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Temperatura formy jest parametrem przetwórstwa, który znacząco wpływa na przepływ tworzywa w formie wtryskowej (traktuje
o tym wiele publikacji naukowych). W rzeczywistych procesach przemysłowych bardzo często pole temperatury powierzchni formy jest nierównomierne. Wynika to z faktu zróżnicowania grubości ścianek formowanych wyprasek i braku możliwości takiego
poprowadzenia kanałów chłodzących w formie, aby zapewnić równomierne ochładzanie tworzywa w gnieździe formy. W artykule
przedstawiono wyniki analizy przepływu tworzywa w specjalnie przygotowanej formie, które konstrukcja pozwalała na uzyskanie
dowolnego rozkładu pola temperatury, w tym celu konieczne jest podłączenie formy do termostatu dwuobiegowego. Próbom
poddano dwa rodzaje tworzyw, które wtryskiwano do formy w taki sposób, że strumień tworzywa wtryskiwany był przez dwie
przewężki zlokalizowane w częściach formy o różnej temperaturze. Innym razem przewężki zlokalizowano w obszarach, gdzie
panowała ta sama temperatura. Analizowano różnice w procesie wypełniania gniazda formy.
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roces wtryskiwania to zespół skomplikowanych zjawisk,
które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie cech
użytkowych oraz fizycznych wypraski. W procesie wtryskiwania właściwości ostatecznego wytworu, jakim jest
wypraska, determinuje bardzo duża liczba wielkości nazywanych
często potocznie parametrami.
Po wtryśnięciu do formy tworzywo stygnie w określonym czasie tch i pod stale zmniejszającym się ciśnieniem, odwzorowując kształt gniazda formy. Przemiany tworzywa zachodzące
w samej formie określone są wtedy trzema parametrami stanu tworzywa uzależnionymi wzajemnie od siebie. Wszystkie
te wielkości są ze sobą mocno powiązane charakterystyką
pvT (ciśnienie, objętość właściwa, temperatura) i zmiana
jednego z nich pociąga za sobą zmianę pozostałych. Każda
z wielkości jest zmienna w czasie oraz różna w każdym miejscu przestrzeni na drodze przepływu. Stan tworzywa w formie
Z charakteryzują:
l przebieg zmian ciśnienia tworzywa w formie pƒ, MPa;
o
l przebieg zmian temperatury tworzywa w formie Tt_F, C;
l objętość właściwa tworzywa w kolejnych fazach wtryskiwania
v; cm3/g.
Można zatem zapisać to w postaci funkcji:
		
		
		

pƒ (Tt_ƒ, vƒ)
Z = ƒ Tt_ƒ (pƒ, vƒ) (t) (x, y, z)
v (pƒ, Tt_ƒ)

W dowolnej chwili t oraz w dowolnym punkcie przestrzeni opisanym współrzędnymi x, y, z, można określić stan tworzywa
poprzez parametry ciśnienia, temperatury i objętości właściwej. Najistotniejszymi parametrami z punktu widzenia kształtowania cech jakościowych i właściwości fizycznych wyprasek
wtryskowych są następujące wielkości charakteryzujące fazę
wtrysku, docisku i chłodzenia: ciśnienie, temperatura i szybkość wtrysku.
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TEMPERATURA FORMY
Temperatura formy jest jednym z czynników determinujących
przepływ tworzywa w fazie wypełniania formy podczas wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Przestrzeganie odpowiedniej
temperatury formy jest szczególnie istotne podczas przetwórstwa tworzyw częściowo krystalicznych (PP, PE, POM, PA i inne).
Wynika to z budowy oraz struktury, jaką charakteryzuje się ta
grupa tworzyw. Aby wytworzyła się odpowiednia struktura krystaliczna zapewniająca korzystne właściwości mechaniczne i wysoką odporność na ścieranie, konieczne jest doprowadzenie do
odpowiednich warunków krystalizacji (dla każdego tworzywa są
one inne – wynika to z kinetyki procesów krystalizacji). Temperatura formy i czas chłodzenia są głównymi wielkościami o tym
decydującymi. Wysoką temperaturę formy dochodzącą nawet do
150oC i długi czas chłodzenia stosuje się podczas wtryskiwania wyprasek technicznych, wszędzie tam gdzie najważniejsza
jest jakość i wytrzymałość wypraski. Ten czas jest potrzebny do
wytworzenia się odpowiedniej struktury krystalicznej, czego wyznacznikiem są: wartość stopnia krystaliczności, zapewniająca
wysokie właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie. Od
jej wartości i różnicy w stosunku do temperatury wtryskiwanego tworzywa zależą wszystkie zjawiska związane z przepływem
tworzywa w gnieździe oraz właściwości fizyczne otrzymanych wyprasek [1-3, 5, 7, 8, 10]. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje kształt gniazda formy i długość drogi przepływu oraz inne
parametry procesu przetwórstwa, takie jak szybkość wtrysku czy
spadek ciśnienia na drodze przepływu. Charakter przepływu oraz
ewentualne powstawanie linii łączenia są wypadkową wymienionych czynników. Szeroko te zjawiska zostały opisane w wielu
publikacjach [4, 6, 9].
W warunkach przemysłowych, dla złożonych kształtów wytwarzanych wyprasek, bardzo często stosuje się skomplikowane układy termostatowania, w skład których wchodzi sieć
wierconych kanałów krzyżujących się pod różnymi kątami
i w różnych płaszczyznach. Często stosuje się również na poDodatek „Systemy Chłodzenia” . Nr 8/2019
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wierzchni formy różne wartości temperatury w celu minimalizowania naprężeń własnych, odkształceń postaciowych oraz
wpływu na skurcz poszczególnych części wypraski, co umożliwia jej pozostanie na części stemplowej. Poznanie zależności pomiędzy temperaturą formy a zachowaniem się tworzywa
podczas przepływu jest bardzo często przedmiotem działań
mających na celu optymalizację, ale i ustawienie procesu
wtryskiwania w celu osiągnięcia poprawnej wypraski, zarówno
pod względem estetyki, dokładności wymiarowo-kształtowej,
jak i właściwości fizycznych.
Ważnym czynnikiem jest również odpowiednie zaprojektowanie kanałów i dbanie o ich drożność i czystość. Zaburzenie przepływu i źle zaprojektowany układ chłodzenia może spowodować
uzyskanie na powierzchni formy różnej jej temperatury dla poszczególnych gniazd formujących (rys. 1a) co powoduje różną
temperaturę wyprasek w chwili wyformowania.

REKLAMA

Rys. 1. Obrazy termowizyjne formy wtryskowej:
a) nieprawidłowo termostatowanej, b) prawidłowo
termostatowanej

KSZTAŁT WYPRASEK ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ
Próby wykonano z wykorzystaniem prostego kształtu ramki
o wymiarach 80x80mm i grubości 3 mm (rys. 2a). W celu porównania przepływu tworzyw w dwóch różnych konfiguracjach,
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OPIS PRZEPROWADZONYCH PRÓB
Głównym celem prób była analiza przepływu tworzywa
w gnieździe formy, którego pole temperatury powierzchni formy
(zarówno części stemplowej, jak i matrycowej) celowo podzielono na dwa obszary: „gorący” o wysokiej wartości temperatury
i „zimny” o niskiej. W tym celu wykorzystano skonstruowaną
formę wyposażoną w osiem niezależnych obiegów termostatowania (po 4 dla każdej z części formy). Takie rozwiązanie daje
pełną dowolność ustalania pola temperatury i analizę przepływu strumienia tworzywa wtryskiwanego w poszczególne obszary formy.
Próby przeprowadzono z wykorzystaniem wtryskarki hydraulicznej KraussMaffei KM-65-130, układ termostatowania podłączono do rozdzielaczy czterodrogowych (rotametrów) firmy Shini,
które podłączono do termostatu wodnego dwuobiegowego firmy
Wittmann TEMPRO-2.
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Rys. 2. Schemat wypraski zastosowanej do badań a) oraz temperatura formy w miejscach punktów wtrysku M1, M2 i M3 b)

Rys. 3. Obrazy kolejnych etapów wypełniania gniazda formy wtryskowej a) wtrysk bezpośrednio w rozgrzaną i ochładzaną
część gniazda (tworzywo POM), b) wtrysk w górną i dolną część obszaru przejściowego gniazda formy (PP+20%MF)
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zaprojektowany czteropunktowy układ przepływowy ograniczono
do dwóch punktów w taki sposób, aby tworzywo było równocześnie wtryskiwane w „zimną” i „gorącą” część formy, a następnie
w górną i dolną część, gdzie występuje obszar przejściowy, który
przechodzi w zależności od kierunku przepływu w wyższą lub niższą wartość temperatury formy (rys. 1b).
Wartość temperatury w poszczególnych miejscach wtrysku
wyznaczono przy pomocy kamery termowizyjnej TESTO 890 na
podstawie termogramów. Na rysunku 2b przedstawiono profil
zmiany temperatury na szerokości wypraski wzdłuż linii P1 oraz
wyznaczono wartości temperatury w miejscach poszczególnych
przewężek. Wyniosły one odpowiednio: M1–61oC, M2–37oC,
M3–82,9oC.
Do prób wykorzystano dwa rodzaje tworzywa:
l polioksymetylen POM Derlin 500P NC010;
l polipropylen PP+20% talku Daplen™ FS65T20 firmy Borealis.
Głównym założeniem badań była obserwacja zachowania się
tworzywa podczas płynięcia, dlatego posłużono się metodą tzw.
„krótkich wtrysków”, które umożliwiają obserwację poszczególnych etapów wypełniania gniazda formy i tworzenia się linii łączenia strumieni. Zrezygnowano z fazy docisku i zmieniano wartość
czasu wtrysku, obserwując kolejne etapy wypełniania gniazda
formy.
Na rysunku 3 przedstawiono wypraski uzyskane podczas wtryskiwania w dwóch różnych konfiguracjach kanałów przepływowych:
l część zimna – gorąca formy (gdzie w punktach wtrysku występują skrajne wartości temperatury 37oC oraz 82,9oC);
l część górna i dolna formy (gdzie w punkcie wtrysku występuje
stała wartość temperatury formy 61oC).
Tworzywo wtryskiwane bezpośrednio w obszar „gorący” formy
(rys. 3a) wykazuje znacznie szybszy przepływ niż to wtryskiwane
w „zimną” części formy. W tym obszarze przepływ jest utrudniony przez szybszy odbiór ciepła na skutek dużego gradientu
temperatury pomiędzy formą a wtryskiwanym tworzywem.
Przy „zimnej” formie szybki odbiór ciepła powoduje zestalenie się grubszej warstwy tworzywa w pobliżu ścianek formy,
pozostawiając wąski kanał, którym może dalej przepływać tworzywo. Rosną opory przepływu i spada gwałtownie ciśnienie,
które powoduje wolniejszy przepływ. Wolniejszy przepływ z kolei
powoduje szybszy odbiór ciepła przez formę i mniejsze rozgrzewanie się tworzywa powodowane ścinaniem (tarciem płynących
warstw).
W przypadku gdy punkty wtrysku umieszczone w strefie przejściowej (rys. 3b) pomiędzy częścią „zimną” i „gorącą”, gdzie
temperatura jest stała, nie obserwuje się znaczących zmian
w szybkości przepływu, zarówno w początkowej fazie wtrysku,
jak i pod koniec kiedy front strumienia przemieszcza się do części „zimnej” i „gorącej”. Najprawdopodobniej jest to spowodowane płynnym zwiększaniem lub zmniejszaniem się gradientu
temperatury pomiędzy formą a wtryskiwanym tworzywem, odmiennie niż w przypadku gdy tworzywo było wtryskiwane w część
formy „gorącą” i „zimną”. Pomimo spadku temperatury na drodze przepływu uformowany na początku płynny rdzeń gwarantuje
stabilny i równomierny proces wypełniania.
PODSUMOWANIE
Przedstawione wyniki przeprowadzonych badań wskazują,
że proces wypełniania gniazda formy zależny jest od wartości
temperatury formy, jednak równie ważna, jeśli nie najistotniejsza, jest temperatura w miejscu przewężki, ponieważ pierwsze
chwile formowania się frontu przepływającego tworzywa mają
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znaczący wpływ na zachowanie się tworzywa podczas wypełniania gniazda formy. Nie bez znaczenia z pewnością jest tutaj
również temperatura powietrza panująca w obszarze przewężki,
bo to ona może powodować szybki odbiór ciepła od tworzącego
się frontu przepływu w gnieździe formy. Przy wtrysku tworzywa
w górną część formy wtryskowej, gdzie temperatura formy wynosi około 61oC dalsze rozpływanie się strumieniu tworzywa
jest stabilne i symetryczne. Zjawiska opisane w publikacji zaobserwowano dla całej populacji wtryskiwanych próbek każdego z tworzyw.
Przeprowadzone próby są zaskakujące z punktu widzenia teorii przepływów, która wskazuje na duży wpływ temperatury formy
na charakter przepływu tworzywa w gnieździe formy. Uzyskanie
takich wyników było możliwe dzięki opracowaniu eksperymentalnej formy badawczej o rozbudowanym układzie termostatowania
wyposażonym w 8 niezależnych obiegów termostatowania.
Badania wykonano z wykorzystaniem badawczej formy wtryskowej zastrzeżonej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem
P.408480 Forma wtryskowa do wytwarzania wyprasek.
LITERATURA
[1] H. Hamdy, N. Regnier, C. Lebot, C. Pujos, G. Defaye:
Applied Thermal Engineering 29 (2009) 1786–1791.
[2] C.Yan, C. Nakao, T. Go, K. Matsumoto, Y. Hatamura:
Microsystem Technologies 9 (2003) 188–191, Springer-Verlag 2003.
[3] P. Postawa: Metody termostatowania form wtryskowych.
Przetwórstwo Tworzyw 4 (136), 2010, s.181-187.
[4] E. Bociąga, T. Jaruga: Badania mikroskopowe przepływu
tworzywa w kanałach 16 - gniazdowej formy wtryskowej.
Polimery 2006, 51, nr 11-12, s. 843-851.
[5] J. Nabiałek: Modelowanie zjawisk w procesie wtryskiwania
tworzyw. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 8, 1/2012,
s. 54-56.
[6] E. Bociąga, T. Jaruga: Visualization of melt flow lines
in injection moulding. Journal of Achievements in Materials
and Manufacturing Engineering vol. 17., Gliwice 2006,
str.331-334.
[7] P. Postawa: Chłodzenie konformalne form wtryskowych.
Chłodzenie Procesów Przemysłowych. Dodatek nr 1, marzec/
kwiecień 2012, XV-XX, w: Tworzywa Sztuczne w Przemyśle,
9, 2/2012.
[8] J. Koszkul, R. Caban, J. Nabiałek: Narzędzia do przetwórstwa polimerów. CWA Regina Poloniae Częstochowa 2010,
stron 139. ISBN 978-83-62244-20-1.
[9] E. Bociąga, T. Jaruga: Powstawanie obszarów łączenia
strumieni tworzywa w wypraskach z wielogniazdowej formy
wtryskowej. Polimery 2009, 54, nr 9, s. 654-660.
[10] J. Nabiałek, D. Kwiatkowski: Investigations of the
plastics flow during the injection molding process – selected
results. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 17., Gliwice 2006, str. 225-228.

dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz
Zakład Przetwórstwa Polimerów
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Roman Humienny
Science and Plastic Experts
XI

