ubocznego” przy procesie zgrzewania – pola elektromagnetycznego. Ich zadaniem jest jak największe ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego od elektrod i generatora w.cz. Podstawowym elementem ekranującym jest obudowa zgrzewarki,
która wykonana jest z odpowiednich materiałów i z zachowaniem
reguł projektowania zgodnym z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej i już w dużej mierze ona tłumi niepożądane PEM.
Systemy przeciwłukowe służą do ograniczenia efektów przepięcia, które niekiedy występuje w elementach zgrzewarki (np.
gdy na wyjściu generatora pojawi się zbyt wysokie napięcie),
które mogą doprowadzić do powstania łuku elektrycznego na
elektrodzie, powodując jej uszkodzenie i możliwość trwałego
uszkodzenia zgrzewarki. Systemy przeciwłukowe działają na zasadzie wykrywania wzrostu napięcia i krótkotrwałego wyłączenia
generatora dla zgaszenia ewentualnego łuku.
Układy uziemiające spełniają ważną rolę w procesie zgrzewania, odprowadzając niewykorzystaną w procesie zgrzewania
energię wysokiej częstotliwości do masy układu zasilającego
oraz ładunki elektrostatyczne ze zgrzewanego materiału. Elektro-
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cyjność i pojemność stanowią elementy wewnętrzne pudła, które
jednocześnie jest obudową całego układu. Połączenia wykonuje
się możliwie jak najkrótsze, zwykle z taśmy miedzianej. Ścianki
buduje się najczęściej z aluminium, łączonego przez spawanie
lub za pomocą śrub mosiężnych.
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W OTOCZENIU
ZGRZEWARKI W.CZ.
Zgrzewarka w.cz. nie pracuje w trybie ciągłym. Każdy zgrzew wymaga przygotowania zgrzewanego materiału i odpowiedniego ułożenia, co często jest czynnością trwającą dłużej, niż sam proces
zgrzewania trwający zwykle od kilku do kilkunastu sekund. Obserwując zmiany PEM w czasie procesu zgrzewania, można zauważyć
charakterystyczny kształt impulsu (rys. 4 przedstawia serię 3 zgrzewów) – zniekształcony prostokąt o zmiennej wysokości na skutek
wspomnianego zjawiska zmian dopasowania obciążenia generatora, a tym samym natężenie emitowanego PEM. Układy sterujące
procesem zgrzewania muszą na bieżąco kontrolować te wahania
sterować dopasowaniem tak, by przeciwdziałać zmianom impedancyjnym obciążenia generatora. Tego typu zmienność nie sprawia
problemów pomiarowych większości szerokopasmowych mierników
PEM, najczęściej stosowanych do tego typu pomiarów, ale znacznie
istotniejszy jest całkowity czas zgrzewu – jeżeli jest krótszy niż 0,5s,
pomiar PEM może być obarczony znacznym błędem [4].
Prawidłowo wykonany generator w.cz. powinien generować sygnał o widmie z pojedynczym prążkiem odpowiadającym częstotliwości bazowej (rys. 5). W rzeczywistości, podczas zmian dopasowania w układzie obciążenia generatora dochodzi do odchylenia
częstotliwości bazowej generatora w.cz. Odchylenie to nie powinno
przekraczać kilkudziesięciu kHz, ale możliwe są sytuacje, w których
oprócz częstotliwości bazowej pojawiają się w widmie inne częstotliwości – nie tylko harmoniczne przebiegu bazowego, ale też szereg
innych częstotliwości (rys. 6). Może to być spowodowane miedzy
innymi przesterowaniem generatora czy zadziałaniem układu przeciwłukowego lub skutkiem niewidocznych gołym okiem wyładowań
iskrowych. System sterowania zgrzewarki powinien mieć odpowiednie zabezpieczenia, by nie dopuścić do takiej sytuacji. Należy tu
również wspomnieć o notowanych przestrojeniach częstotliwości
pracy generatora nawet o kilka, kilkanaście MHz, ale wygląda to
ewidentnie na nieprawidłowe działanie układu, które musi być eliminowane choćby ze względu na zakłócanie służb radiokomunikacyjnych pracujących w otoczeniu częstotliwości 27 MHz.
Praktycznie poza radiokomunikacją, wszystkie inne zastosowania energii elektromagnetycznej nie wymagają jej emisji do środowiska, a wręcz emisja taka traktowana jest jako strata energii.
Niestety, zwykle ten efekt uboczny nie jest możliwy do pełnego wyeliminowania i dlatego w środowisku pracy mogą występować PEM

o znacznym natężeniu, nawet o wartościach nieobojętnych dla organizmów. Powoduje to, że pracowników obejmuje się ochroną
przed nadmierną ekspozycją na pole elektromagnetyczne – traktując je jako jeden z czynników szkodliwych w środowisku pracy.
W Polsce dopuszczalne poziomy czynników szkodliwych opisuje
[5]. Dyrektywa [6] opracowana zgodnie z zaleceniami określonymi
przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem
Niejonizującym (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), z którą wszystkie państwa unijne powinny zharmonizować swoje przepisy ochronne do końca czerwca
2016 r., zaowocowała publikacją rozporządzenia [5], które uaktualnia graniczne wartości natężenia pola w funkcji częstotliwości
(niezależnie elektrycznego i magnetycznego) w środowisku pracy.
Szczegóły BHP w polach elektromagnetycznych podaje rozporządzenie [7]. Skutkami nadmiernej ekspozycji na PEM w zależności od częstotliwości i natężenia oddziałującego pola może być
miedzy innymi pobudzenie tkanki nerwowej lub mięśniowej, efekt
poparzenia przez przepływ zbyt dużego prądu kontaktowego, a dla
wysokich częstotliwości również wzrost temperatury tkanek. Ponadto pracownik narażony jest na pośrednie elektromagnetyczne
zagrożenia wypadkowe, które mogą być spowodowane dysfunkcjami sprzętu elektronicznego – w tym urządzeń sterujących, implantów, zabezpieczeń itp. Przepływ prądów kontaktowych może
spowodować wyładowania iskrowe i zagrożenie wybuchem. I tak
od bezpośredniego narażenia pracownika można przejść płynnie
do problemów natury (nie)kompatybilności elektromagnetycznej.
Dla oceny narażenia pracowników w otoczeniu zgrzewarek
przeprowadzono pomiary pola elektromagnetycznego zgodnie
z rozporządzeniami [5, 7]. Pomiary wykonano przy użyciu szerokopasmowego miernika PEM z sondami do pomiaru składowej elektrycznej oraz magnetycznej. Zestaw pomiarowy posiadał
świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Niepewność pomiaru wynosiła 15%. Dodatkowo do zbadania widma elektromagnetycznego użyto analizatora
z sondą magnetyczną na pasmo 1-250 MHz. Wyniki pomiarów
przedstawiono w tabeli 1, a zasięgi stref ochronnych w otoczeniu zgrzewarki na rysunkach 7 i 8.

Rys. 5. Widmo pola elektromagnetycznego w otoczeniu
zgrzewarki w.cz.

Rys. 4. Pole elektromagnetyczne w otoczeniu zgrzewarki
w.cz. podczas wykonania 3 zgrzewów
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Rys.6. Emisje uboczne w paśmie do 250 MHz
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Tabela 1. Wyniki pomiarów PEM w otoczeniu zgrzewarki w.cz.
Składowa

Elektryczna

Magnetyczna

Stanowisko operatora

215 V/m

1,35 A/m

Wartość maksymalna

828 V/m

9,84 A/m

Zasięg strefy pośredniej

220 cm

110 cm

Zasięg strefy zagrożenia

135 cm

70 cm

Zasięg strefy niebezpiecznej

45 cm

20 cm

Rys.7. Strefy ochronne w otoczeniu zgrzewarki w.cz. –
pomiar składowej elektrycznej

Rys.8. Strefy ochronne w otoczeniu zgrzewarki w.cz. –
pomiar składowej magnetycznej

Przeprowadzone pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu zgrzewarki FIAB 900 z odkrytą elektrodą wykazały występowanie w przestrzeni obsługi wszystkich stref ochronnych,
a w szczególnych przypadkach poziomy PEM w otoczeniu badanej
zgrzewarki potrafiły przekroczyć wartość 970 V/m dla składowej
elektrycznej oraz 9 A/m dla składowej magnetycznej. Poziomy
takie występowały w testach przy nieprawidłowym podłączeniu
urządzenia – np. niewłaściwe uziemienie czy niedokładne połączenia mas poszczególnych elementów urządzenia. Pokazuje
to przy okazji, jak istotne są nadzór nad instalacją, ale również
kontrola w trakcie eksploatacji i okresowe pomiary PEM.
WNIOSKI
Zgrzewarki wysokiej częstotliwości są powszechnie wykorzystywane w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych. Choć technologia
ta znana jest od kilkudziesięciu lat, to nie wiele zmieniło się w konstrukcji generatorów w.cz. Nieustannie pracuje się nad optymalizacją procesu zgrzewania, szczególnie pod kątem sprawności energetycznej oraz zgrzewania coraz szerszej gamy materiałów. Zgrzewarki
stanowią bardzo specyficzne źródło pola elektromagnetycznego,

wokół którego mogą występować natężenia PEM istotne z punktu
widzenia BHP, a których właściwa eksploatacja powiązana ze znajomością budowy i zasady działania urządzenia przekłada się nie tylko na sprawność procesu zgrzewania, ale także na bezpieczeństwo
pracowników obsługujących proces technologiczny.
LITERATURA
Literatura w oryginale.
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Spawanie laserowe tworzyw
sztucznych źródłami
diodowymi TruDiode
Firma TRUMPF jest znanym i cenionym na świecie producentem maszyn do obróbki blach (m.in.: wykrawanie, gięcie oraz
cięcie i spawanie laserowe), różnego typu rezonatorów laserowych oraz urządzeń laserowych do obróbki materiałów. Bazując
na rozwijanej przez dekady wiedzy oraz doświadczeniu z zakresu wykorzystania wiązki laserowej do obróbki materiałów, firma
TRUMPF zaproponowała wykorzystanie najnowszej generacji wysokowydajnych laserów diodowych serii TruDiode do spawania
laserowego tworzyw sztucznych.

S

pośród wielu metod spajania tworzyw sztucznych
spawanie laserowe znajduje coraz większe zastosowanie w zakresie łączenia tworzyw termoplastycznych. Wzrost popularności zastosowania laserów
do łączenia tego typu materiałów spowodowany jest, z jednej
strony, nieustannym rozwojem technologicznym rezonatorów
laserowych (w tym nowoczesnych, o wysokiej sprawności
energetycznej laserów diodowych), zapewnieniem odpowiedniej ich jakości i niezawodności niezbędnej do pracy w warunkach przemysłowych przy równoczesnym obniżaniu kosztów
ich wytwarzania i, z drugiej strony, wielu zaletom technologicznym, wynikającym z własności promieniowania laserowego
i samej fizyki procesu.
W większości przypadków technologia ta stosowana jest do
wykonania różnego rodzaju złączy zakładkowych. Przy takiej konfiguracji złącza wykorzystuje się fakt, że w zależności od składu chemicznego tworzywa – zastosowanych dodatków podczas
jego produkcji na tworzywo to w różny sposób oddziałuje promieniowanie laserowe z zakresu długości fali ok. 800–1100 nm.
Zastosowanie odpowiednich dodatków powoduje, że promieniowanie laserowe jest silnie absorbowane na powierzchni takiego
tworzywa. Brak dodatków powoduje, że tworzywo to jest „przeźroczyste” dla promieniowania laserowego lub promieniowanie
laserowe jest absorbowane w niewielkiej ilości. Zestawienie
dwóch rodzajów tworzyw „przeźroczystego” i „nieprzeźroczystego” i skierowanie wiązki laserowej na tworzywo „przeźroczyste”
powoduje, że w obszarze styku, na powierzchni tworzywa „nie-

Zasada spawania laserowego tworzyw sztucznych
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przeźroczystego” absorbowana jest wiązka laserowa, wydziela
się ciepło i następuje silne uplastycznienie, stopienie tworzywa.
Tworzywo „przeźroczyste” w wyniku kontaktu z silnie nagrzanym
tworzywem „nieprzeźroczystym” również ulega nadtopieniu i razem, mieszając się, tworzą spoinę.
Aby proces spawania laserowego tworzyw sztucznych przebiegał w sposób prawidłowy, powinien być spełniony szereg
wymagań, zarówno co do samych tworzyw sztucznych, jak
i oprzyrządowania. Utworzenie prawidłowej spoiny jest możliwe
tylko wtedy, gdy temperatura silnego uplastycznienia łączonych tworzyw jest bardzo zbliżona. Przy zbyt dużej różnicy jedno
z tworzyw ulegnie degradacji, zanim drugie tworzywo ulegnie stopieniu. Dodatkowo, niedopuszczalna jest jakakolwiek szczelina
pomiędzy łączonymi materiałami. Stąd wymagane jest bardzo
precyzyjne oprzyrządowanie, które dociska łączone elementy do
siebie z odpowiednią siłą, a ich wyjęcie z przyrządu może się
odbywać dopiero po zakrzepnięciu tworzywa. Spawanie laserowe tworzyw sztucznych jest bezkontaktowym procesem łączenia,
bardzo elastycznym – pozwalającym odwzorować dowolną trajektorię styku łączonych elementów. Proces spawania przebiega
bardzo szybko, w sposób powtarzalny i przyjazny dla środowiska
(brak jest jakichkolwiek toksycznych czynników wiążących). Spoina tworzona jest w obszarze styku dwóch powierzchni tworzyw
sztucznych bez uszkodzenia powierzchni zewnętrznej łączonych
materiałów. Połączenie jest bardzo estetyczne, często w praktyce niewidoczne i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Bar-

Przykład złączy zakładkowych z tworzyw sztucznych
spawanych laserem diodowym TruDiode
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TruDiode 151 o mocy 150 W w wersji 19

TruDiode 301 o mocy 300 W

Spawany laserowo detal z tworzywa sztucznego

TruLaser Station 7000 – pięcioosiowa maszyna do
spawania laserowego różnych materiałów

dzo ograniczona ilość ciepła, która dodatkowo wprowadzana jest
na bardzo wąskim obszarze, pozwala wykonać połączenia, np.
w bezpośredniej bliskości czułej elektroniki.
Odpowiedzią firmy TRUMPF na rosnące wykorzystanie laserów
do łączenia tworzyw sztucznych jest propozycja dwóch nowoczesnych i energooszczędnych laserów diodowych TruDiode 151
i TruDiode 301. Poprzez światłowód o minimalnej średnicy 150
µm dostarczają one do głowicy roboczej promieniowanie laserowe o mocy odpowiednio 150 W oraz 300 W. Taki poziom mocy
oraz równomierny rozkład gęstości mocy powodują, że lasery te
osiągają doskonałe rezultaty podczas spawania tworzyw sztucznych. Bardzo dobra jakość emitowanej wiązki laserowej pozwala
zastosować, oprócz klasycznych głowic spawających, głowicę
skanującą zwiększającą w niektórych aplikacjach wydajność obróbki.
TruDiode 151 i TruDiode 301, dzięki swojej zoptymalizowanej modułowej budowie, osiągnęły sprawność energetyczną
na poziomie 40%. Urządzenia dostępne są w dwóch wersjach
– w obudowie do standardowych systemów produkcyjnych lub
jako samodzielne urządzenie wraz z zabudowanym systemem
chłodzenia. Każda z wersji ma możliwość wyprowadzenia z rezonatora dwóch światłowodów i pracy w sieci laserowej Trumpf
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

LaserNetwork. Dzięki temu istnieje możliwość obsługi kilku stanowisk do obróbki laserowej przez jedno źródło laserowe i efektywniejszego wykorzystania czasu pracy rezonatora laserowego.
Lasery serii TruDiode, dzięki odpowiednim interfejsom, mogą
w pełni współpracować z istniejącymi systemami klienta. Firma
TRUMPF oferuje również niezależne stanowisko do obróbki laserowej TruLaser Station 7000 – pięcioosiową maszynę sterowaną numerycznie. Może ona być wyposażona w trzy osie liniowe
X = 650 mm, Y = 350 mm, Z = 500 mm, oś uchylną optyki oraz
oś obrotową zamocowaną na stole roboczym. Umożliwia to spawanie detali trójwymiarowych o złożonej geometrii. Przy większej
skali produkcji można zastosować stół obrotowy z dwoma przestrzeniami roboczymi oraz optykę skanerową.

W przypadku jakichkolwiek pytań
jesteśmy do Państwa dyspozycji.

TRUMPF POLSKA
ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa
tel. 022 57 53 900
info@pl.trumpf.com
kanał Youtube:
https://www.youtube.com/user/TRUMPFtube
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Niezgodności spawalnicze
i techniki ich wykrywania
Aleksandra Rachwał, Radosław Wolniak

W artykule zaprezentowano kwestie dotyczące analizy niezgodności spawalniczych i technik umożliwiających ich wykrywanie.
Celem publikacji jest analiza technik detekcji z punktu widzenia ich wpływu na jakość produktu. Każda z opisanych metod
detekcji niezgodności ma zarówno zalety, jak i pewne ograniczenia związane ze stosowaniem.

Ł

ączenie metali za pomocą procesów spawalniczych jest
we współczesnej gospodarce światowej najbardziej powszechne. Jednakże z uwagi na specyfikę procesu i złożony charakter zjawisk, które mu towarzyszą, zapewnienie wymaganej jakości wykonywanego złącza staje się głównym
celem nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu.
Spawanie jako proces specjalny wymaga nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wykonywania złącza spawanego. Parametry
i warunki spawania, które należy właściwie określić i nadzorować, to między innymi: wysoka jakość i odpowiedni dobór
materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, temperatura spawanego elementu, napięcie łuku, natężenie prądu
spawania, jakość przygotowanych powierzchni przeznaczonych
do spawania, wykwalifikowany i kompetentny personel wykonujący połączenia nierozłączne. Wszelkie odstępstwa od założonej technologii spawania mogą wpłynąć na powstawanie wad
i niezgodności, które osłabią właściwości użytkowe konstrukcji
lub całkowicie ją zdyskwalifikują, tym samym, powodując wzrost
nakładów ekonomicznych związanych z naprawą połączenia niespełniającego wymaganych kryteriów odbiorczych.
PODSTAWOWE POJĘCIA
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000 pojęcie wady jest definiowane jako niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo
lub jest obowiązkowe, odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania. Pojęcie niezgodności natomiast
oznacza niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby
lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo
lub jest obowiązkowe. Różnica pomiędzy tymi pojęciami jest
bardzo istotna, ponieważ ma konotacje prawne, w szczególności te, które są związane z zagadnieniami odpowiedzialności za
wyrób lub usługę. W zakresie prac spawalniczych norma PN-EN
ISO 6520-1 definiuje niezgodność spawalniczą jako nieciągłość
w złączu spawanym lub odchylenie od wymaganej geometrii,
a wadę spawalniczą jako niedopuszczalną niezgodność spawalniczą.
Niezgodności spawalnicze, które mogą występować w złączach spawanych można podzielić ze względu na wielkość,
usytuowanie i kształt. Ze względu na wielkość rozróżniamy
niezgodności makroskopowe, mikroskopowe i submikroskopowe. Niezgodności makroskopowe to takie, które można wykryć
okiem nieuzbrojonym (lub przy zastosowaniu układu optycznego
o powiększeniu do 30 razy), do tej grupy niezgodności można zaliczyć: pękniecie, przyklejenie, brak przetopu, wklęśnięcie grani,
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wtrącenie żużla itp. Niezgodności mikroskopowe są wykrywane
tylko za pomocą mikroskopu, należą do nich np. mikropęknięcia,
mikroprzyklejenia czy wtrącenia fosforu. Niezgodności submikroskopowe są to niezgodności, których wykrycie wymaga zastosowania specjalistycznych metod badawczych, umożliwiających
kontrolę połączenia spawanego na poziomie jego budowy atomowej. Wśród tych niezgodności możemy wyróżnić wakansy czy
przestawienia sieci krystalograficznej.
Analizując występowanie niezgodności pod względem usytuowania, można wyróżnić niezgodności wewnętrzne i zewnętrzne,
występują one podczas lub po spawaniu zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz złącza spawanego. Przykładem tego typu
niezgodności są: pęknięcie gorące, pęknięcie zimne, nadmierny nadlew, wyciek, gniazdo pęcherzy, jama skurczowa. Kształt
niezgodności, niezależnie czy zewnętrznych czy wewnętrznych,
może mieć decydujący wpływ na stabilność eksploatacyjną
konstrukcji spawanej. Niezgodność płaska (np. pęknięcie, przyklejenie, międzywarstwowe wtrącenie żużla) staje się koncentratorem naprężeń i działa jak karb, który może spowodować
utratę stabilności wytrzymałościowej, co w efekcie doprowadzi
do zniszczenia konstrukcji. Natomiast niezgodności objętościowe (np. pęcherze kuliste, kanalikowe lub podłużne oraz gniazda
pęcherzy) w sposób znaczący obniżają przekrój czynny złącza
spawanego, tym samym negatywnie wpływają na wytrzymałość
całej konstrukcji spawanej.
W zależności od charakteru, usytuowania i rodzaju niezgodności spawalnicze można wykryć różnymi metodami badań
zarówno nieniszczących, które nie powodują żadnych zmian
w kontrolowanym obiekcie, jak i niszczących, wymagających
pobrania próbki z badanego obiektu; niejednokrotnie prowadzą
one do zniszczenia badanego elementu, np. próba łamania. Zarówno metody badań niszczących, jak i nieniszczących pozwalają z dużą dozą pewności określić niezgodności wewnętrzne
i zewnętrzne oraz ich wpływ na właściwości wytrzymałościowe
złącza spawanego [5].
NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZE WEDŁUG NORMY
PN-EN ISO 6520-1
Dokumentem opisującym niezgodności makro- i mikroskopowe występujące w złączach spawanych z metali jest norma
PN-EN ISO 6520-1. Podaje ona zasady i wytyczne do właściwego opisu niezgodności spawalniczych. Odnosi się wyłącznie do
samego faktu wystąpienia niezgodności, nie uwzględnia zaś
aspektów metalurgicznych związanych z jej wystąpieniem. Aby
właściwie zdefiniować niezgodność obecną w złączu, zapisy norTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021
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Rys. 2. Wykryte niezgodności podczas badania wizualnego
złącza spawanego od strony lica spoiny: 5012 – podtopienie
przerywane, 511 – niewypełnienie rowka spawalniczego,
517 – złe ponowne rozpoczęcie spawania

my podają dokładną charakterystykę niezgodności, jej kształt
oraz umiejscowienie w złączu (spoina, strefa wpływu ciepła, materiał spawany). W celu właściwego zdefiniowania niezgodności
w normie zawarto również informacje o jej kształcie w postaci
dołączonych szkiców niezgodności.
Niezgodności te podzielono na sześć grup: pęknięcia, pustki, wtrącenia stałe, przyklejenia i braki przetopu, niezgodności
kształtu i wymiaru oraz niezgodności spawalnicze różnorodne.
Istotnym faktem jest to, że powyższa norma nie daje możliwości
dokonania oceny jakości połączenia spawanego z punktu widzenia wykrytych niezgodności, a jedynie umożliwia ich zidentyfikowanie.
Przykładowy opis niezgodności typu pękniecie, na podstawie
zasad obowiązujących w normie PN-EN ISO 6520-1, przedstawiono na rysunku 1.
Z uwagi na charakter badań, złącza spawane wchodzące
w skład konstrukcji przeznaczonej do eksploatacji, mogą być kontrolowane jedynie metodami nieniszczącymi. Wśród metod NDT
(Non-Destructive Testing) największe zastosowanie w przemyśle
mają takie metody badawcze jak badania: wizualne, penetracyjne,
magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe i radiograficzne.
METODY BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH
Podstawową metodą badań złączy jest metoda wizualna, polegająca na dokładnej obserwacji powierzchni badanej zarówno od
strony lica, jak i grani złącza spawanego. Metoda ta umożliwia
jednakże wykrycie niezgodności występujących jedynie na zewnątrz złącza spawanego, niezależnie, czy będzie to technika badań bezpośrednich (ścieżka optyczna od badanej powierzchni do
oka obserwatora jest nieprzerwana) czy też będzie zastosowana
tzw. technika badań zdalnych (ścieżka optyczna od powierzchni
badanej do oka obserwatora jest przerwana, np. zastosowanie
kamer wideo).
Badania tego typu uważane są za najprostszy, ale również
w wielu przypadkach za najskuteczniejszy sposób kontroli wyrobów spawanych. Badania wizualne umożliwiają wykrycie praktycznie każdej niezgodności położonej na powierzchni złącza
spawanego. Najliczniejsza grupa niezgodności wykrywana tą metodą zawarta jest w grupie niezgodności dotyczących geometrii
złącza wg normy PN-EN ISO 6520-1. Pozostałe niezgodności,
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021

Rys. 3. Wykryte niezgodności podczas badania wizualnego
złącza spawanego od strony grani spoiny: 2017 – por
powierzchniowy, 4021 – niepełne przetopienie grani,
504 – wyciek

jeżeli tylko „wychodzą” na powierzchnię, mogą być wykryte za
pomocą tej metody [6].
Przykładowe niezgodności wykrywane metodą badań wizualnych przedstawiają rysunki 2 i 3.
Inną metodą badań, które mogą być przeprowadzone w celu
wyznaczenia jakości złącza spawanego, są badania penetracyjne. Opierają się one na wykorzystaniu zjawiska włoskowatości,
które polega na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich nawet wbrew sile ciężkości. Badania penetracyjne mogą być wykonywane w wariancie techniki barwnej lub
techniki fluorescencyjnej.
Technikę barwną realizuje się za pomocą penetranta barwnego w kolorze czerwonym. Wskazania, oglądane w świetle białym,
są silnie kontrastowe w porównaniu z białym tłem wywoływacza.
W technice fluorescencyjnej stosuje się penetrant zawierający
luminofor, który pod wpływem promieniowania ultrafioletowego
emituje promieniowanie widzialne. Wskazania widoczne są jako
jaskrawe nacieki na ciemnofioletowym tle.
Specyfika tej metody powoduje, że uzyskany wynik badania
w postaci wskazania liniowego bądź nieliniowego nie informuje
jednoznacznie o rodzaju wykrytej niezgodności. Jednakże można ogólnie stwierdzić, że wskazania liniowe powstają w wyniku
istnienia niezgodności szczelinowych typu pęknięcie czy przyklejenie, natomiast wskazania nieliniowe powstają w wyniku obecności niezgodności objętościowych typu pustki, a w tym szczególnym przypadku pustki w postaci pora powierzchniowego.
Przykład badań penetracyjnych został pokazany na rysunku 4.
Kolejną metodą pozwalającą wykryć powierzchniowe, ale również podpowierzchniowe niezgodności spawalnicze jest metoda
magnetyczno-proszkowa. Polega ona na wzbudzaniu w badanym

Rys. 4. Wskazanie penetracyjne liniowe uzyskane za
pomocą techniki barwnej

t

Rys. 1. Przykłady pęknięć różnie usytuowanych względem
podłużnej osi spoiny oraz różnie położonych w złączu
spawanym (PN-EN ISO 6520-1): 1011 – pęknięcie podłużne
w metalu spoiny, 1024 – pęknięcie poprzeczne w materiale podstawowym, 1033 – pęknięcie promieniowe w strefie
wpływu ciepła, 1045 – podłużne pęknięcie w kraterze,
1046 – poprzeczne pęknięcie w kraterze, 1051 – grupa
oddzielnych pęknięć w metalu spoiny, 1063 – pęknięcie
rozgałęzione w strefie wpływu ciepła
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Rys. 6. Radiogram złącza obwodowego spoiny
jednostronnej z wykrytymi niezgodnościami:
4013 – przyklejenie graniowe, 4021 – brak przetopu grani

Rys. 5. Wskazania liniowe w badaniach magnetyczno-proszkowych: a) widok wskazań w technice czarno-białej,
b) widok wskazań w technice fluoroscencyjnej

elemencie z materiału ferromagnetycznego pola magnetycznego
i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia,
powstających nad powierzchnią obiektu w miejscu występowania niezgodności. W metodzie tej detektorem magnetycznych pól
rozproszenia jest drobnoziarnisty proszek ferromagnetyczny, który może być w postaci czarnego proszku, a utworzone dzięki niemu defektogramy magnetyczne obserwowane są w białym świetle oraz proszku ferromagnetycznego z domieszką luminoforu,
gdzie wskazania obserwowane są w świetle ultrafioletowym [8].
Podobnie jak w metodzie penetracyjnej, wskazania uzyskane
dzięki zmianie gęstości pola magnetycznego nad niezgodnością
mogą mieć charakter liniowy, gdzie generatorem będą niezgodności typu pęknięcie lub przyklejenie oraz nieliniowy pochodzący
od niezgodności objętościowych. Przykładowe badania metodą
magnetyczno-proszkową pokazano na rysunku 5.
Do wykrywania wewnętrznych niezgodności spawalniczych często
stosowane są badania ultradźwiękowe. Ich niewątpliwą zaletą jest
również możliwość wykrycia powierzchniowych i podpowierzchniowych niezgodności oraz określenie liczby, wielkości i rozmieszczenia
wykrytych wskazań. W metodzie tej wykorzystuje się zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fali akustycznej o częstotliwości większej
od 20 000 Hz. Przeprowadzenie badań polega na wprowadzeniu do
badanego złącza fal ultradźwiękowych z jednoczesnym skanowaniem powierzchni za pomocą głowicy ultradźwiękowej i detekcji fal
„odbitych” od niezgodności. Dzięki wykorzystaniu efektu piezoelektrycznego, energia fali odbitej zamieniana jest w głowicy na impuls
elektryczny, który przez odpowiednie układy przekształcony zostaje
na zobrazowanie wyświetlone na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego. Rozmiar i charakter tegoż impulsu, dzięki odpowiedniej
analizie, pozwalają określić charakter niezgodności występującej
w badanym złączu. Można z całą stanowczością stwierdzić, że
każdy rodzaj niezgodności zostanie wykryty badaniami ultradźwiękowymi, jeżeli tylko będzie odpowiednio dużym reflektorem dla fali
ultradźwiękowej [9].
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Rys. 7. Radiogram złącza wzdłużnego spoiny jednostronnej
z wykrytymi niezgodnościami: 4011 – przyklejenie brzegowe,
4013 – przyklejenie graniowe, 504 – wyciek, 602 – rozpryski

Rys. 8. Radiogram złącza wzdłużnego spoiny jednostronnej
z wykrytymi niezgodnościami: 100 – pęknięcie,
2013 – gniazdo pęcherzy, 4011 – przyklejenie brzegowe,
4013 – przyklejenie graniowe, 4021 – brak przetopu,
504 – wyciek, 602 – rozpryski

Badania radiograficzne, podobnie jak ultradźwiękowe, umożliwiają wykrycie niezgodności wewnętrznych, ale również i zewnętrznych. Badania te polegają na wykorzystaniu wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego X lub gamma
do uzyskania na błonie radiograficznej obrazu niezgodności występujących w prześwietlanym złączu spawanym. Przykładowe
obrazy radiograficzne z widocznymi niezgodnościami przedstawiono na rysunkach 6–8.
PODSUMOWANIE
Każda z opisanych w artykule metod detekcji niezgodności ma
zarówno zalety, jak i pewne ograniczenia związane ze stosowaniem. Metoda wizualna ogranicza się do zastosowania wyłącznie
na złączach spawanych, które są dostępne dla oka obserwatora, a wykrycie niezgodności prowadzi się wyłącznie na zewnątrz
złącza spawanego. Badania penetracyjne wymagają, aby nieTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021
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zgodność była otwarta do powierzchni, każde zanieczyszczenie
zaburzające zwilżalność powierzchni penetrantem powoduje
zagrożenie błędnego wykonania badania. Metoda magnetyczno-proszkowa ogranicza się wyłącznie do materiałów ferromagnetycznych. Metody ultradźwiękowa i radiograficzna praktycznie
nie mają ograniczeń związanych z rodzajem materiału, jednakże
ich zastosowanie jest związane z koniecznością wyszkolenia na
wysokim poziomie personelu obsługi. Dodatkowo stosowanie
badań radiograficznych związane jest z zagrożeniem, jakie powoduje promieniowanie X lub gamma w odniesieniu do organizmów
żywych [10].
Wybór odpowiedniej metody badawczej decyduje o zidentyfikowaniu poszczególnych rodzajów niezgodności, które w istotny sposób mogą wpływać na właściwości wytrzymałościowe
i eksploatacyjne konstrukcji spawanych. Określenie właściwego
kryterium odbioru jest nierozerwalnie związane z ekonomicznymi aspektami wytworzenia konstrukcji spawanej. Narzucenie
zbyt wysokiego poziomu jakości, nieodpowiedniego do potrzeb,
w wielu przypadkach skutkuje zwiększeniem nakładów inwestycyjnych związanych z procesem wytwórczym oraz z wymaganym
zakresem badań.
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recykling i surowce wtórne

Impregnacja trudnozapalna termoizolacyjnej
włókniny PET wyprodukowanej na bazie
surowca pochodzącego z recyklingu – cz. 2.
Badania TGA oraz SEM
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 sposobów 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
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są 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
Tabela 1. Parametry suszenia próbek włókniny po procesie
impregnacji
Temperatura [°C]
20
120
150
180

Czas [min]
120
6
4
2
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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
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 tempera-

tury (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
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Rys.4.
Zestawienie krzywych TG oraz
dTG dla próbek włóknin
otrzymanych w wyniku
recyklingu materiałowego PET.
Krzywe zielone (odpowiednio:
ciągła i przerwana) – włóknina
nie poddana modyfikacji, krzywe
czerwone – włóknina poddana
modyfikacji przy użyciu szkła
wodnego R-145 i Triostatu TO,
pozostałe krzywe – włókniny
modyfikowane trudnozapalnie
szkłem wodnym R-145
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Rys.5. Mikrofotografie SEM pozostałości po teście LOI dla
włóknin PET, odpowiednio: a) surowej, b) impregnowanej
40-procentowym roztworem szkła wodnego R-145,
c) impregnowanej 40-procentowym roztworem szkła
wodnego R-145 z dodatkiem 1% Triostatu TO

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 drugiej części artykułu omówiono badania termograwimetryczne wytworzonych termoizolacyjnych włóknin PET oraz badania metodą elektronowej mikroskopii skaningowej.
BADANIA TGA
W celu potwierdzenia efektywności zastosowanej impregnacji trudnozapalnej, wykazanej w testach LOI, poddano modyfikowane włókniny badaniom termograwimetrycznym TGA
w atmosferze powietrza. Badania TGA były już przez autorów
wielokrotnie w tym celu wykorzystywane, w pracach poświęconych modyfikacji właściwości palnych klasycznych włókien PET
oraz tkanin metodą kąpielową HT [2, 7, 9]. W wyniku zastosowania analizy sygnału pochodnej ubytku masy w funkcji temperatury uzyskiwano bardzo dobrą korelację wartości indeksu
tlenowego LOI oraz położenia temperaturowego ekstremum na
krzywych dTG w obszarze wystąpienia samozapłonu, a następnie spalania karbonizatu, powstałego w wyniku zachodzącego
nieco wcześniej procesu rozkładu termicznego tworzywa PET.
W przypadku materiałów PET modyfikowanych trudnozapalnie,
wspomniane ekstremum na krzywych dTG było zawsze przesunięte w kierunku wyższych temperatur, w porównaniu z materiałami niepoddanymi modyfikacji. Jednakże w przypadku impregnacji włókien PET opisanych w niniejszej pracy, przetestowane
wielokrotnie podejście badawcze nie przyniosło oczekiwanych
rezultatów. Na rysunku 4 zestawiono krzywe TG oraz dTG zare82

jestrowane dla wybranych wariantów aplikacji impregnatu (różne temperatury i czasy suszenia oraz dodatku 1% Triostatu)
oraz dla włókniny PET niepoddanej modyfikacji.
We wszystkich rozważanych przypadkach maksimum na
krzywej dTG w obszarze temperaturowym spalania próbki jest
przesunięte wyraźnie w kierunku niższych temperatur, w skrajnym przypadku aż o ponad 20oC), w odniesieniu do położenia
maksimum na krzywej zarejestrowanej dla włókniny niepoddanej modyfikacji. Tymczasem, z przeprowadzonych testów LOI
wynika, że w najbardziej korzystnym wariancie aplikacji uzyskano ponad 6% wzrost indeksu tlenowego. Wobec powyższego,
zupełnie naturalnym stało się postawienie pytania: dlaczego
w rozważanym przypadku modyfikacji trudnozapalnej, wyniki
badań testami LOI oraz TGA wydają się sprzeczne. Wnikliwa
obserwacja zjawiska zapłonu i procesu palenia próbek włóknin, w połączeniu z analizą obrazów pozostałości po spaleniu,
zarówno w skali makro (fotografie wysokiej rozdzielczości), jak
i mikro (wykorzystanie techniki SEM), pozwoliła – zdaniem autorów przekonująco – wyjaśnić wystąpienie, jak się okazało, tylko
pozornej rozbieżności wyników testów LOI oraz badań termograwimetrycznych. Kluczem do wyjaśnienia powstałej kwestii
było zauważenie, że poddając włókniny impregnacji (prowadzonej w temperaturze otoczenia), antypiren zostaje wprowadzony nie do włókna (dosłownie do tworzywa PET), a jedynie do
runa włókniny (czyli co najwyżej zostaje naniesiony adhezyjnie na powierzchnię włókien). Stanowi to zasadniczą różnicę
w odniesieniu do metody kąpielowej HT, testowanej wcześniej
przez autorów, w której modyfikator, wskutek zastosowania
odpowiednich warunków aplikacji (temp. 115–135oC, wysokie
ciśnienie), wnika, co prawda tylko „podskórnie” do wnętrza włókien. Tak więc podczas impregnacji, modyfikacji trudnozapalnej
ulega wyrób – włóknina, a nie tworzywo włókien, które tworzy
jej runo. Na krzywych dTG znajduje to odzwierciedlenie w tym,
że temperatura ekstrapolowanego początku procesu spalania
(odpowiadająca temperaturze samozapłonu) jest we wszystkich
przypadkach (niezależnie od tego, czy włóknina była impregnowana, czy nie), niemalże jednakowa – z uwagi na to, że odnosi
się ona do samozapłonu włókna niemodyfikowanego.
W przypadku stosowania metody kąpielowej HT, na skutek
modyfikacji tworzywa włókien, temperatura samozapłonu była
przesunięta zwykle o kilkanaście stopni w górę, przemieszczając
tym samym cały pik odpowiadający procesowi spalania próbki
w celi analizatora TGA. W przypadku opisywanej w niniejszej pracy impregnacji, nadmiar impregnatu zostaje mechanicznie odżęty, powodując pozostanie wewnątrz runa włókniny bardzo dużej
jego ilości (40–50% w stosunku do masy). Ponadto struktura
runa umożliwia dobrą dyspersję środka impregnującego, będącego w procesie palenia głównym materiałem na bazie związków
krzemu, do budowy bariery (w fazie skondensowanej) dla palnych gazów powstałych podczas termicznego rozkładu tworzywa
PET. Podczas ogrzewania, w funkcji wzrastającej temperatury,
po stopieniu, a następnie rozkładzie termicznym tworzywa włókien stanowiących runo włókniny, bardzo korzystna dyspersja
antypirenu zostaje zachowana.
BADANIA SEM
Przedstawione powyżej wnioskowanie w oparciu o wyniki
badań termograwimetrycznych zostało potwierdzone poprzez
badania metodą elektronowej mikroskopii skaningowej. Na
podstawie analizy mikrofotografii SEM, w przypadku włókniny
impregnowanej szkłem wodnym, niezależnie od zastosowania
dodatku Triostat TO, można wyraźnie zauważyć ziarna (fragmenTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2021
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ty) karbonizatu powstałego po rozkładzie PET, wręcz „zaokludowane” w fazie, będącego w dużym nadmiarze, przetworzonego
termicznie szkła wodnego (rys. 5b i c). Obraz mikroskopowy SEM
zgorzeliny pozostałej po przeprowadzeniu testu LOI włókniny niepoddanej modyfikacji (rys. 5a) jest zupełnie różny.
W obserwacjach procesu palenia próbek impregnowanych
włóknin, w kontakcie płomienia z próbką, zauważa się występowanie intensywnych mikrorozbłysków. W odróżnieniu od włókniny surowej, płomień nie ulega propagacji i po bardzo krótkim
czasie gaśnie. Wskazane rozbłyski świadczą o tym, że w obrębie
zgorzeliny mamy do czynienia z pojawieniem się zjawiska zapłonu, jednakże tylko w obrębie izolowanych ziaren fazy organicznej
o niewielkich rozmiarach. Skutkiem tego, w obrazie termograficznym TGA, na krzywych dTG w obszarze spalania pojawia się
dyskutowany pik, jednakże podtrzymanie płomienia i jego określona normą stabilność w czasie, co stanowi warunek konieczny
w metodzie LOI, nie jest spełniona. Stąd zatem wynika drastyczne (o ponad 6%) przesunięcie wartości wskaźnika indeksu tlenowego w górę, obserwowane dla włókien impregnowanych (badania omówione w pierwszej części artykułu).
KONKLUZJA
Zastosowanie wodnego krzemianu sodu do impregnacji termoizolacyjnej włókniny PET efektywnie zwiększa jej odporność
na zapalenie. Ponadto proces palenia impregnowanej włókniny
przebiega bardzo wolno, zdecydowanie wolniej aniżeli w przypadku włókniny surowej. Dodatkowym atutem impregnacji jest całkowity brak tzw. efektu kroplenia, a powstały w czasie palenia
popiół tworzy stabilną „przestrzenną strukturę”, która zapobiega
rozprzestrzenianiu się płomienia. Na uwagę zasługuje również
niski koszt szkła wodnego oraz jego proekologiczny charakter.
Ponadto sposób aplikacji jest bardzo łatwy, nie wymaga zaawansowanej i skomplikowanej aparatury. Zastosowanie metody LOI
pozwoliło na wybór najkorzystniejszego wariantu impregnacji
(LOI 27,6%) dla kąpieli o składzie: 40-procentowy roztwór szkła
wodnego z dodatkiem 1% Triostatu TO.
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Właściwości termiczne
i reologiczne regranulatu PET-G
po recyklingu zadrukowanej
folii odpadowej
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S

kutkiem wciąż rosnącego zapotrzebowania na wyroby
z tworzyw sztucznych jest problem ogromnej ilości odpadów, szczególnie pochodzących z przemysłu opakowaniowego. Jednym z przykładów są cienkie folie posiadające różnego rodzaju kolorowe nadruki stosowane jako etykiety na
opakowaniach produktów spożywczych i chemicznych [1]. Takie
folie bardzo często wytwarzane są z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem etylenowym (PET-G) ze względu na dużą
transparentność wynikającą z obniżenia zawartości fazy krystalicznej oraz wyższe właściwości mechaniczne i dużą odporność chemiczną [2–3]. PET-G jako polimer amorficzny i liniowy jest doskonałym materiałem do przetwarzania metodą wytłaczania, wtrysku,
wytłaczania z rozdmuchem oraz termoformowania.
Kolorowe etykiety opakowaniowe wytwarzane są przez nanoszenie na podłoże, czyli folię polimerową, farb drukarskich będących zawiesinami lub roztworami substancji barwiących. Jako
substancje barwiące stosuje się organiczne, nieorganiczne, naturalne i syntetyczne barwniki i pigmenty, które nadają określony
kolor etykietom opakowaniowym. O ile proces recyklingu czystego PET-G jest procesem raczej łatwym, o tyle obecność barwnych
nadruków poważnie ogranicza bezpośredni odzysk materiałowy
tworzywa. Dlatego koniecznym jest usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z odpadowej folii, w tym nadruków, a następnie przeprowadzenie recyklingu materiałowego [1].
Celem niniejszej pracy jest zbadanie właściwości termicznych
i reologicznych regranulatu PET-G otrzymanego w procesie wytłaczania w stosunku do wyjściowej folii odpadowej PET-G posiadającej nadruk barwny oraz czystego bazowego PET-G. Omawiane
zagadnienie stanowi temat realizowanego projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu
na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem
barwnym” (GEKON2/05/266860/24/2016) finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
Jako materiał bazowy zastosowano odpadową folię PET-G
w formie drobnych ścinków z nadrukiem w kolorze czerwonym,
który zajmował 95% każdego ścinka. Najpierw ścinki folii były
płukane przez 8 minut w dobranym rozpuszczalniku organicznym,
a następnie suszone w suszarce próżniowej w temperaturze
70oC przez 4 godziny. Następnie ścinki folii były przetwarzane
przy użyciu laboratoryjnej dwuślimakowej wytłaczarki o ślimakach stożkowych pracujących w trybie współbieżnym (HAAKE
MiniLab ThermoScientific, Niemcy). Próbki do badań zostały
wytworzone w temperaturze 240oC, 210oC, 200oC, 190oC oraz
tej samej prędkości obrotowej ślimaków równej 150 obr./min.
Wytłoczyna otrzymana w temperaturze 240oC miała kolor prawie
czarny, dlatego stwierdzono degradację materiału. Regranulaty
otrzymane przy pozostałych temperaturach były koloru jasnożółtego bez makroskopowych cech degradacji termicznej. W celu
dokonania analizy porównawczej wytłoczono również na tych samych parametrach czysty granulat PET-G (Eastar™ copolyester
6763, Eastman Chemical, USA). Drugim odnośnikiem była folia
odpadowa po wypłukaniu w rozpuszczalniku.
Wytłoczone granulaty, regranulaty oraz folie zadrukowane i bez
nadruku zostały zbadane ze względu na ich właściwości termiczne. Analiza termograwimetryczna została wykonana przy użyciu
termograwimetru TGA Q500 (TA Instruments, USA). Próbki badano do temperatury 800oC w atmosferze azotu przy szybkości
spalania 10oC/min. Z uzyskanych krzywych termograwimetrycznych wyznaczono temperaturę ubytku 2% masy T2%, temperaturę
ubytku 5% masy T5%, oraz temperaturę maksymalnej szybkości
reakcji rozkładu Tmax. Temperaturę zeszklenia granulatów i regranulatów wyznaczono przy użyciu skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), stosując kalorymetr Q1000 firmy TA Instrument
(USA). Próbki o masach ok. 9 mg umieszczono w aluminiowych
szalkach. Zastosowano następujący program: chłodzenie do
temperatury -90oC, utrzymanie stałej temperatury przez 5 minut,
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W pracy przedstawiono proces recyklingu materiałowego odpadowej folii z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanej glikolem
(PET-G) do postaci regranulatu. Po zmyciu nadruku i wysuszeniu folia została poddana procesowi wytłaczania w warunkach
laboratoryjnych, co pozwoliło na uzyskanie jednorodnego regranulatu. Zbadano stabilność termiczną przy zastosowaniu analizy
termograwimetrycznej TGA, a także temperaturę zeszklenia metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC. Zaobserwowano, iż niezmycie nadruku obniża stabilność termiczną folii, która to jest również niższa dla regranulatów, w odniesieniu do bazowego granulatu PET-G. Lepkosprężyste właściwości materiałów zostały zbadane przy użyciu reometru oscylacyjnego. Lepkość
folii odpadowej była nieznacznie niższa niż dla regranulatów, z kolei zależność ich modułu zachowawczego i stratności była
identyczna jak dla wyjściowego PET-G.
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Rys. 1. Krzywa TGA (A) i DSC (B) wytłoczonego granulatu bazowego PETG

Rys. 2. Zależność lepkości, modułu stratności i modułu zachowawczego od częstotliwości w skali logarytmiczej

grzanie do temperatury (T2%–10oC), chłodzenie do temperatury
-90oC i grzanie do temperatury (T2%–10oC). Procesy prowadzono
z szybkością 10oC/min.
Próbki do badań reologicznych zostały wykonane przez
sprasowanie granulatów, regranulatów i folii przy użyciu pracy hydraulicznej. Właściwości reologiczne materiałów zostały

zbadane przy użyciu reometru rotacyjnego ARES Rheology
(TA Instruments, USA) z układem pomiarowym typu płytka-płytka. Średnica płytek wynosiła 25 mm, a odległości między nimi 1 mm. Zastosowano oscylacyjny tryb pracy reometru w funkcji częstotliwości, stałą temperaturę 190oC oraz
odkształcenie 1%.

Tabela 1. Zestawienie wyników analizy TGA i DSC badanych próbek
Próbka

Parametry
wytłaczania

T2% [°C]

T5% [°C]

Tmax [°C]

Tg [°C]

Folia wyjściowa

---

223

345

T1 = 202
T2 = 419

68

Folia po zmyciu nadruku

---

360

377

426

70

190°C/150rpm

372

384

426

73

200°C/150rpm

370

381

421

75

210°C/150rpm

362

373

403

73

190°C/150rpm

353

371

417

66

200°C/150rpm

355

371

414

67

210°C/150rpm

353

370

414

66

Wytłoczony granulat
PET-G

Regranulat
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WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Właściwości termiczne
Odporność termiczną badanych materiałów wyznaczono na
podstawie krzywych TG i DTG (rys. 1A). Wyznaczono wartości
temperatury przy 2% i 5% ubytku masy oraz temperaturę maksymalnej szybkości ubytku masy (tabela 1). Widać wyraźnie, że
folia wyjściowa z nadrukiem charakteryzuje się najniższą T2% oraz
T5% w stosunku do pozostałych badanych materiałów. Ponadto
tylko dla folii z nadrukiem można zaobserwować pik w temperaturze 202oC, co prawdopodobnie świadczy o degradacji farby.
Po zmyciu barwnika folia posiada znacznie wyższe temperatury
T2% i T5% odpowiednio 360oC, 377oC oraz tylko jeden pik Tmax równy 426oC. Przetłoczenie odpadowej folii w temperaturze 190oC,
200oC i 210oC skutkuje powstaniem regranulatu charakteryzującego się ubytkiem masy w niższej temperaturze w stosunku
do folii po zmyciu nadruku oraz do przetłoczonego granulatu
bazowego PET-G. Związane jest to z degradacją termiczną oraz
mechaniczną łańcuchów poliestru zachodzącą podczas przetwórstwa [4]. Temperatura maksymalnej szybkości degradacji
Tmax regranulatów obniżyła się do wartości 414oC w stosunku
do 426oC dla bazowego PET-G po przetłoczeniu. Nie zaobserwowano wpływu temperatury wytłaczania na odporność termiczną
badanych materiałów.
Analizę DSC badanych materiałów wykonano w celu oceny
wpływu rozpuszczalnika oraz procesu wytłaczania na właściwości folii (rys. 1B). Podczas pierwszego grzania na krzywej DSC
folii z nadrukiem oprócz Tg występują dwa piki endotermiczne i jeden egzotermiczny, które prawdopodobnie są związane
z obecnością farby. Podczas drugiego grzania występuje tylko Tg,
gdyż makrocząsteczki zostały już uporządkowane, a farba zdegradowana termicznie. Krzywa DSC pierwszego grzania dla folii
po umyciu posiada znacznie słabsze piki endotermiczne oraz
brak piku egzotermicznego, co jest związane tylko z uporządkowaniem łańcuchów amorficznego PET-G. Najwyższe wartości
Tg występują dla granulatu bazowego w okolicach 75oC, z kolei
folia wyjściowa oraz po umyciu w użytym rozpuszczalniku posiadają zbliżone wartości Tg równe 70oC. W przypadku regranulatów
widoczne jest obniżenie Tg (66oC), co może być efektem częściowej degradacji łańcuchów PET-G i obniżenia masy cząsteczkowej
polimeru lub obecnością resztek rozpuszczalnika.
Właściwości reologiczne
Zależności lepkości dynamicznej od częstotliwości oraz modułów zachowawczego (G’) i stratności (G”) dla folii po umyciu
w rozpuszczalniku oraz granulatu bazowego i regranulatu zostały przedstawione na rys. 2. Dla badanych materiałów na bazie
PET-G widać spadek lepkości wraz ze wzrostem częstotliwości
odkształcania (ciecze pseudoplastyczne), co jest charakterystyczne dla polimerów w stanie stopionym [5]. Lepkość przetłoczonego granulatu bazowego oraz regranulatu wynosi tyle
samo i jest równa 104 Pa·s, z kolei sprasowana folia po umyciu
charakteryzuje się niższą wartością lepkości. Zależność modułu zachowawczego (G’) od modułu stratności (G”) przyjmuje typowy charakter jak dla nienapełnionych polimerów tzn. G”>G’.
Oznacza to, że badany PET-G jest materiałem lepkosprężystym,
w którym dominuje lepki charakter odkształceń związany z rozpraszaniem zmagazynowanej energii. Ponadto, można zauważyć, że wartości modułów dla folii po zmyciu nadruku są nieznacznie niższe niż dla granulatu i regranulatu. W miarę wzrostu
częstotliwości odkształceń, można zaobserwować punkt przecięcia krzywych G’ i G”, który informuje o zmianie charakteru
odkształceń materiału lepkosprężystego z lepkich na bardziej
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sprężyste związane z magazynowaniem energii. Jest to istotna informacja dla doboru odpowiedniej metody przetwórczej.
Należy również zaznaczyć, że nie widać różnić w przebiegu
i wartości obu modułów dla przetłoczonego granulatu bazowego oraz regranulatu PET-G.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzono proces recyklingu materiałowego zadrukowanej folii PET-G, po zmyciu barwnego nadruku, do postaci
regranulatu przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Badano
również zadrukowane folie wyjściowe, folie po umyciu w rozpuszczalniku oraz granulat bazowy PET-G. Wytworzone regranulaty były jednorodne i nie różniły się między sobą właściwościami termicznymi i reologicznymi. Zaobserwowano znacznie
niższą stabilność termiczną folii PET-G z nadrukiem, co eliminuje jej bezpośredni recykling metodą wytłaczania. W stosunku
do pierwotnego granulatu PET-G, wytworzone regranulaty miały
niższe temperatury na krzywych TGA oraz niższe wartości temperatury zeszklenia. Właściwości reologiczne, tj. lepkość oraz
zależność modułu zachowawczego i stratności nie różniły się
dla bazowego PET-G oraz regranulatów i wykazywały lepki charakter odkształceń (G”>G’).
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targi i konferencje

Wtryskarki, wytłaczarki, granulaty.

Targi PLASTPOL 2022 już
na wiosnę!
Jedna z najważniejszych europejskich imprez poświęconych branży przetwórczej wraca w tradycyjnym, majowym terminie do
Targów Kielce. XXVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL jak co roku skupią w sobie
najnowsze zdobycze technologii i najciekawsze oferty rynkowe.

T

rwająca pandemia nie tylko nie odcisnęła swojego piętna na rynku tworzyw sztucznych i gumy, ale wręcz pozwoliła na rozwój rynku, głównie ze względu na lawinowe zapotrzebowanie na takie produkty jak gumowe rękawiczki,
czy plastikowe opakowania. Plastik okazał się być cichym bohaterem przede wszystkim w medycynie. Akcesoria oddechowe,
aparatura szpitalna, czy filtry laboratoryjne to jedynie niektóre
z produktów tworzyw sztucznych i gumy, niezbędnych w obecnych
czasach. To w jednoznaczny sposób wpłynęło między innymi na
zmianę postrzegania plastiku przez opinię publiczną.
Kieleckie Targi PLASTPOL już od ćwierć wieku stanowią centralny punkt spotkań biznesu i dialogu krajowych i światowych
koncernów sektora przetwórstwa tworzyw w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobnej rangi wystawy nie odbywają się u naszych
sąsiadów zza południowej i wschodniej granicy.
W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele wszystkich grup
branży: dystrybutorzy, firmy tworzywowe i producenci maszyn
oraz, a może przede wszystkim, klienci. Targi PLASTPOL, ze
względu na swój prestiż, są też szeroko omawiane przez media
branżowe, ogólnopolskie oraz zagraniczne.
PLASTPOL to nie tylko maszyny i oferty zakupowe, ale także spotkania, seminaria, kursy, a co za tym idzie możliwość spotkania
się twarzą w twarz i wymiana doświadczeń na polu biznesowym
i zawodowym z ekspertami z całego świata. Tak i w przyszłym roku
na uczestników czekają seminaria przygotowane przez Plastech–
INFO, podejmujące temat rozwoju technologii przetwórstwa tworzyw

sztucznych, oraz spotkania biznesowe, w tym rozpoczynająca wydarzenie, coroczna konferencja prasowa przygotowana przez stowarzyszenie PlasticsEurope Polska, podczas którego przedstawiony
zostanie raport z rozwoju rynku plastików na świecie.
ŁATWIEJSZA REJESTRACJA NA TARGI
ORAZ DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA FIRM!
Dzięki nowej platformie – Portalowi Wystawcy, rejestracja na
Targi PLASTPOL jest jeszcze prostsza. Dodatkowo Portal Wystawcy daje możliwość zbudowania swojego firmowego portfolio, dzięki któremu będziesz mógł pokazać się z jak najlepszej
strony.
Portal Wystawcy, oprócz rejestracji na wydarzenia targowe
i możliwość stworzenia profilu firmy, daje również możliwość
odnajdywania innych firm wystawiających się w Targach Kielce,
kontaktowania się z nimi, czy też, dzięki funkcji Kalendarz Spotkań, umawiania się na spotkania zarówno w sieci, jak i offline.
Budując swój profil firmowy na Portalu Wystawcy można posługiwać się grafikami, linkami do mediów społecznościowych, czy
wrzucać filmiki, (np. z portalu Youtube).

Źródło: www.targikielce.pl
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