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Analiza wp³ywu warunków przetwórstwa na w³aœciwoœci u¿ytkowe wyprasek

z barwionego tworzywa ABS

Streszczenie. W artykule omówiono wp³yw wybranych parametrów przetwórstwa, takich jak temperatura formy
Tf, temperatura wtryskiwania Tw i prêdkoœæ wtryskiwania Vw na barwê i po³ysk wyprasek wtryskowych wytworzo-
nych z kopolimeru ABS (akrylonitryl – butadien – styren) z dodatkiem œrodka barwi¹cego w postaci koncentratu na
bazie tego samego tworzywa. Pomiary barwy przeprowadzono z wykorzystaniem spektrofotometru sferycznego SP
60 firmy X–Rite. Nastêpnie porównano je ze wzorcem z katalogu NCS (ang. Natural Color System). Okreœlono
wp³yw warunków przetwórstwa na wartoœæ �E (ró¿nicê w barwie miêdzy wzorcem, a wytworzon¹ próbk¹). Bada-
nia po³ysku wykonano przy u¿yciu po³yskomierza Elcometer 406 z zastosowaniem geometrii 60°. Analiza uzyska-
nych wyników badañ pozwoli³a stwierdziæ, ¿e zastosowanie ni¿szej temperatury wtryskiwania oraz formy
(230÷240°C), a tak¿e wiêkszej prêdkoœci wtryskiwania (113 mm/s) pozwala uzyskaæ wypraski cechuj¹ce siê naj-
wiêksz¹ wartoœci¹ po³ysku, a tak¿e najmniejsz¹ wartoœci¹ �E.

INFLUENCE OF PROCESSING CONDITIONS ON PROPERTIES OF MOULDINGS MADE OF DYED
ABS
Summary. In the article the results of experiment in which the influence of chosen injection moulding parameters,
such as: mould temperature, injection temperature and injection velocity on colour and gloss of mouldings made of
copolymer ABS (acrylonitrile – butadiene – styrene) with the addition of masterbatch based on the same polymer are
presented. Colour measurements were carried out using a spherical spectrophotometer SP 60 from X-Rite. Then re-
sults were compared with colour model from NCS (Natural Color System) catalog. On the basis of the obtained re-
sults, the effect of processing conditions on the value of �E (the difference in color between the model and the sample)
was determined. Gloss tests were performed using a glossmeter Elcometer 406 with geometry 60°. The analysis of
the obtained results has shown that the use of lower injection and mould temperature, as well as higher injection
velocity allow to produce mouldings with the highest value of gloss, and the lowest value of �E.

1. WSTÊP

Materia³y polimerowe stanowi¹ jedn¹ z g³ównych
grup materia³ów in¿ynierskich, które charakteryzuj¹ siê
specyficznymi w³aœciwoœciami przetwórczymi i u¿ytko-
wymi, dziêki czemu znalaz³y zastosowanie w budownic-
twie, transporcie, elektronice, elektrotechnice, medycy-
nie, przemyœle meblowym czy maszynowym [1÷4]. Jed-
nym z czêsto stosowanych i zarazem najpopularniejszych
tworzyw polimerowych jest niew¹tpliwie kopolimer
akrylonitryl – butadien – styren (ABS). ABS jest tworzy-
wem konstrukcyjnym oraz sk³adnikiem licznych kompo-
zytów polimerowych [5÷7]. Ze wzglêdu na swoje w³aœci-
woœci m.in. du¿¹ odpornoœæ termiczn¹ i chemiczn¹, sta-
bilnoœæ wymiarow¹, sztywnoœæ oraz dobr¹ przetwarzal-
noœæ znalaz³ szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach
przemys³u np. motoryzacji, oraz ¿yciu codziennym np.
do produkcji zabawek czy sprzêtu AGD [2,8÷10].

Wzrost wykorzystania tworzyw polimerowych nas-
t¹pi³ w znacznej mierze dziêki mo¿liwoœci modyfikowa-
nia ich w³aœciwoœci za pomoc¹ œrodków pomocniczych,
w tym œrodków barwi¹cych [1,11÷15]. Zastosowanie kon-
kretnych œrodków barwi¹cych determinuje g³ównie po-
trzeba nadania barwy danym wyrobom maj¹ca na celu
zwiêkszenie ich sprzeda¿y. Coraz czêœciej jednak barwa
pe³ni tak¿e rolê ochronn¹ np. w przemyœle maszynowym
(os³ony na istotne czêœci urz¹dzeñ) [1,12÷16].

Do barwienia tworzyw stosuje siê barwniki (rozpusz-
czalne w oœrodku stosowania) oraz pigmenty (tworz¹ce
zawiesinê). Œrodki barwi¹ce mog¹ mieæ postaæ proszku,
pasty lub koncentratu tzw. masterbatch’a [11,16,17].

Celem pracy by³o okreœlenie wp³ywu parametrów
przetwórstwa takich jak temperatura formy Tf i wtryski-
wania Tw oraz prêdkoœæ wtryskiwania Vw na w³aœciwoœci
u¿ytkowe wyprasek z terpolimeru ABS barwionych 2%
koncentratu na bazie ABS.

2. MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ

W badaniach zastosowano kopolimer akrylonitryl –
butadien – styren (ABS) firmy BASF o nazwie handlowej
Terluran GP 35 Natur, dedykowany do wtryskiwania. Jako
œrodek barwi¹cy wykorzystano koncentrat (ang. master-
batch) pigmentu ¿ó³tego z grupy azowej (ang. pigment yel-
low) PY 191 na bazie tego samego tworzywa, który dozo-
wano w iloœci 2% (udzia³ masowy). Zawartoœæ pigmentu
w koncentracie wynios³a 20% (udzia³ masowy). Pigmenty
z grupy azowej w postaci proszku cechuje stabilnoœæ ter-
miczna w zakresie od 230°C do 280°C w przypadku zasto-
sowania do barwienia ABS [18÷20]. Koncentrat zosta³ dos-
tarczony przez Zak³ady Chemiczne Permedia Sp. z o.o.
z Lublina. Tworzywo oraz koncentrat stosowane do badañ
by³y przechowywane w szczelnych, oryginalnych wor-
kach, dlatego nie poddawano ich suszeniu.
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Próbki do badañ wykonano na wtryskarce KM65 –
160 C4 firmy Krauss – Maffei, przy zastosowaniu formy
jednogniazdowej z centralnym uk³adem kana³ów dopro-
wadzaj¹cych, z wk³adk¹ formuj¹c¹ w kszta³cie ramki
o wymiarach 80×80 mm (Rys. 1). Chropowatoœæ powierz-
chni gniazda formuj¹cego wynosi³a Ra = 0,4 µm.

Próbki do badañ wytwarzane by³y w warunkach
okreœlonych na podstawie planu badañ opracowanego za
pomoc¹ oprogramowania Statistica 8.0 firmy StatSoft.
Plan badañ o uk³adzie centralnym (Tab. 1), kompozycyj-
nym zawieraj¹cym 16 uk³adów wykonano przy u¿yciu
modu³u planowania doœwiadczeñ DoE (ang. Design of Ex-
periment). W ramach ka¿dego uk³adu wykonano 5 pró-
bek. Warunki przetwórstwa dobrano na podstawie zale-
ceñ producenta.

Tabela 1. Plan badañ

Numer
serii

Temperatura
wtrysku Tw [°C]

Temperatura
formy Tf [°C]

Prêdkoœæ wtrys-
kiwania [mm/s]

1 230 30 42

2 230 30 113

3 230 80 42

4 230 80 113

5 250 30 42

6 250 30 113

7 250 80 42

8 250 80 113

9 230 50 71

10 250 50 71

11 240 30 71

12 240 80 71

13 240 50 42

14 240 50 113

15/16 240 50 71

Zmienne parametry przetwórstwa by³y nastêpuj¹ce:
— temperatura wtryskiwania Tw = 230°C, 240°C oraz

250°C,
— temperatura formy Tf = 30°C, 50°C oraz 80°C

— prêdkoœæ wtryskiwania Vw = 42 mm/s, 71 mm/s i 113
mm/s.

Natomiast sta³e warunki wtryskiwania mia³y wartoœci:
— ciœnienie docisku pd = 50 MPa,
— czas wtrysku tw = 0,75 s, 0,8 s i 0,85 s odpowiednio dla

prêdkoœci wtryskiwania 42 mm/s, 71 mm/s i 113
mm/s,

— czas docisku td = 5 s,
— czas ch³odzenia tch³ = 10 s, 12 s i 15 s odpowiednio dla

prêdkoœci wtryskiwania 42 mm/s, 71 mm/s i 113
mm/s.

Poprzez temperaturê wtryskiwania Tw nale¿y tutaj rozu-
mieæ temperaturê tworzywa w strefie dozowania uk³adu
uplastyczniaj¹cego wtryskarki, z kolei temperatura for-
my Tf to temperatura wody przep³ywaj¹cej przez kana³y
ch³odz¹ce znajduj¹ce siê w odleg³oœci 10 mm od powierz-
chni gniazda formuj¹cego. Prêdkoœæ wtryskiwania ozna-
cza prêdkoœæ przemieszczania siê œlimaka w uk³adzie
uplastyczniaj¹cym, w fazie wtrysku.

W³aœciwoœci u¿ytkowe wyprasek oceniano na podsta-
wie przeprowadzonych badañ barwy oraz po³ysku.

3. WYNIKI BADAÑ

3.1. Pomiar barwy

Badania barwy przeprowadzono z wykorzystaniem
spektrofotometru sferycznego SP 60 firmy X – rite. Pomia-
rów dokonano na 5 kszta³tkach z ka¿dego uk³adu badañ,
w 4 punktach na powierzchni wypraski (Rys. 2). Uzyska-
ne wyniki uœredniono oraz porównano ze wzorcem wyb-
ranym ze wzornika NCS (ang. Natural Color System) S1060
– Y20R.

Barwê okreœlano przy pomocy modelu niezale¿nego
CIE Lab, w którym „L” opisuje luminancjê (jasnoœæ, od
barwy czarnej do bia³ej), „a” oznacza barwê od zielonej
do purpurowej, a „b” okreœla barwê od niebieskiej do
¿ó³tej. Przy pomocy przestrzeni barw CIE Lab mo¿na
wyznaczyæ odleg³oœci miêdzy badanymi barwami tzw.
�E. Delta E to wra¿enie ró¿nicy miêdzy odcieniami barw

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

Analiza wp³ywu warunków przetwórstwa na w³aœciwoœci u¿ytkowe wyprasek z barwionego tworzywa ABS 215

Rys. 1. Kszta³tka do badañ eksperymentalnych [21]

Rys. 2. Punkty pomiaru barwy i po³ysku



zauwa¿anej przez obserwatora [22÷26]. W celu ustalenia
odleg³oœci miêdzy barwami �E wyprasek, a wzorcem
korzystano z wzorów [22]:

�L = L1 – L2 (1)
�a = a1 – a2 (2)
�b = b1 – b2 (3)

� � � �E L a b� � �
2 2 2 (4)

w których: L, a, b – wartoœci okreœlaj¹ce barwê dwóch
kszta³tek (mierzonej i wzorca), indeks 1 odnosi siê do
wzorca, natomiast 2 do porównywanej próbki

Przedzia³y wartoœci �E i odpowiadaj¹ce im ró¿nice
barwy zestawiono w tabeli 2.

Rezultaty przeprowadzonych pomiarów zamieszczo-
no w tabeli 3, natomiast na rysunkach 3÷6 przedstawiono
analizê uzyskanych wyników.

Tab. 2. Przedzia³y wartoœci �E [22]

0 < �E <1 – normalne, niewidoczne odchylenia barwy

1,01< �E < 2 – bardzo ma³e odchylenia, rozpozna-
walne tylko przez doœwiadczonego obserwatora

2,01< �E < 3,5 – œrednie odchylenia, rozpoznawalne
przez niedoœwiadczonego obserwatora

3,51< �E < 5 – wyraŸne odchylenia barwy

�E < 5,01 – du¿e odchylenia barwy

W celu okreœlenia, który ze zmiennych parametrów
przetwórstwa ma najwiêkszy wp³yw na barwê wyprasek,
przy u¿yciu programu Statistica, wykonano wykres Pare-
to – Lorenza (Rys. 3).

Na podstawie analizy Pareto – Lorenza (Rys. 3) okre-
œlono, ¿e najwiêkszy wp³yw na odchylenia barwy �E ma
temperatura wtryskiwania Tw, przy czym z jej wzrostem
zwiêksza siê wartoœæ �E. Natomiast pozosta³e parametry
procesu wtryskiwania, takie jak: temperatura formy Tf

oraz prêdkoœæ wtryskiwania Vw, nie maj¹ istotnego wp³y-

wu na barwê wyprasek, a tak¿e na zmierzone ró¿nice bar-
wy �E.

Zale¿noœæ miêdzy wartoœci¹ �E, a wartoœci¹ tempera-
tury wtryskiwania Tw i temperatur¹ formy Tf przedsta-
wiono na rysunku 4. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najmniejsz¹
ró¿nic¹ w barwie charakteryzuj¹ siê wypraski wytworzo-
ne przy zastosowaniu œredniej wartoœci temperatury
wtryskiwania Tw (240°C) i niskiej wartoœci temperatury
formy Tf (30°C). Dla próbek uzyskanych w takich warun-
kach wtryskiwania wartoœæ �E mieœci siê w zakresie do 1,
co mo¿na okreœliæ jako normlane, niewidoczne odchyle-
nia barwy (Tab. 2). Wzrost temperatury wtryskiwania do
250°C przyczynia siê do zwiêkszenia ró¿nicy w barwie
pomiêdzy wytworzon¹ próbk¹, a wzorcem. Podobn¹ ten-
dencjê zaobserwowano w przypadku zwiêkszenia tem-
peratury formy do 80°C. Najwiêksz¹ wartoœæ �E odnoto-
wano w przypadku wyprasek wytworzonych przy wyso-
kiej temperaturze Tw = 250°C i Tf = 80°C, dla których wy-
nios³a ona powy¿ej 2 (Tab. 2, Rys. 4). Oznacza to, ¿e ró¿ni-
ce w barwie s¹ widoczne nawet dla niedoœwiadczonego
obserwatora.

Na rysunku 5 przedstawiono zale¿noœæ wartoœci �E
od temperatury wtryskiwania Tw i prêdkoœci wtryskiwa-
nia Vw. Stwierdzono, ¿e mniejszym ró¿nicom barwy wy-
prasek sprzyja ich wytwarzanie przy temperaturze
wtryskiwania 240°C oraz prêdkoœci wtryskiwania
71 mm/s. Próbki wytworzone w takich warunkach cha-
rakteryzuj¹ siê z regu³y mniejszym odchyleniem barwy
�E, mieszcz¹cym siê w zakresie do 1 lub od 1 do 2. Ozna-
cza to, ¿e s¹ to normalne odchylenia barwy lub ró¿nice
widoczne tylko dla doœwiadczonego obserwatora. Zasto-
sowanie skrajnych wartoœci temperatury wtryskiwania
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Rys. 3. Wyniki analizy Pareto – Lorenza w odniesieniu do barwy próbek

Rys. 4. Wp³yw temperatury wtryskiwania i formy na ró¿nicê barwy �E

Tab. 3. Wyniki pomiarów barwy wyprasek wytworzonych w ró¿nych warunkach wtryskiwania

Nr serii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/16

�E 0,69 1,20 1,58 1,36 0,82 1,35 2,02 2,06 1,04 1,69 0,67 1,16 0,95 1,06 1,29



Tw i prêdkoœci wtryskiwania Vw przyczynia siê do uzys-
kania próbek cechuj¹cych siê wiêksz¹ wartoœci¹ �E w sto-
sunku do wzorca.

Zale¿noœæ wartoœci �E od temperatury formy Tf i
prêdkoœci wtryskiwania Vw przedstawiono na rysunku 6.
Zauwa¿ono, ¿e niska (30°C) i œrednia (50°C) wartoœæ tem-
peratury formy oraz prêdkoœæ wtryskiwania wynosz¹ca
71 mm/s umo¿liwia wytworzenie wyprasek o barwie
zbli¿onej do wzorca. Ró¿nice w barwie �E maj¹ wartoœci
mniejsze od 1 i mo¿na je okreœliæ jako niewidoczne od-
chylenia barwy. Zwiêkszenie temperatury formy do 80°C
skutkuje zwiêkszeniem wartoœci �E. Podobne tendencje

stwierdzono w przypadku zastosowania prêdkoœci
wtryskiwania 42 mm/s oraz 113 mm/s. Mo¿na jednak
zauwa¿yæ, ¿e wp³yw prêdkoœci wtryskiwania na barwê
wyprasek jest znacznie mniejszy ni¿ temperatury formy.

3.2. Pomiar po³ysku

Badania po³ysku przeprowadzono z wykorzystaniem
po³yskomierza Elcometer 406, zgodnie z norm¹ [27].
Zmierzone wartoœci okreœla siê w stopniach po³ysku GU
(ang. Gloss Unit). Wstêpnych pomiarów po³ysku dokona-
no przy k¹cie padania œwiat³a na badan¹ powierzchniê,
tzw. geometrii, wynosz¹cym 60°. Badaniom poddano 5
kszta³tek z ka¿dego uk³adu badañ. Pomiary wykonano
w 4 punktach na powierzchni wypraski (Rys. 2), a uzys-
kane wyniki uœredniono. Poniewa¿ zmierzone wartoœci
mieszcz¹ siê w zakresie od 10 do 70 GU, nie wykonywano
dodatkowych badañ. Wyniki pomiarów po³ysku wypra-
sek zestawiono w tabeli 4.

Na podstawie wykresu Pareto – Lorenza oceniano
wp³yw parametrów przetwórstwa na po³ysk wyprasek
wtryskowych wytwarzanych w ró¿nych warunkach
wtryskiwania (Rys. 7). Stwierdzono, ¿e najwiêkszy
wp³yw na po³ysk kszta³tek ma temperatura formy Tf. Na-
tomiast pozosta³e parametry procesu wtryskiwania takie
jak: temperatura wtryskiwania Tw oraz prêdkoœæ wtryski-
wania Vw nie maj¹ istotnego wp³ywu na po³ysk wypra-
sek.

Zale¿noœæ stopnia po³ysku od wartoœci temperatury
wtryskiwania Tw i temperatury formy Tf przedstawiono
na rysunku 8. Zauwa¿ono, ¿e najwy¿szym stopniem po-
³ysku charakteryzuj¹ siê kszta³tki wytworzone przy œred-
niej wartoœci temperatury formy Tf = 50°C. Mniejszy po-
³ysk wystêpuje równie¿ w przypadku zastosowania
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Rys. 6. Wp³yw temperatury formy i prêdkoœci wtryskiwania na ró¿nicê
barwy �E

Rys. 5. Wp³yw temperatury i prêdkoœci wtryskiwania na ró¿nicê barwy
�E

Tab. 4. Po³ysk zmierzony przy geometrii 60° wyprasek wytworzonych w ró¿nych warunkach wtryskiwania

Nr serii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/16

Po³ysk [GU] 46,6 47,0 48,1 40,0 30,0 50,1 29,9 40,4 57,1 57,0 45,3 46,7 56,2 60,4 57,3

Rys. 7. Wyniki analizy Pareto – Lorenza w odniesieniu do po³ysku pró-
bek



skrajnych wartoœci temperatury formy (30°C i 80°C) bez
wzglêdu na wartoœæ temperatury wtryskiwania Tw.

Zale¿noœæ wartoœci po³ysku próbek od zmiennych
wartoœci temperatury wtryskiwania Tw i prêdkoœci wtrys-
kiwania Vw przedstawiono na rysunku 9. Mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e wysoka temperatura wtryskiwania Tw oraz ma³a
prêdkoœæ wtryskiwania Vw wp³ywaj¹ niekorzystnie na
po³ysk powierzchni wyprasek. Zastosowanie takich wa-
runków przetwórstwa skutkuje uzyskaniem kszta³tek
o ma³ej wartoœci po³ysku wynosz¹cej 30 GU. Wzrost
prêdkoœci wtryskiwania, przy zachowaniu temperatury
wtryskiwania Tw = 250°C skutkuje otrzymaniem próbek
o wiêkszym po³ysku. Najwiêkszym po³yskiem charakte-
ryzuj¹ siê wypraski wytworzone przy niskiej temperatu-
rze wtryskiwania Tw (230°C) oraz du¿e prêdkoœci wtrys-
kiwania (113 mm/s). Po³ysk tych wyprasek wynosi 47 GU.

Zale¿noœæ wartoœci po³ysku próbek od zmiennych
wartoœci temperatury formy Tf i prêdkoœci wtryskiwania
przedstawiono na rysunku 10. Widaæ, ¿e przy temperatu-
rze formy Tf równej 50°C uzyskano najwiêksze wartoœci
po³ysku wyprasek. Prêdkoœæ wtryskiwania ma niewielki
wp³yw na wartoœæ po³ysku. Najmniejszy po³ysk odnoto-
wano w przypadku wyprasek wytworzonych przy skraj-
nych wartoœciach temperatury formy (30°C i 80°C) wyno-
sz¹cy 46,6 GU i 48,1 GU.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ wykazano
wp³yw warunków przetwórstwa tj. temperatury wtryski-
wania Tw, temperatury formy Tf i prêdkoœci wtryskiwania
Vw na w³aœciwoœci u¿ytkowe (barwê i po³ysk) wyprasek
wtryskowych z tworzywa ABS z 2% dodatkiem œrodka
barwi¹cego w postaci koncentratu na bazie pigmentu
PY 191.

Przeprowadzone pomiary oraz ich analiza wykaza³y,
¿e odpowiedni dobór parametrów wtryskiwania umo¿li-
wia otrzymanie kszta³tek cechuj¹cych siê du¿ym stop-
niem po³ysku oraz ma³¹ ró¿nic¹ barwy w stosunku do
barwy wzorca NCS S1060 – Y20R.

Wykazano, ¿e najwiêkszy wp³yw na ró¿nice w barwie
�E wyprasek w odniesieniu do wzorca ma temperatura
wtryskiwania. Ni¿sza temperatura wtryskiwania umo¿li-
wia wytwarzanie wyprasek o barwie nieznacznie ró¿-
ni¹cej siê od barwy wzorca. W przypadku zastosowania
powy¿szych warunków przetwórstwa ró¿nicê w barwie
�E mo¿na okreœliæ jako normalne, niewidoczne ró¿nice
barwy. Wysoka temperatura wtryskiwania i jednoczeœnie
wysoka temperatura formy oraz ma³a prêdkoœæ wtryski-
wania przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia ró¿nic barwy. Ta-
kie warunki wtryskiwania sprzyjaj¹ degradacji tworzy-
wa. Faza polibutadienu zawarta w ABS, najmniej odpor-
na termicznie, poddana dzia³aniu wysokiej temperatury
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Rys. 8. Wp³yw temperatury wtryskiwania i formy na po³ysk wyprasek

Rys. 9. Wp³yw temperatury i prêdkoœci wtryskiwania na po³ysk wypra-
sek

Rys. 10. Wp³yw temperatury formy i prêdkoœci wtryskiwania na po³ysk
wyprasek



przetwórstwa przez d³u¿szy czas (zwi¹zany równie¿
z d³u¿szym czasem och³adzania tworzywa w formie
o wysokiej temperaturze) mo¿e ulegaæ degradacji. Degra-
dacja tworzywa ABS mo¿e tak¿e skutkowaæ otrzyma-
niem niejednorodnej, chropowatej powierzchni wyro-
bów.

W badaniach po³ysku wyprasek stwierdzono, ¿e naj-
wiêkszy wp³yw na stopieñ po³ysku ma temperatura for-
my. Najwiêkszym po³yskiem, wynosz¹cym 60,4 GU, cha-
rakteryzowa³y siê próbki wytworzone przy ni¿szej tem-
peraturze wtryskiwania, œredniej wartoœci temperatury
formy Tf = 50°C i wiêkszej prêdkoœci wtryskiwania.

Reasumuj¹c analiza otrzymanych wyników umo¿li-
wi³a ustalenie najkorzystniejszych parametrów wtryski-
wania (w badanym zakresie ich zmiennoœci) kopolimeru
ABS barwionego 2% koncentratu na bazie tego samego
tworzywa, w celu uzyskania wyprasek o dobrych w³aœci-
woœciach u¿ytkowych, tj. wysokim po³ysku i niewielkich
ró¿nicach barwy w stosunku do wzorca. Wypraski cha-
rakteryzuj¹ce siê takimi w³aœciwoœciami mo¿na uzyskaæ
stosuj¹c ni¿sze wartoœci temperatury wtryskiwania i for-
my oraz wiêksz¹ prêdkoœæ wtryskiwania.

* * *
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z Zak³adów Chemicznych Permedia Sp. z o.o. za udostêp-
nienie œrodków barwi¹cych do badañ.
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