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Symulacje komputerowe gruboœci œcianki butelki uzyskiwanej w procesie

wyt³aczania z rozdmuchiwaniem

Streszczenie. W niniejszym artykule zosta³y przedstawione wyniki analizy rozk³adu gruboœci œcianki butelki
wytwarzanej w procesie wyt³aczania z rozdmuchiwaniem w formie. Celem analizy by³o uzyskanie za³o¿onej mini-
malnej gruboœci œcianki, jej równomiernego rozk³adu oraz zminimalizowanie masy wyrobu.

COMPUTER SIMULATION OF THE THICKNESS OF A BOTTLE OBTAINED IN EXTRUSION BLOW
MOULDING PROCESS
Summary. The results of an analysis of an extrusion blow moulded bottle wall thickness distribution were presen-
ted in this paper. The aim of this analysis was to obtain the assumed minimal wall thickness, its even distribution in
the entire bottle and to minimize the mass of the product.

1. WSTÊP

Proces wyt³aczania z rozdmuchiwaniem jest szeroko
stosowany, zw³aszcza do produkcji opakowañ dla prze-
mys³u chemicznego, farmaceutycznego czy kosmetycz-
nego. Ze wzglêdów ekonomicznych i ekologicznych ko-
nieczne jest poszukiwanie sposobów na minimalizowa-
nie masy wyrobów rozdmuchiwanych, przy zachowaniu
ich odpowiedniej sztywnoœci i wytrzyma³oœci. Pozwala to
na uzyskanie oszczêdnoœci materia³u i zmniejszenie kosz-
tów produkcji a tak¿e odpadów do recyklingu. Dziêki
zastosowaniu komputerowego wspomagania projekto-
wania oraz rozwoju technologii wykonywania narzêdzi
mo¿liwe by³o w ci¹gu 30 lat zredukowanie masy pojem-
ników wykonywanych: w procesie wyt³aczania z roz-
dmuchiwaniem – o 50%, natomiast wtryskiwania z roz-
dmuchiwaniem – o 25% [1]. Innym aspektem zwi¹zanym
z korzyœciami wynikaj¹cymi z symulacji jest mo¿liwoœæ
poprawnego wykonania narzêdzia. Formy rozdmucho-
we s¹ niejednokrotnie narzêdziami doœæ skomplikowany-
mi, ze wzglêdu na kszta³t wyrobu, koniecznoœæ ch³odze-
nia itp. [2-3] a przez to kosztownymi.

Symulacje komputerowe, wspomagaj¹ce proces
projektowania wyrobów rozdmuchiwanych, umo¿li-
wiaj¹ analizê rozk³adu gruboœci œcianki wyrobu – ele-
mentu rozdmuchiwanego z wyt³oczonego rêkawa
o okreœlonej œrednicy i gruboœci œcianki. Jednak gru-
boœæ œcianki na wysokoœci rêkawa mo¿e byæ zmienna
dziêki zastosowaniu odpowiedniego rozwi¹zania
konstrukcyjnego w g³owicy wytaczarskiej, pozwala-
j¹cego regulowaæ gruboœæ w trakcie powstawania wy-
t³oczyny. Dziêki temu fragmenty rêkawa, które bêd¹
najbardziej rozci¹gane, mo¿na wykonaæ ze zwiêkszo-
n¹ gruboœci¹ i w efekcie unikn¹æ nadmiernego zmniej-
szenia gruboœci œcianki na krawêdziach i w naro¿ach
uformowanego wyrobu. Wykonanie symulacji proce-
su rozdmuchiwania rêkawa daje mo¿liwoœæ otrzyma-
nia najkorzystniejszego rozk³adu gruboœci rêkawa tak,
aby otrzymaæ ¿¹dan¹ gruboœæ œcianki wyrobu w ró¿-

nych miejscach, przy zadanej œrednicy rêkawa [4-11].
W tym kontekœcie wynik symulacji pomaga w uzyska-
niu optymalnych nastaw sterowania gruboœci¹ œcianki
rêkawa. Mo¿na równie¿ poddawaæ analizie wp³yw
warunków procesu na zachowanie siê tworzywa pod-
czas rozdmuchiwania, co jest wa¿ne ze wzglêdu na to,
i¿ warunki te wp³ywaj¹ na jakoœæ wyrobów [12].

Podobne symulacje przeprowadza siê dla procesu
wtryskiwania z rozdmuchiwaniem [13-14], polegaj¹cym
na rozdmuchiwaniu wtryœniêtej wczeœniej preformy,
choæ s¹ tu oczywiste ró¿nice, zwi¹zane nie tylko z mate-
ria³em (zwykle PET), ale tak¿e z warunkami brzegowy-
mi, gdy¿ preforma ma jeden koniec swobodny.

Szczególnie wa¿ne z punktu widzenia jakoœci nie tyl-
ko procesu, ale i wyrobu jest sprzê¿enie wyników symu-
lacji wyt³aczania z rozdmuchiwaniem z wynikami badañ
wytrzyma³oœciowych stosowanych do tego typu wyro-
bów, jak na przyk³ad badanie wytrzyma³oœci pojemni-
ków czy butelek na obci¹¿enie œciskaj¹ce oraz tzw. drop
test (ang.), polegaj¹cy na badaniu, czy butelka nape³niona
i upuszczona z odpowiedniej wysokoœci pêknie, czy te¿
nie [15].

2. METODYKA BADAÑ SYMULACYJNYCH

2.1. Cel badañ

Celem badañ symulacyjnych by³o uzyskanie takiego
rozk³adu gruboœci wyt³oczonego z g³owicy rêkawa, aby
po jego rozdmuchiwaniu uzyskana butelka – wyrób
spe³nia³ nastêpuj¹ce warunki:
1. Brak obszarów o gruboœci œcianki poni¿ej za³o¿onej

wartoœci minimalnej.
2. Równomierny rozk³ad gruboœci œcianki.
3. Zmniejszenie masy wyrobu w stosunku do przypad-

ku wejœciowego, w którym rêkaw mia³ jednakow¹
gruboœæ œcianki.

Analizie poddano butelkê o symetrii wzglêdem dwóch
p³aszczyzn, wykonan¹ z tworzywa PE-LD.
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2.2. Algorytm symulacji

Na rysunku 1 przedstawiono algorytm wyznaczania
mo¿liwie jednorodnej gruboœci œcianki pojemnika przy
u¿yciu programu ANSYS POLYFLOW.

W pierwszym kroku algorytmu wprowadzone s¹ do
programu kszta³t i wymiary geometryczne formy i rêka-
wa. Model pojemnika mo¿na przygotowaæ w module De-
sign Modeler, który jest dedykowanym do tego celu na-
rzêdziem oprogramowania ANSYS lub innych progra-
mach CAD. Nastêpnie na przygotowany kszta³t geome-
tryczny powierzchni formy oraz rêkawa nak³ada siê siat-
kê elementów skoñczonych. S³u¿y do tego program AN-
SYS Meshing [16-18].

W kolejnym etapie wprowadzane s¹ do programu
dane wejœciowe do symulacji procesu wyt³aczania z roz-
dmuchiwaniem, takie jak: dane materia³owe, warunki
brzegowe i pocz¹tkowe oraz parametry technologiczne,
takie jak prêdkoœæ zamykania formy, czy ciœnienie gazu
powoduj¹cego rozdmuch rêkawa. Nale¿y równie¿ okre-
œliæ rodzaj modelu: 2D, 3D lub pow³okowy oraz czy pro-
ces wyt³aczania z rozdmuchiwaniem jest procesem usta-
lonym, czy te¿ zale¿y od czasu. Elementy te okreœla siê
w obrêbie pojedynczego podzadania (ang. sub-task).

W przypadku optymalizacji gruboœci œcianki koniecz-
ne jest tak¿e dodanie kolejnego podzadania (sub-task),
które jest odpowiedzialne za obliczenia nowej gruboœci

wejœciowej do kolejnej symulacji procesu rozdmuchiwa-
nia, wg równania 1:

nowa ho ho
hd hf

hf
hoi i

i i

i

i= +
-
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gdzie:
i – indeks wêz³a w siatce elementów skoñczonych,
hoi – pocz¹tkowa gruboœæ w i-tym wêŸle,
hdi – ¿¹dana gruboœæ i-tego wêz³a,
hfi – koñcowa gruboœæ, jak¹ ma rêkaw po rozdmuchi-

waniu,
a – wspó³czynnik korekcyjny (under-relaxation factor)

okreœlaj¹cy, jak du¿y wp³yw na now¹ wartoœæ gruboœci
ma ró¿nica pomiêdzy ¿¹dan¹ a otrzyman¹ (po rozdmu-
chiwaniu) gruboœci¹ [18].

Przed przyst¹pieniem do obliczeñ nale¿y okreœliæ kie-
runek zmian (wzd³u¿ którego mo¿e wystêpowaæ zmiana
gruboœci rêkawa) oraz ¿¹dan¹ gruboœæ œcianki pojemnika.
Dla wyrobów typu pojemnik wykonanych w procesie
wyt³aczania z rozdmuchiwaniem kierunek zmian jest
zgodny z kierunkiem wyt³aczania [18].

Istniej¹ dwa schematy obliczeñ maj¹cych na celu wyz-
naczenie optymalnej gruboœci œcianki pojemnika:
— pierwszy, w którym gruboœæ obliczana jest dla ka¿de-

go wêz³a osobno – co w rezultacie da jednakow¹ gru-
boœæ pojemnika w ka¿dym miejscu, jednak wejœciowy
do procesu element bêdzie mia³ ró¿n¹ gruboœæ
wzd³u¿ obwodu i zmieniaæ siê ona bêdzie wraz z wy-
sokoœci¹. Rêkaw ten nie bêdzie móg³ zostaæ wykona-
ny w procesie wyt³aczania, jednak uzyskanie takiego
rozk³adu gruboœci elementu wejœciowego bêdzie
mo¿liwe w procesie wtryskiwania,

— drugi, w którym zak³ada siê, ¿e wêz³y siatki elemen-
tów skoñczonych na ca³ym obwodzie rêkawa oraz
okreœlonej przez u¿ytkownika wysokoœci bêd¹ mia³y
nadany tak¹ sam¹ wartoœæ parametru gruboœci. W re-
zultacie powstan¹ warstwy (ang. stripes) o jednakowej
wysokoœci W, jak zosta³o to przedstawione na rysun-
ku 2. Ten przypadek mo¿e zostaæ wykorzystany
w procesie wyt³aczania z rozdmuchiwaniem.

Wynik obliczeñ numerycznych gruboœci rêkawa stanowi
dane do kolejnych obliczeñ. Czynnoœci te s¹ powtarzane,
dopóki nie zostanie osi¹gniêty ¿¹dany rozk³ad gruboœci
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Rys. 1. Algorytm postêpowania w celu uzyskania pojemnika o optymal-

nej gruboœci œcianki (opracowanie w³asne na podstawie [18]) Rys. 2. Podzia³ rêkawa na warstwy [18]



pojemnika. Zalecane jest przeprowadzenie 5÷10 kroków
optymalizacyjnych [18].

2.3. Opis wyrobu i materia³u

Przeprowadzono symulacje procesu wytwarzania
butelki o kszta³cie przedstawionym na rysunku 3. Jest to
pojemnik o pojemnoœci 1l. Charakteryzuje siê tym, ¿e ma
dwie p³aszczyzny symetrii. Pojemnik jest umieszczony
w kartezjañskim uk³adzie wspó³rzêdnych. Oœ Z tego
uk³adu pokrywa siê z prost¹ znajduj¹c¹ siê na przeciêciu
p³aszczyzn symetrii, natomiast p³aszczyzna XY zawiera
elementy dna butelki.

Kszta³t pojemnika jest symetryczny wzglêdem dwóch
p³aszczyzn. Umo¿liwia to przeprowadzanie symulacji
rozdmuchiwania tylko 1/4 czêœci ca³ej butelki, a tym sa-
mym skrócenie czasu koniecznego na przeprowadzenie
symulacji. Gruboœæ rêkawa tworzywa, która wynosi
3 mm, jest du¿o mniejsza od pozosta³ych wymiarów geo-
metrycznych: jego œrednicy równej 50 mm oraz od wyso-
koœci wynosz¹cej 300 mm. Pozwala to na wykorzystanie
w symulacji geometrii modelu pow³okowego zamiast
geometrii 3D a tym samym dalsze skrócenie czasu obli-
czeñ. Kszta³t formy oraz rêkawa tworzywa wraz z nanie-
sion¹ siatk¹ elementów skoñczonych przedstawiono na
rysunku 4. Elementy skoñczone rêkawa s¹ kwadratami
o d³ugoœci boku równym 5 mm.

Szybkoœæ zamykania formy wynosi 50 mm/s, nato-
miast ciœnienie rozdmuchuj¹cego gazu okreœlone jako
naprê¿enia normalne dzia³aj¹ce na powierzchniê wew-
nêtrzn¹ rêkawa wynosi 0,1 MPa. Do symulacji zosta³
wybrany schemat obliczeñ dla modelu izotermicznego
[4-5].

Materia³, którego w³aœciwoœci zosta³y wykorzystane
w symulacji, to polietylen ma³ej gêstoœci PE-LD o nazwie
handlowej Malen-E GGNX 18-D003, wyprodukowany
przez Polski Koncern Naftowy ORLEN. Dla tego materia-
³u zosta³y wyznaczone krzywe reologiczne zale¿noœci
lepkoœci od szybkoœci œcinania. W celu numerycznego

opisu tych krzywych zastosowano model Cross-a (rów-
nanie 2), który jest zalecany dla tworzyw czêœciowo krys-
talicznych [19].

( )
h

h

lg
=

+

0

1 &
m (2)

Parametry modelu dla badanego tworzywa s¹ nastê-
puj¹ce [17]:

– sta³a lepkoœciowa h0 = 85346 Pa·s,
– sta³a czasowa l = 28,3 s,
– wyk³adnik p³yniêcia m = 0,62.
Gêstoœæ tworzywa [17]:
– w temperaturze 23°C wynosi 920 kg/m3,
– w temperaturze 150°C wynosi 781 kg/m3.
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Rys. 3. Rysunek butelki analizowanej w symulacji z zaznaczonymi najwa¿niejszymi wymiarami

Rys. 4. Model powierzchni gniazda formy oraz rêkawa z naniesion¹

siatk¹ elementów skoñczonych



Przyjêto, ¿e minimalna ¿¹dana gruboœæ – wyjœciowa
gruboœæ œcianki pojemnika nie bêdzie mniejsza ni¿ 1 mm
oraz ¿e w okolicach dna i szyjki butelki, ze wzglêdu na
wytrzyma³oœæ, gruboœæ zostanie zwiêkszona o 5%, jak to
zosta³o przedstawione na rysunku 5. Kierunek zmian jest
zgodny z osi¹ wyt³oczyny. Przyjêto podzia³ rêkawa na
warstwy o wysokoœci 20 mm. Za³o¿ono te¿, ¿e nie wystê-
puje poœlizg pomiêdzy gniazdem formy a tworzywem.

3. WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

W tabeli 1 przedstawiono wartoœci gruboœci tworzy-
wa dla poszczególnych warstw, wzd³u¿ wysokoœci rêka-
wa, dla kolejnych kroków optymalizacyjnych. Krok 0 do-
tyczy przypadku przed optymalizacj¹, w którym gruboœæ
rêkawa jest sta³a. Kolejne warstwy s¹ numerowane
wzd³u¿ kierunku optymalizacji, pocz¹wszy od do³u.
Wartoœci min oraz max okreœlaj¹ zakres wspó³rzêdnej
z danej warstwy. Pierwsza warstwa umieszczona jest
w strefie zgniotu – poni¿ej dna butelki, wiêc wspó³rzêdne
wzd³u¿ osi Z wêz³ów sieci nale¿¹cych do tej warstwy
bêd¹ mia³y ujemn¹ wartoœæ. W tabeli tej przedstawiono
równie¿ masê wejœciow¹ do procesu rozdmuchiwania

rêkawa tworzywa, obliczon¹ na podstawie jego wymia-
rów geometrycznych oraz gêstoœci tworzywa w tempera-
turze 150°C.

Wyniki procesu rozdmuchiwania rêkawa o gruboœci
warstw przedstawionej w tabeli 1, dla wybranych kro-
ków optymalizacyjnych zosta³y zaprezentowane na ry-
sunku 6.

Ju¿ na podstawie pierwszej symulacji, która zosta³a
oznaczona jako „Krok 0” mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pocz¹tko-
wo przyjêta gruboœæ rêkawa tworzywa, równa 3 mm, nie
jest wystarczaj¹ca, aby gruboœæ otrzymanego pojemnika
nie by³a mniejsza ni¿ 1 mm. Warunek ten by³by spe³niony
dla rêkawa o sta³ej gruboœci, wynosz¹cej 3,2 mm.

W wyniku przeprowadzonych obliczeñ uzyskano
zmienny wzd³u¿ d³ugoœci (wysokoœci rêkawa) rozk³ad
gruboœci œcianki. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w kolejnych kro-
kach optymalizacyjnych rozk³ad gruboœci staje siê bar-
dziej równomierny – zwiêksza siê udzia³ procentowy
wêz³ów maj¹cych gruboœæ w przedziale 1÷1,5 mm wzglê-
dem wszystkich wêz³ów siatki elementów skoñczonych,
co zosta³o przedstawione na rysunku 7.

Obliczono równie¿ masê tworzywa potrzebn¹ do
wyprodukowania jednego wyrobu. Wartoœæ tej masy
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Rys. 5. Wykres zmian za³o¿onej gruboœci wzd³u¿ kierunku optymalizacji

Tab. 1. Gruboœæ poszczególnych warstw rêkawa dla kolejnych kroków optymalizacyjnych

Warstwa Gruboœæ wejœciowa ·10-3 [m] dla kroku optymalizacyjnego nr:

Nr Min ·10-3 [m] Max ·10-3 [m] 0 1 2 3 4 5 6

1 -20 0 3,00 1,47 1,71 1,50 1,62 1,55 1,58

2 0 20 3,00 3,10 2,79 2,79 2,76 2,72 2,75

3 20 40 3,00 3,42 3,04 3,02 3,03 2,98 2,96

4 40 60 3,00 2,83 3,03 2,66 2,77 2,76 2,73

5 60 80 3,00 2,72 2,66 2,70 2,64 2,68 2,65

6 80 100 3,00 2,63 2,55 2,54 2,57 2,53 2,56

7 100 120 3,00 2,51 2,46 2,46 2,42 2,45 2,43

8 120 140 3,00 2,11 2,13 2,10 2,12 2,09 2,11

9 140 160 3,00 1,89 1,85 1,86 1,86 1,87 1,87

10 160 180 3,00 2,19 2,13 2,13 2,12 2,13 2,13

11 180 200 3,00 2,43 2,30 2,35 2,31 2,33 2,32

12 200 220 3,00 2,42 2,30 2,33 2,31 2,31 2,32

13 220 240 3,00 2,12 2,13 2,06 2,12 2,06 2,12

14 240 260 3,00 2,38 2,28 2,27 2,28 2,27 2,27

15 260 280 3,00 1,54 1,42 1,40 1,41 1,40 1,41

Œrednia gruboœæ ·10-3 [mm]: 3,00 2,38 2,32 2,28 2,29 2,28 2,28

Masa rêkawa [kg]: 0,221 0,175 0,171 0,168 0,169 0,167 0,168



w kolejnych krokach optymalizacyjnych jest przedsta-
wiona w tabeli 1. W wyniku obliczeñ optymalizacyjnych
uzyskano zmniejszenie masy z 0,221 kg w zerowym kro-
ku optymalizacyjnym do ok. 0,168 kg w krokach od trze-
ciego do szóstego. Tym samym uzyskano oszczêdnoœæ
materia³u wynosz¹c¹ 24%.

Z danych zamieszonych w tabeli 1 wynika, ¿e mimo
i¿ gruboœæ rêkawa wejœciowego do procesu rozdmuchi-
wania w szóstym kroku optymalizacyjnym jest mniejsza
w ka¿dej warstwie, ni¿ analogiczna gruboœæ w kroku ze-
rowym, to minimalna gruboœæ wyrobu w kroku szóstym
jest wiêksza ni¿ w kroku zerowym. Rezultat ten mo¿na

uzasadniæ tym, ¿e na wyjœciow¹ gruboœæ warstwy ma
wp³yw nie tylko jej gruboœæ pocz¹tkowa, ale równie¿ gru-
boœæ warstw s¹siednich. Wynika to z faktu, ¿e warstwy
o mniejszej gruboœci bêd¹ rozci¹gane w wiêkszym stop-
niu ni¿ warstwy grubsze w pocz¹tkowej fazie rozdmuchi-
wania. Nastêpnie warstwy cieñsze osi¹gaj¹ swoje osta-
teczne po³o¿enie, podczas gdy warstwy grubsze s¹ wci¹¿
rozci¹gane. Jednak na skutek tego, ¿e warstwy o mniej-
szej gruboœci odkszta³ci³y siê bardziej (ni¿ w przypadku
rêkawa o sta³ej gruboœci), warstwy o wiêkszej gruboœci
bêd¹ podlegaæ mniejszemu odkszta³ceniu w dalszej fazie
rozdmuchu.
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Rys. 6. Gruboœæ rêkawa i rezultat jego rozdmuchiwania dla wybranych kroków optymalizacyjnych



4. PODSUMOWANIE

W artykule zosta³o przedstawione zagadnienie doty-
cz¹ce optymalizacji gruboœci œcianki rêkawa rozdmuchi-
wanego w procesie wyt³aczania z rozdmuchiwaniem
w celu uzyskania butelki o mo¿liwie równomiernym roz-
k³adzie gruboœci œcianki.

Przedstawiono wyniki symulacji rozdmuchiwania
wyt³aczanego rêkawa o sta³ej gruboœci œcianki oraz o ró¿-
nej gruboœci œcianki warstw, otrzymanych na podstawie
obliczeñ optymalizacyjnych. W rezultacie uzyskano
zmniejszenie masy – otrzymana butelka mia³a o 24%
mniejsz¹ masê po optymalizacji. Rozk³ad gruboœci œcian-
ki równie¿ by³ bardziej równomierny, gdy¿ ponad 70%
ca³ego rêkawa mia³o po rozdmuchu gruboœæ œcianki w za-
kresie 1÷1,5 mm.

U¿ycie programu do symulacji procesu wyt³aczania
z rozdmuchiwaniem umo¿liwia uzyskanie wyników po-
zwalaj¹cych na optymalne ustawianie procesu wyt³acza-
nia tak, aby uzyskaæ wyrób rozdmuchiwany o odpowied-
nim rozk³adzie gruboœci œcianki. Wykazano tak¿e, ¿e
dziêki procesowi symulacji mo¿na uzyskaæ zmniejszenie
zu¿ycia tworzywa do produkcji wyrobów t¹ technologi¹.
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