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Wstęp  
Obecnie tworzywa sztuczne zajmują znaczącą pozycję jako 

bardzo popularny materiał budulcowy współczesnych 
samochodów. W branży motoryzacyjnej tworzywa sztuczne 
nieprzerwanie zyskują na znaczeniu, ponieważ umożliwiają 
wykonywanie części o bardzo skomplikowanych kształtach, 
przyczyniają się do wzrostu innowacyjności produktu oraz 
dodatkowo pozwalają na obniżenie kosztów produkcji i poprawę 
ekonomiki eksploatacji pojazdów. Produkcja samochodów nie 
sprowadza się tylko do wytworzenia pojazdu służącego do 
przemieszczania się, lecz w obecnych czasach samochód musi 
być przede wszystkim bezpieczny, funkcjonalny, a przy tym 
musi wyglądać atrakcyjnie i nowocześnie. 

 
1. Zastosowanie tworzyw w branży motoryzacyjnej  

Występowanie tworzyw we współczesnych pojazdach 
można łatwo zaobserwować, zwłaszcza zaglądając do ich 
wnętrza. Przykładowo, z materiałów polimerowych wytwarza się 
fotele samochodowe, tablice rozdzielcze czy tapicerki. Prostota 
kształtowania formy jak i kolorystyki ułatwia konstruktorom 
tworzenie bezpiecznego, optymalnego i ergonomicznego 
miejsca pracy dla kierowcy. Naturalna łatwość formowania 
tworzyw sprawia, iż często ich zastosowanie przekłada się na 
zwiększenie walorów estetycznych. W zewnętrznej konstrukcji 
samochodów mieszaniny składników tworzyw sztucznych 
pozwalają niemal na nieograniczone możliwości produkcyjne 
przeróżnych kształtów jak i właściwości fizycznych. Coraz 
śmielej stosuje się tworzywa sztuczne nie tylko na zderzaki, 
spoilery, obudowy lusterek, kratki wlotu powietrza, listwy 
ochronne lecz także na całe elementy nadwozia jak np.: 
pokrywy silnika, pokrywy bagażnika, błotniki, zderzaki 
zintegrowane ze spojlerem i osłoną chłodnicy, itp. 

Główną cechą charakteryzującą tworzywa sztuczne jest ich 
naturalna niska gęstość. Pociąga to za sobą niską masę 
materiałów produkowanych z tych tworzyw. Właściwość ta 
pozwala na obniżenie masy pojazdów oraz na usprawnienie 
działania wielu systemów stosowanych w motoryzacji. Ponadto 

ma znaczący wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa 
i zwiększenie osiągów samochodu przy zachowaniu tej samej 
mocy silnika. Do tej pory żaden inny stosowany w motoryzacji 
materiał nie przyniósł samochodom tak olbrzymiej redukcji 
masy, a co za tym idzie oszczędności w konsumpcji paliwa. 
Dzięki temu użytkownikom aut pozostaje więcej pieniędzy 
w portfelach, a idąc dalej w kierunku redukcji zużycia paliwa 
można wysnuć wniosek, iż fakt ten przyczynia się znacząco do 
zmniejszenia emisji szkodliwych gazów. Na powyższe korzyści 
ma wpływ także możliwość uzyskiwania gładkich powierzchni 
zewnętrznych wyrobów oraz poprawianie właściwości 
aerodynamicznych pojazdów. 

Tworzywa sztuczne posiadają również inne cenne 
właściwości. Podstawą jest przystępna cena prefabrykatów. 
Koszty przerobu i obróbki także kształtują się na przystępnym 
poziomie. Nie bez znaczenia jest łatwość projektowania 
elementów z tworzyw sztucznych przez ich dowolne formowanie 
oraz możliwość dowolnej regulacji współczynnika 
rozszerzalności liniowej. W procesie produkcyjnym istnieje 
możliwość wstępnego kształtowania materiału, a następnie 
kształtowania wtórnego. Elementy z tworzyw można obrabiać za 
pomocą obróbki skrawaniem oraz łączyć ze sobą. Współczesne 
tworzywa sztuczne posiadają bardzo wysoką odporność na 
działanie wysokich temperatur (niektóre nawet do 1600°C). 
Odporność na działanie związków chemicznych i czynników 
atmosferycznych wykorzystano do budowy akumulatorów, 
zbiorniczków na płyny, kolektorów, wlotów powietrza, króćców 
układu chłodzenia oraz korków zamykających.  

Kolejną cechą wyróżniającą nowoczesne tworzywa 
sztuczne jest zdolność do tłumienia drgań i hałasu oraz brak 
przewodnictwa cieplnego. Przewodnictwo elektryczne może się 
kształtować w zakresie od izolatorów do przewodników. Te 
właściwości sprawiły, że tworzywa znalazły zastosowanie jako 
elementy instalacji elektrycznej oraz służą do izolowania 
przewodów elektrycznych. Istnieje także możliwość regulowania 
ich wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, sztywności oraz 
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wytrzymałości na rozciąganie. Należy także zwrócić uwagę na 
zwiększoną wytrzymałość na zużycie. 

Tworzywa sztuczne przyczyniają się znacząco do poprawy 
bezpieczeństwa pojazdów głównie dzięki wysokiej zdolności 
pochłaniania energii podczas wypadków, powracaniu po 
odkształceniu do stanu pierwotnego oraz dzięki trudnemu 
samozapłonowi, małej prędkości spalania i samogaśnięciu. 
Należy wspomnieć, że pasy bezpieczeństwa i poduszki 
bezpieczeństwa są także wykonywane z tworzyw. 

Właściwości estetyczne dopełnia możliwość otrzymywania 
wyrobów przeźroczystych, możliwość nieograniczonego 
barwienia (nawet tej samej części na kilka kolorów), łatwość 
lakierowania. 

Odporność tworzyw sztucznych na korozję pozwoliła 
znacząco rozwinąć i usprawnić działanie systemów paliwowych. 
Niektóre koncerny motoryzacyjne prawie w całości wykonują te 
układy z tworzyw sztucznych. Począwszy od zbiornika paliwa, 
przez przewody na listwie wtryskowej i elementach 
wtryskiwaczy kończąc. 

Właściwości tworzyw sztucznych modyfikuje się przez 
mieszanie różnych rodzajów tworzyw ze sobą, a także dzięki 
stosowaniu wielu dodatków. Należą do nich m.in. mączka 
kamienna, sadza, barwniki, pigmenty, wypełniacze, 
zmiękczacze, utwardzacze, stabilizatory, antystatyki, środki 
chroniące przed działaniem promieni UV itp. 

W obecnych czasach prawie wszystkie elementy z tworzyw 
sztucznych wykonane są z tych samych tworzyw. Rozkład 
wykorzystania poszczególnych rodzajów tworzyw od lat prawie 
się nie zmienia. Najpopularniejszym tworzywem 
wykorzystywanym do produkcji komponentów samochodowych 
jest polipropylen (PP). Jego udział w całkowitej masie tworzyw 
wykorzystywanych przez branżę motoryzacyjną wynosi średnio 
20-25%. Ponadto, duże znaczenie dla dostawców części 
samochodowych mają: 

˗ poliuretany (PUR) – znalazły zastosowanie przy 
produkcji spojlerów, wykładzin, foteli samochodowych 
oraz tapicerek; 

˗ poliamidy, w tym nylon (PA) – wykorzystywane przy 
wytwarzaniu systemów paliwowych, części 
elektrycznych, osłon ozdobnych kół, jak również detali 
wykończenia; 

˗ polichlorek winylu (PCW) – produkowane są tapicerki i 
fotele samochodowe; 

˗ akrylnitril-butadien-styren (ABS) – wytwarza się z niego 
głównie zderzaki, osłony silnika, obudowy lusterek, 
tablice rozdzielcze, elementy oświetlenia oraz 
wykończenia samochodu; 

˗ poliwęglany (PC) – stosowane m.in. w produkcji 
korpusów, obudów lusterek, spojlerów, osłon chłodnicy, 
oświetlenia oraz zderzaków [7, 9]. 

 
2. Podstawy wytłaczania 

Techniką wytwarzania wyrobów z wyżej wymienionych 
tworzyw która ma ogromne znaczenie jest wytłaczanie. 
Wytłaczanie jest ciągłym procesem otrzymywania z tworzyw 
polimerowych wyrobów lub półwyrobów w postaci profili, płyt lub 
folii. Polega ono głównie na wcześniejszym uplastycznieniu 
materiału w układzie uplastyczniającym wytłaczarki, oraz 
ukształtowaniu dzięki wyciśnięciu go przez ukształtowany ustnik 
zamieszczony w głowicy. Materiałem wyjściowym przy produkcji 
są tworzywa w postaci granulatu, wiórów lub płatków. [5, 6] 

Dokonanie procesów wytłaczania realizowane jest 
w wytłaczarkach, w których narzędziem jest głowica 
wytłaczarska. To w niej znajduje się dysza. W technologii 
rozróżniamy trzy metody wytłaczania: 

- kołami zębatymi; 
- tłokiem; 
- ślimakiem. 
Najszersze zastosowanie w przemyśle znalazło wytłaczanie 

przy użyciu ślimaka, zaś sam proces ma kilka metod: 
- wytłaczanie jednoślimakowe; 
- wytłaczanie wieloślimakowe współbieżne, przeciwbieżne 
oraz ze ślimakami zazębiającymi się lub rozsuniętymi.  
Cechami charakterystycznymi procesu wytłaczania są: 

- ciągłość procesu; 
- bezodpadowość; 
- duża wydajność; 
- pełna automatyzacja; 
- elastyczność; 
- mobilność [1]. 

 
3. Termostatowanie układu cylinder - głowica 

Temperatura jest jedną z najważniejszych wielkości 
charakteryzujących proces przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Wobec istoty możliwości regulacji tego parametru układ 
uplastyczniający oraz głowica wytłaczarki są podzielone na 
konkretne odcinki – tzw. strefy. To właśnie w strefach 
ulokowane są układy elektryczne pomiaru i regulacji 
temperatury, których głównym zadaniem jest: 

˗ stabilizacja temperatury w strefach w trakcie 
wytłaczania, w zakresie 100-350⁰C z dokładnością 1-
2⁰C; 

˗ pomiar rzeczywistej wartości temperatury w strefach. 
Ponadto każdy układ pomiaru i regulacji temperatury 

powinien zawierać: 
˗ w wytłaczarce: czujnik temperatury, grzejnik 

elektryczny, elementy ochładzania (w strefach w 
których należy odprowadzić nadmiar ciepła 
wytworzonego w procesie); 

˗ w układzie regulacyjnym: regulator z zainstalowanym 
wskaźnikiem temperatury oraz zespół wykonawczy, 
który steruje pracą grzejników i podzespół chłodzenia 
stref . 

Odchyłka regulacji e jest miarą dokładności stabilizacji 
temperatury. W konkretnej strefie stanowi ona bowiem różnicę 
między wartościami temperatury rzeczywistej a zadanej w danej 
chwili czasu (rys. 1). 

Każdy układ regulacji temperatury stref wytłaczarek posiada 
termometr elektryczny. Zbudowany jest on z czujnika (miernika) 
a także przewodów łączących. Miernikiem jest człon wejściowy 
regulatora, gdzie wartość rzeczywista temperatury danej strefy 
jest oznaczana bezpośrednio lub w postaci odchyłki regulacji. 

W celu sterowania temperaturą  w każdej strefie cylindra 
i głowicy umieszcza się i stosuje indywidualne regulatory PID 
lub układy wielokanałowe mikroprocesorowe sterujące strefami. 

Ogrzewanie elektryczne znalazło najszersze zastosowanie 
w pracy współczesnych wytłaczarek. Wynika to głównie z faktu 
istnienia wielu zalet wymienionego systemu. Najważniejsze 
z nich to: łatwość obsługi i ewentualnej konserwacji, duża 
precyzja sterowania, niewielka bezwładność układu, niskie 
koszty instalacji i eksploatacji, zachowanie względnej czystości 
(w przeciwieństwie i porównaniu do starszych technologii - 
ogrzewaniu olejowym lub parowym). [4] 

Spory wpływ na przebieg procesu wytłaczania tworzyw 
sztucznych ma wybrany system elementów ogrzewających. Ich 
zasadniczym zadaniem jest dostarczenie ciepła i utrzymanie 
temperatury procesu w ściśle przyjętych i określonych 
granicach.  
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Rys. 1. Układ pomiaru i regulacji temperatury wytłaczarki: a) 
podział na strefy, b) budowa układu strefy, c) schemat układu 
[3], gdzie:  ω – wartość zadana temperatury, y – wartość 
rzeczywista temperatury, e – odchyłka regulacji 
 

Każdy sprawnie działający system ogrzewania posiada 
urządzenia regulujące dopływ strumienia ciepła w zależności od 
szybkości wytłaczania oraz własności termicznych 
przerabianego surowca. Dodatkowo należy uwzględnić straty 
wywołane przewodzeniem i promieniowaniem ciepła, które 
wydziela się podczas siły tarcia materiału o ślimak na zewnątrz 
[4]. 

Coraz częściej do nagrzewania cylindrów i stosuje się 
grzejniki otokowe (rys. 2). Ich jednostkowa moc grzejna wynosi 

od 3,5 W/cm2 (dla izolacji mikanitowych) do 6,5 W/cm2 (dla 
izolacji ceramicznych). Wykorzystywane są też często grzejniki 
nurnikowe o osiąganej mocy jednostkowej do 4 W/cm2. 
Niebywale zaletą oporowych grzejników otokowych jest to, iż 
w porównaniu do innych rodzajów elementów grzewczych 
prawdopodobieństwo powstania miejscowych przegrzań jest 
znacznie mniejsze. 

Dokładność sterowania oraz regulacja temperatury wpływa 
znacząco na proces wytłaczania, co w konsekwencji ma 
ogromne znaczenie na jakość wytłaczanego produktu. 
Produkcja tworzyw podlega ściśle określonym wytycznym 
dotyczącym rozkładu temperatury wzdłuż cylindra oraz głowicy 
wytłaczarki. Temperatura poszczególnych stref urządzenia jest 
kontrolowana i sterowana dzięki pracy regulatorów temperatury, 
które działają na układy ogrzewające i chłodzące. Regulacja 
temperatury umożliwia osiągniecie i utrzymanie zadanej 
temperatury w ściśle określonym polu tolerancji na długości 
całego cylindra a także głowicy. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Grzejniki mikanitowe otokowe [8]  
 

Bezpośredniego pomiaru temperatury uplastycznionego 
tworzywa dokonuje się w elemencie łączącym głowicę 
z wytłaczarką. Dokonuje się tego poprzez wprowadzenie 
końcówki miernika do kanału przez który przepływa czynnik. 
Same czujniki wykorzystywane przy pomiarze muszą spełniać 
szereg określonych warunków konstrukcyjnych, szczególnie 
względem panującego ciśnienia pracy (rzędu 60-80 MPa). [2, 3] 

Proces ciągłego wytłaczania podlega ciągłym zmianom 
temperatury. W ogromnej mierze na jej zmianę największy 
wpływ mają: zmiany w ilości doprowadzonego do grzejników 
ciepła (związane z okresowymi spadkami napięcia w sieci), 
zmiany wynikające z prędkości obrotowej ślimaka napędzanego 
przez silnik elektryczny oraz zmiany cieplne związane 
z reakcjami strukturalnymi zachodzącymi w przerabianym 
tworzywie. Kolejną przyczyną są zmiany temperatury otoczenia, 
które oddziaływają na temperaturę wytłaczania. [4] 

Temperatura cylindra również znacząco wpływa na 
temperaturę tworzywa w przypadku przepływów gdzie istnieje 
rozpraszanie energii – stopione tworzywo zachowuje się jak 
płyn nienewtonowski. W takim przypadku zaznaczyć można 
wyraźną zależność wydajności wytłaczania od temperatury 
cylindra. 
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4. Wpływ temperatury procesu wytłaczania na 
jakość wyrobów 

W procesie wytłaczania temperatura głowicy i cylindra jest 
jedną z najważniejszych wielkości. Poprzez czas nagrzewania 
i chłodzenia konkretnych stref wytłaczarki wywiera ona istotny 
wpływ na opłacalność produkcji i jakość wyrobów, głownie 
krystaliczność i zamrożenie naprężeń. 

Temperatura głowicy, a ściślej temperatura jej powierzchni 
w poszczególnych gniazdach w znaczący sposób wpływa na 
możliwości i czas odprowadzania ciepła od wtłoczonego do 
głowicy tworzywa. Wniosek z tego jest taki, że niezbędna jest 
regulacja temperatury zarówno przy rozgrzaniu głowicy na 
początku produkcji i do jej właściwego utrzymywania podczas 
produkcji. 

Jeżeli dopuści się do zbyt intensywnego chłodzenia jednego 
z obszarów głowicy, to wytłoczyna stygnie w tym miejscu 
szybciej. Konsekwencją tego są występowanie lokalnych 
większych naprężeń własnych, zróżnicowanie skurczu 
wytłoczyny i jej paczenie się po wyjęciu z głowicy. W przypadku 
elementów konstrukcyjnych o tolerowanych wymiarach wpływa 
to niekorzystnie na dokładność wymiarową produktu. Można 
więc śmiało stwierdzić, że warunkiem produkcji wyrobów 
o dobrej jakości jest równomierne chłodzenie powierzchni 
głowicy. 

Temperaturę uplastycznionego tworzywa należy mierzyć 
zawsze, w szczególności zaś gdy stwierdzi się przypalenia lub 
przebarwienia, złą jakość powierzchni, gdy pogorszeniu ulegną 
własności mechaniczne wytłoczyny, gdy wystąpi niecałkowite 
napełnienie, tworzenie się wypływki (gratu) w płaszczyźnie 
podziału głowicy. Kolejnymi zaobserwowanymi wadami 
gotowych wyrobów mogą być jamy skurczowe, pęcherzyki lub 
też niewłaściwe pod względem mechanicznym lub optycznym 
linie łączenia. Ostatnim powodem jest istnienie cząsteczek, 
które jeszcze nie uległy stopieniu w wypływającym stopie. To 
z kolei świadczy o zbyt niskiej temperaturze stopu. [10] 

 
 
 

Podsumowanie 
Wykorzystanie tworzyw sztucznych w budowie ówczesnych 

pojazdów ma ogromne znaczenie. Ich popularność wynika 
głównie z aspektów ekonomicznych (niska cena), 
mechanicznych (niska gęstość) czy estetycznych.  

Techniką wytwarzania najczęściej wykorzystywaną przy 
produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych jest wytłaczanie. 
Bardzo ważnym czynnikiem pracy wytłaczarek jest odpowiednie 
sterowanie temperaturą – jednoczesnym grzaniem lub 
chłodzeniem odpowiednich części cylindra i głowicy. Parametr 
ten bowiem w znaczący sposób wpływa na jakość 
produkowanych wyrobów i ma decydujący wpływ na 
właściwości finalnego produktu. 
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Abstract  
 

The paper presents the most common plastics used to production of parts in automotive industry and describes the plastic extrusion 
process, focusing on the issues of maintaining the demanded temperature of the extrusion head. The authors also present the influence  

of extrusion temperature on the quality of the manufactured products and possibilities of temperature control. 


