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Doœwiadczalna weryfikacja komputerowego modelu procesu uplastyczniania

polimerów przy wtryskiwaniu – czêœæ 2. Badania porównawcze

Wstêp

Programy komputerowe s³u¿¹ce do szeroko pojêtego
modelowania staj¹ siê narzêdziami coraz czêœciej i chêt-
niej wykorzystywanymi nie tylko przez naukowców, lecz
przede wszystkim przez konstruktorów i technologów.
Przyczyniaj¹ siê one przede wszystkim do znacznych
oszczêdnoœci ekonomicznych przedsiêbiorstwa, eliminu-
j¹c zarówno nak³ady finansowe na budowê prototypów
maszyn czy urz¹dzeñ, jak równie¿ oszczêdzaj¹c czas pra-
cowników. W dzisiejszych czasach komercyjne programy
symulacyjne s¹ jednym z podstawowych narzêdzi pro-
jektowych i konstrukcyjnych, umo¿liwiaj¹c zarówno
przewidywanie zachowania siê materia³ów czy konstruk-
cji w okreœlonych warunkach, jak równie¿ analizê zjawisk
zachodz¹cych podczas przebiegu ró¿nych procesów
przemys³owych. Znajduj¹ one równie¿ szerokie zastoso-
wanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych i s¹ pomoc-
ne w konstruowaniu maszyn i narzêdzi, jak i w przewi-
dywaniu w³aœciwoœci wyrobów polimerowych.

Pakiety programowe s³u¿¹ce do komputerowego mo-
delowania procesów przetwórstwa mo¿na najogólniej
podzieliæ na 2 grupy [1]:
1. Systemy ogólnie zorientowane,
2. Systemy zorientowane na okreœlon¹ technikê prze-

twórstwa.
W pierwszej grupie programów, zwanej systemami CFD
(Computational Fluid Dynamics) znajduj¹ siê np. takie pa-
kiety programowe jak: POLYFLOW czy POLYCAD. Za-
stosowanie systemów ogólnie zorientowanych nie jest
ograniczone do konkretnego procesu lub zagadnienia.
Stanowi¹ one narzêdzia do rozwi¹zywania równañ za-
chowania masy, pêdu i energii dla ró¿nych materia³ów
i w odniesieniu do ró¿nych warunków przep³ywu. Pod-
staw¹ tego typu modelowania jest ka¿dorazowe zdefinio-
wanie analizowanego problemu. Zakres zagadnieñ, które
mo¿na rozwi¹zaæ przy pomocy tych pakietów jest bardzo
szeroki i obejmuje np. zagadnienia, takie jak: analizê
przep³ywów w kana³ach dowolnej geometrii, rozwi¹zy-
wanie zagadnieñ powierzchni swobodnych, analizê prze-
p³ywów wielowarstwowych czy procesów mieszania.

W drugiej grupie pakietów znajduj¹ siê programy, któ-
rych dzia³anie dotyczy zagadnieñ wyraŸnie sformu³owa-
nych, najczêœciej przep³ywów. W przeciwieñstwie do pa-
kietów z pierwszej grupy, s¹ one ograniczone do okreœlonej
metody przetwórstwa. Modelowanie za pomoc¹ tych sys-
temów ma za ka¿dym razem podobny charakter. Polega
ono na wprowadzeniu do programu danych opisuj¹cych

geometriê uk³adu przep³ywowego (np. geometriê œlimaka
lub g³owicy), regulowane warunki przep³ywu (tzw. para-
metry robocze) oraz fizykochemiczn¹, ciepln¹ i reologicz-
n¹ charakterystykê materia³u (tzw. parametry materia³o-
we), a nastêpnie wykonaniu obliczeñ i prezentacji wyni-
ków. W tej grupie programów plasuje siê równie¿ model,
który jest przedmiotem niniejszych rozwa¿añ. Jego bar-
dziej szczegó³ow¹ charakterystykê przedstawiono w po-
przedniej czêœci artyku³u, jak równie¿ w literaturze [2-5].

Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ symulacji pe³nego pro-
cesu uplastyczniania polimerów w dowolnym procesie
przetwórczym nie da siê wykonaæ wykorzystuj¹c system
o przeznaczeniu ogólnym, gdy¿ w szczególnoœci nie bê-
dzie on w stanie modelowaæ transportu tworzywa sta³ego
czy dzia³ania strefy stapiania. Do tego celu musz¹ byæ wy-
korzystane programy symuluj¹ce okreœlony proces prze-
twórczy, czyli systemy z drugiej grupy programów omó-
wionych powy¿ej.

Jest oczywiste, i¿ u¿ycie modeli komputerowych do sy-
mulacji procesów przemys³owych, w tym równie¿ prze-
twórczych bêdzie uzasadnione i wskazane wy³¹cznie wte-
dy, gdy modele te zostan¹ zweryfikowane doœwiadczalnie,
co zapewnia ich adekwatnoœæ. Doœwiadczalna weryfikacja
takich modeli jest zwykle kosztowna czasowo i ekono-
micznie, lecz jest niezbêdn¹ czêœci¹ pracy nad modelem
w ujêciu ca³oœciowym. Polega ona ogólnie na stworzeniu
stanowiska badawczego, z³o¿onego z maszyny wraz z na-
rzêdziem umo¿liwiaj¹cych prowadzenie analizowanego
procesu. W uk³adzie tym nale¿y umieœciæ odpowiednie
elementy mierz¹ce wielkoœci b¹dŸ charakterystyki wyzna-
czane przez badany model. Po uruchomieniu maszyny
i zebraniu odpowiedniej iloœci danych pomiarowych nale-
¿y porównaæ dane pomiarowe z odpowiednimi wartoœcia-
mi generowanymi przez analizowany model. W dalszej
czêœci badañ nad modelem nastêpuje, jeœli jest to wymaga-
ne, modyfikacja za³o¿eñ modelu w kierunku poprawy
zgodnoœci jego przewidywañ z dynamik¹ pracy rzeczy-
wistych maszyn lub urz¹dzeñ. Po kolejnym etapie porów-
nania charakterystyk teoretycznych i rzeczywistych bada-
nego uk³adu nastêpuje, jeœli to konieczne, ponowna mody-
fikacja modelu i proces ten jest powtarzany a¿ do momen-
tu osi¹gniêcia za³o¿onej dok³adnoœci wskazañ modelu.

Model symulacyjny uplastyczniania polimerów
przy wtryskiwaniu

W wyniku badañ nad procesem uplastyczniania poli-
merów przy wtryskiwaniu autorzy stworzyli model kom-
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puterowy opisany w poprzedniej czêœci artyku³u oraz
w literaturze [2-5], który w sposób kompleksowy opisuje
uplastycznianie przy wtryskiwaniu. Model opisuje strefê
transportu tworzywa sta³ego pocz¹wszy od zasobnika,
nastêpnie strefê stapiania wstêpnego oraz w³aœciwego.
Model ten sta³ siê podstaw¹ do stworzenia programu
komputerowego, który wykorzystano do badañ porów-
nawczych, przedstawionych w niniejszym artykule.

Stworzony model symulacyjny procesu uplastycznia-
nia œlimakowego przy wtryskiwaniu nie zosta³ dotych-
czas w pe³ni sprawdzony doœwiadczalnie ze wzglêdów
finansowych. Jego weryfikacja dokonana zosta³a w upro-
szczony sposób poprzez pomiar czasu ruchu obrotowego
cofaj¹cego siê œlimaka w trakcie procesu wtryskiwania
ró¿nych termoplastów. Czas rotacji cofaj¹cego siê œlimaka
jest wielkoœci¹ dynamiczn¹ wynikaj¹c¹ z przebiegu ca³e-
go procesu i z tego wzglêdu mo¿e stanowiæ istotn¹ cho-
cia¿ wycinkow¹ informacjê o poprawnoœci przewidywañ
modelu. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e podstawow¹
wad¹ stworzonego modelu jako ewentualnego narzêdzia
do optymalizacji procesu wtryskiwania œlimakowego na
etapie uplastyczniania by³ brak jego pe³nej weryfikacji.
Wymaga ona porównania generowanych charakterystyk
wyjœciowych procesu, takich jak profile ciœnienia i tempe-
ratury na d³ugoœci œlimaka, pobór mocy przez œlimak,
wydajnoœæ uplastyczniania, itp., z odpowiednimi charak-
terystykami pracy realnej jednostki uplastyczniaj¹cej
wtryskarki. Temu zagadnieniu poœwiêcony jest niniejszy
artyku³.

Stanowisko badawcze i metodyka badañ

W celu dok³adnej weryfikacji stworzonego modelu
komputerowego wykonano stanowisko badawcze do po-
miarów parametrów wyjœciowych procesu uplastycznia-
nia polimerów przy wtryskiwaniu. Stanowisko to, przed-
stawione na rys. 1, opisane zosta³o szczegó³owo w pierw-
szej czêœci artyku³u [6]. Jest ono zbudowane z odpowied-
nio oprzyrz¹dowanej wtryskarki œlimakowej, po³¹czonej

z modu³em zbieraj¹cym i przetwarzaj¹cym dane oraz
z komputerem umo¿liwiaj¹cym zapis i obrazowanie ze-
branych danych pomiarowych. W tabeli 1 przedstawiono
najwa¿niejsze cechy wtryskarki u¿ytej w badaniach. Po-
dano te¿ wartoœci sta³ych parametrów roboczych.

Tab. 1. Podstawowe dane wtryskarki wykorzystanej do badañ

oraz najwa¿niejsze niezmienne parametry procesu wtryskiwa-

nia

Cecha Wartoœæ

Producent wtryskarki Battenfeld

Typ wtryskarki Plus 350/70

Œrednica œlimaka 25 mm

L / D 17

Iloœæ zwojów 22

Si³a zamykania formy 350 kN

Maks. obj. wtrysku 49 cm3

Maks. ciœnienie wtrysku 157,5 MPa

Sta³e parametry procesu

Ciœnienie wtrysku 63 MPa

Ciœnienie docisku 33 MPa

Czas docisku 4 s

Temperatura formy 40°C

Do pomiaru najwa¿niejszych charakterystyk uplas-
tyczniania, wtryskarkê wyposa¿ono w nastêpuj¹ce ele-
menty pomiarowe (scharakteryzowane szczegó³owo
w pierwszej czêœci artyku³u):
— cztery czujniki pT (ciœnienia i temperatury),
— sprzêg³o pomiarowe momentu obrotowego,
— czujnik indukcyjny mierz¹cy rzeczywist¹ szybkoœæ

obrotow¹ œlimaka,
— czujnik przesuniêcia liniowego œlimaka.
Badania doœwiadczalne uplastyczniania przy wtryskiwa-
niu przeprowadzono z u¿yciem piêciu ró¿nych polime-
rów scharakteryzowanych w tabeli 2, odznaczaj¹cych siê
³atwoœci¹ przetwórstwa wtryskowego. By³o to istotne
z punktu widzenia znacznej liczby i du¿ej rozpiêtoœci pa-
rametrów procesu wtryskiwania zmienianych podczas
badañ, które przedstawiono w tabeli 3. Zmiennymi para-
metrami by³y:
1. Ciœnienie uplastyczniania (wartoœci od 4 – 24 MPa),
2. Prêdkoœæ obrotowa œlimaka (zmienna w zakresie

30-70% prêdkoœci maksymalnej œlimaka),
3. Czas postoju œlimaka w po³o¿eniu tylnym (liczony od

momentu zakoñczenia fazy rotacji do rozpoczêcia
fazy wtrysku, zmienny w przedziale 8-50 s),

4. Temperatura cylindra (sta³a dla obu wystêpuj¹cych
we wtryskarce stref grzejnych, ustawiana na piêciu
poziomach tak, aby œrodkowa wartoœæ by³a wartoœci¹
„typow¹”; najczêœciej by³a to wartoœæ, przy której mie-
rzono katalogow¹ wartoœæ wskaŸnika MFR, pozosta³e
wartoœci temperatury zmieniano kolejno o 15-20°C).

W tabeli 3 przedstawiono zmienne parametry procesu
wtryskiwania dla polipropylenu. Dla pozosta³ych czte-
rech polimerów by³y one bardzo podobne za wyj¹tkiem
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Rys. 1. Wtryskarka wraz z uk³adem pomiarowo-kontrolnym wykorzys-

tana w badaniach



temperatur cylindra, które by³y dobierane odpowiednio
dla ka¿dego materia³u i ró¿ni³y siê od tych przedstawio-
nych dla PP.

Tab. 2. Polimery wykorzystane do badañ

Polimer Typ Producent MFR [g/10 min]

LDPE Malen E FABS
23D022

Basell Orlen
Polyolefins
Sp. z o.o.

2,0 (190/2,16)

HDPE Hostalen
GC 7260

Basell Orlen
Polyolefins
Sp. z o.o.

8,0 (190/2,16)

PP Moplen HP548R
Basell Orlen
Polyolefins
Sp. z o.o.

23 (230/2,16)

PS Krasten 154 SYNTHOS
Kralupy a.s. 10 (200/5)

POM Schulaform 9A A Schulman
GmbH 10 (190/2,16)

Tab. 3. Parametry procesu wtryskiwania zmieniane podczas

badañ

Parametr / wartoœci

parametr Ciœnienie uplastyczniania [MPa]

wartoœæ 4 7 10 16 24

parametr Prêdkoœæ obrotowa œlimaka [obr/min]

wartoœæ 154 200 240 286 333

parametr Czas postoju œlimaka [s]

wartoœæ 8 12 20 30 50

parametr Temperatura cylindra [°C]

wartoœæ 200 215 230 245 260

Badania procesu uplastyczniania przy wtryskiwaniu
dla danego polimeru prowadzono, zmieniaj¹c we wska-
zanym zakresie jeden z parametrów podanych w tab. 3.
i utrzymuj¹c pozosta³e parametry procesu na sta³ym po-
ziomie, równym œrodkowej wartoœci spoœród wymienio-
nych.

Cylinder wtryskarki posiada nawierconych 16 otwo-
rów pod czujniki, których po³o¿enie schematycznie
przedstawiono na rys. 2a. W cylindrze umieszczono czte-
ry czujniki pT o numeracji odpowiednio od 1 do 4 w po³o-
¿eniach 4, 8, 12 i 16 z rys. 2a. Pogl¹dowy obraz rozmiesz-
czenia czujników pokazano na rys. 2b.

Poni¿ej przedstawione zostan¹ wyniki porównania
ró¿nych charakterystyk uplastyczniania przy wtryskiwa-
niu dla polipropylenu, którego podstawowe dane przed-
stawiono w tabeli 4. Wyniki pomiarów charakterystyk
dla pozosta³ych polimerów wymienionych w tab. 2, dla
których równie¿ przeprowadzono podobne badania, s¹
jakoœciowo podobne, a œrednie ró¿nice w ich wartoœciach
s¹ zbli¿one do ró¿nic, które obserwowano dla polipropy-
lenu. St¹d te¿ wobec du¿ej iloœci danych pomiarowych
zdecydowano siê na przedstawienie wyników wy³¹cznie
dla PP.

Tab. 4. Podstawowe dane polipropylenu wykorzystanego do

badañ

Cecha Wartoœæ

Typ Moplen HP548R

Producent Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

MFI (230/2.16) 23 g/10min

Modu³ Younga (ISO 527-2) 1 650 MPa

Udarnoœæ z karbem
(ISO 179/1eA) 2.5 kJ/m2

Twardoœæ (ISO 2039-1) 78.0 MPa

Temp. ugiêcia (ISO 75-2/B) 95°C

Porównanie wyników modelu
z charakterystykami doœwiadczalnymi

Na rysunkach 3-10 przedstawiono porównanie mode-
lowych charakterystyk procesu uplastyczniania PP z cha-
rakterystykami pracy rzeczywistej wtryskarki. Z uwagi
na cykliczny (a wiêc nieustalony/kwazi-ustalony) prze-
bieg procesu wtryskiwania wyniki odnosz¹ siê do mo-
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Rys. 2. Rozmieszczenie otworów w cylindrze wtryskarki pod czujniki pT (A) oraz pogl¹dowy widok rozmieszczenia czterech czujników pT w cylin-

drze (B)



mentu cyklu wtryskowego, który wystêpuje tu¿ przed za-
koñczeniem obrotów œlimaka, czyli do chwili zakoñcze-
nia stapiania dynamicznego. Ten moment odpowiadaj¹cy
maksymalnemu wype³nieniu kana³u œlimaka tworzy-
wem sta³ym jest krytyczny z punktu widzenia wartoœci
podstawowych charakterystyk procesu uplastyczniania
przy wtryskiwaniu i ma decyduj¹ce znaczenie dla takich
procesów, jak: kszta³towanie siê profili ciœnienia i tempe-
ratury na d³ugoœci œlimaka, pobór mocy przez œlimak,
wielkoœæ momentu obrotowego œlimaka czy wydajnoœæ
uplastyczniania.

1. Zmienne ciœnienie uplastyczniania

W pierwszej czêœci badañ zmieniano ciœnienie uplas-
tyczniania w uk³adzie uplastyczniaj¹cym wtryskarki. Po-
zosta³e parametry procesu utrzymywano na sta³ym po-
ziomie, tj. prêdkoœæ obrotowa œlimaka v = 240 obr/min,
czas postoju œlimaka w po³o¿eniu tylnym tp = 20s oraz
temperatura cylindra Tb = 230°C.

Na rysunku 3 przedstawiono porównanie profili ciœ-
nienia i temperatury na d³ugoœci œlimaka dla ciœnienia
uplastyczniania równego odpowiednio 4.5, 10 oraz 16
MPa.

Porównanie modelowych i pomiarowych profili ciœ-
nienia wskazuje na ró¿nice rzêdu 20% w maksimum war-
toœci ciœnienia. Model wyznacza zbyt niskie wartoœci ciœ-
nienia w tym obszarze. Z kolei ekstrapolacja krzywej do-
œwiadczalnej ciœnienia w kierunku mniejszych numerów
zwojów wskazuje, i¿ w pocz¹tkowej czêœci œlimaka mo-
del nieco zawy¿a wartoœci ciœnienia. Porównanie charak-
terystyk profili ciœnienia dla innych polimerów daje zró¿-
nicowane wyniki – dla LDPE model przeszacowuje war-

toœci ciœnienia na praktycznie ca³ej d³ugoœci œlimaka przy
ró¿nicach ciœnieñ rzeczywistym i prognozowanym
w miejscu jego maksimum rzêdu 20%, natomiast dla
HDPE i POM oba profile ciœnienia wykazuj¹ dobr¹ zgod-
noœæ (ró¿nice ok. 2%) niezale¿nie od ustawionego ciœnie-
nia uplastyczniania.

Generalnie, widoczna jest zale¿noœæ ró¿nic w przebie-
gu profili ciœnienia od lepkoœci, a tym samym od wskaŸ-
nika MFR. Dla LDPE Malen E FABS 23D022 – polimeru
charakteryzuj¹cego siê wiêksz¹ lepkoœci¹ w stanie p³yn-
nym, a tym samym mniejszym wskaŸnikiem MFR (p. tab.
2), model przeszacowuje wartoœæ ciœnienia. Z kolei dla PP
typu Moplen HP548R, który ma du¿¹ wartoœæ MFR,
a wiêc niewielk¹ lepkoœæ, model niedoszacowuje wartoœæ
ciœnienia. Dla polimerów HDPE i POM, dla których MFR
jest rzêdu 10, model wyznacza poprawne wartoœci ciœ-
nieñ na ca³ej d³ugoœci œlimaka. Problem ten bêdzie jeszcze
przedmiotem dalszych analiz w celu poprawy zgodnoœci
przewidywanego przez model profilu ciœnienia z wartoœ-
ciami doœwiadczalnymi.

Porównanie profili temperatury wskazuje na dobr¹
zgodnoœæ wartoœci przewidywanych przez model z rze-
czywistym zachowaniem uk³adu uplastyczniaj¹cego
wtryskarki przy ró¿nicach rzêdu 2-3°C, praktycznie nie-
zale¿nie od wartoœci ciœnienia uplastyczniania. Porówna-
nie profili temperatury dla innych polimerów daje, po-
dobnie jak w przypadku ciœnienia, ró¿ne rezultaty. Dla
polimerów HDPE i POM ró¿nice w profilach temperatu-
ry s¹ rzêdu 8-10°C, natomiast dla LDPE ró¿nice te s¹
wiêksze i siêgaj¹ 15-18°C. Model w ka¿dym przypadku
przeszacowuje wartoœci temperatur. W rzeczywistoœci
nie obserwuje siê du¿ych wzrostów temperatur polimeru
w cylindrze wtryskarki. Niezale¿nie od rodzaju polimeru
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Rys. 3. Porównanie profili ciœnienia (na górze) i temperatury (na dole) w procesie wtryskiwania polipropylenu przy ró¿nych ciœnieniach uplastycz-

niania



oraz parametrów procesu, wzrost ten wynosi zawsze
ok. 2-6 °C.

Widaæ, i¿ ró¿nice w profilach temperatury, podobnie
jak ró¿nice profili ciœnienia, maj¹ odniesienie do lepkoœci
i ró¿nice te s¹ tym wiêksze, im wiêksza jest lepkoœæ sto-
pionego polimeru. Problem ten bêdzie jeszcze przedmio-
tem dalszych badañ w celu poprawy zgodnoœci wskazañ
temperatur tworzywa przez model z wartoœciami tempe-
ratur zmierzonymi na wtryskarce.

Na rys. 4 przedstawiono porównanie innych modelo-
wych charakterystyk procesu uplastyczniania PP przy
wtryskiwaniu z wartoœciami zmierzonymi doœwiadczalnie
na stanowisku badawczym przy zmieniaj¹cym siê ciœnie-
niu uplastyczniania. Widaæ dobr¹ zgodnoœæ profili teore-
tycznych i doœwiadczalnych przy ró¿nicach iloœciowych
nie przekraczaj¹cych 20%. Zwraca uwagê dobre przewidy-
wanie przez model dynamiki zmian procesu przy zmienia-
j¹cym siê ciœnieniu uplastyczniania, czego obrazem s¹ po-
dobne kszta³ty obu krzywych. Model wyznacza nieco za
ma³e wartoœci mocy pobranej przez œlimak, momentu ob-
rotowego œlimaka oraz czasu rotacji œlimaka. Poniewa¿
wydajnoœæ uplastyczniania maleje z czasem rotacji œlima-
ka, zatem przy niedoszacowaniu czasu rotacji, model rów-
noczeœnie przeszacowuje wydajnoœæ uplastyczniania.

2. Zmienna prêdkoœæ obrotowa œlimaka

Badania procesu uplastyczniania przy wtryskiwaniu
przeprowadzono dla piêciu ró¿nych prêdkoœci obroto-
wych œlimaka, przedstawionych w tab. 3.

Porównanie teoretycznych i doœwiadczalnych profili
ciœnienia dla zmieniaj¹cych siê prêdkoœci obrotowych œli-

maka da³o wyniki bardzo podobne do przedstawionych
na rys. 4 (przy podobnych ró¿nicach wartoœci siêgaj¹cych
20%) i st¹d nie bêd¹ przedstawiane. Porównanie profili
temperatury przedstawiono na rys. 5. Naniesiono na nim
tylko wartoœci temperatur dla najmniejszej oraz najwiêk-
szej stosowanej prêdkoœci obrotowej œlimaka, gdy¿ dla
poœrednich prêdkoœci uzyskano wyniki mieszcz¹ce siê
pomiêdzy wynikami dla prêdkoœci granicznych. Z rysun-
ku 5 wynika, i¿ model wskazuje poprawnie wartoœæ tem-
peratury tworzywa dla mniejszych prêdkoœci œlimaka,
natomiast dla prêdkoœci wiêkszych przeszacowuje war-
toœci temperatur tworzywa o ok. 5-7°C. Przeszacowanie
to wynika prawdopodobnie ze zbyt du¿ej modelowej
wartoœci ciep³a generowanego w wyniku tarcia lepkiego
przy wiêkszych wartoœciach prêdkoœci obrotowej œlima-
ka. Analogiczne zale¿noœci obserwuje siê dla innych
przebadanych polimerów.

Porównanie innych charakterystyk procesu uplas-
tyczniania przy wtryskiwaniu PP dla zmieniaj¹cych siê
prêdkoœci obrotowych œlimaka przedstawiono na rys. 6.
Widaæ, i¿ model generalnie w sposób poprawny jakoœcio-
wo wyznacza te charakterystyki przy maksymalnych ró¿-
nicach iloœciowych nie przekraczaj¹cych 25%. Zastana-
wia niewielki szacowany wzrost momentu obrotowego
œlimaka w porównaniu z wiêkszym wzrostem momentu
obserwowanym na wtryskarce. Problem ten bêdzie jesz-
cze w przysz³oœci analizowany.

3. Zmienny czas postoju œlimaka

Badania procesu uplastyczniania przy wtryskiwaniu
przeprowadzono dla piêciu ró¿nych czasów postoju œli-
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Rys. 4. Porównanie ró¿nych charakterystyk uplastyczniania podczas wtryskiwania polipropylenu przy ró¿nych ciœnieniach uplastyczniania
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Rys. 7. Porównanie profili temperatury w procesie wtryskiwania polipropylenu przy ró¿nych czasach postoju œlimaka

Rys. 6. Porównanie ró¿nych charakterystyk uplastyczniania podczas wtryskiwania polipropylenu przy ró¿nych prêdkoœciach obrotowych œlimaka

Rys. 5. Porównanie profili temperatury w procesie wtryskiwania polipropylenu przy ró¿nych prêdkoœciach obrotowych œlimaka



maka w po³o¿eniu tylnym, przedstawionych w tab. 3. Po-
równanie profili ciœnienia dla zmieniaj¹cych siê czasów
postoju da³o wyniki analogiczne do przedstawionych na
rys. 4, przy podobnych ró¿nicach wartoœci teoretycznych
i doœwiadczalnych siêgaj¹cych 20%, st¹d dane te nie bêd¹
tutaj przedstawiane. Porównanie profili temperatury
przedstawiono na rys. 7. Uwzglêdniono na nim tylko
wartoœci temperatur dla najmniejszego oraz najwiêksze-

go czasu postoju œlimaka, gdy¿ dla poœrednich czasów
uzyskano wyniki le¿¹ce pomiêdzy wynikami dla czasów
granicznych. Widaæ, i¿ model wskazuje poprawnie tem-
peraturê tworzywa dla d³u¿szych czasów postoju. Dla
krótkich czasów cyklu, a wiêc i krótkich czasów postoju
œlimaka ró¿nice temperatur przewidywanych i rzeczy-
wistych PP s¹ znaczne i wynosz¹ 8-12°C. W trakcie ba-
dañ, dla krótkich czasów cyklu wyraŸnie widoczny by³
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Rys. 8. Porównanie ró¿nych charakterystyk uplastyczniania podczas wtryskiwania polipropylenu dla ró¿nych czasów postoju œlimaka

Rys. 9. Porównanie profili ciœnienia (na górze) i temperatury (na dole) w procesie wtryskiwania polipropylenu dla ró¿nych temperatur cylindra



wp³yw nasuwaj¹cego siê szybko tworzywa ch³odniejsze-
go, z pocz¹tkowej czêœci cylindra do dalszych jego czêœci
i wyraŸnie ni¿sza temperatura stopionego materia³u na
prawie ca³ej d³ugoœci cylindra od temperatury samego
cylindra o ok. 5-8°C. Model nie przewiduje takiego prze-
biegu procesu, zak³adaj¹c minimaln¹ temperaturê war-
stewki tworzywa przy cylindrze równ¹ temperaturze cy-
lindra od momentu rozpoczêcia stapiania materia³u.
Problem ten równie¿ bêdzie wymaga³ korekty w modelu.

Na rys. 8 przedstawiono porównanie ró¿nych charak-
terystyk procesu uplastyczniania dla zmiennych czasów
postoju œlimaka w po³o¿eniu tylnym w zakresie 8–50 s.
Widaæ, i¿ czas rotacji nie wp³ywa w znacz¹cy sposób na
takie charakterystyki jak: moc pobrana przez œlimak, mo-
ment obrotowy œlimaka czy czas rotacji œlimaka. Uwi-
dacznia siê tu jedynie oczywisty, znacz¹cy wp³yw czasu
postoju, zwi¹zanego z czasem cyklu na wydajnoœæ uplas-
tyczniania. Œrednie ró¿nice w wartoœciach zmierzonych
doœwiadczalnie i wyznaczonych z modelu nie przekra-
czaj¹ 20% za wyj¹tkiem wydajnoœci uplastyczniania,
gdzie dla krótkich czasów cyklu wynosz¹ ponad 40%.

4. Zmienna temperatura cylindra

W ostatniej czêœci badañ w uk³adzie uplastycznia-
j¹cym wtryskarki zmieniano temperaturê cylindra Tb,
tzn. na obu strefach grzejnych wtryskarki ustawiano tê
sam¹ wartoœæ temperatury, zgodnie z tabel¹ 3. Pozosta³e
parametry procesu wtryskiwania utrzymywano na sta-
³ym poziomie.

Na rys. 9 przedstawiono porównanie profili ciœnienia
i temperatury dla ró¿nych temperatur cylindra równych

odpowiednio 200, 215 oraz 230°C. Widaæ, i¿ dla ni¿szych
temperatur cylindra model znacznie przeszacowuje war-
toœæ ciœnienia, podczas gdy dla wy¿szych temperatur
trend jest przeciwny. Zachowanie takie mo¿e mieæ przy-
czynê w opisywanej wczeœniej silnej zale¿noœci wyzna-
czanej wartoœci ciœnienia od lepkoœci stopionego polime-
ru. Analizuj¹c profil temperatury widaæ, i¿ model lepiej
przewiduje wartoœci temperatur tworzywa dla wy¿szych
temperatur cylindra. Przy ni¿szych temperaturach proce-
su ró¿nice w profilach teoretycznym i doœwiadczalnym
rosn¹, osi¹gaj¹c dla temp. 200°C wartoœci rzêdu 10°C.
Przyczyn¹ tych ró¿nic mo¿e byæ, opisywany powy¿ej
przy zmiennym czasie postoju problem przyjêcia tempe-
ratury stopionego tworzywa w warstewce przy œciance
cylindra równej temperaturze cylindra, podczas gdy na
rys. 9 obserwujemy, szczególnie dla Tb=200°C, wartoœci
temperatury stopionego PP ni¿sze od Tb.

Na rys. 10 zaprezentowano porównanie charakterys-
tyk teoretycznych i doœwiadczalnych procesu uplastycz-
niania przy wtryskiwaniu PP dla ró¿nych temperatur cy-
lindra Tb w zakresie 200-260°C. Widaæ brak wp³ywu Tb na
wydajnoœæ uplastyczniania oraz spodziewany spadek
mocy pobranej przez œlimak wraz ze wzrostem tempera-
tury cylindra. Obserwuje siê równie¿ nieznaczny wzrost
czasu rotacji œlimaka dla zwiêkszaj¹cych siê wartoœci Tb

(w badaniach zaobserwowano wyst¹pienie w tym zakre-
sie Tb niewielkiego minimum dla 215°C). Natomiast mo-
ment obrotowy œlimaka wyznaczany jest przez model
w sposób nieprawid³owy; dla zmieniaj¹cej siê temperatu-
ry cylindra widaæ spadek, a nastêpnie wzrost momentu
obrotowego. Bli¿sza analiza tego problemu wykaza³a
wystêpowanie pewnych niestabilnoœci numerycznych
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Rys. 10. Porównanie ró¿nych charakterystyk uplastyczniania podczas wtryskiwania polipropylenu dla ró¿nych temperatur cylindra



przy wyznaczaniu wartoœci momentu obrotowego dla
zmieniaj¹cej siê temperatury Tb. Zagadnienie to bêdzie
przedmiotem dalszych badañ i korekt w modelu.

Podsumowanie

W pracy przeanalizowano proces uplastyczniania po-
lipropylenu przy ró¿nych parametrach zmiennych, a nas-
têpnie porównano wartoœci charakterystyk uplastycznia-
nia z charakterystykami wyznaczonymi przez model
komputerowy. Stwierdzono, ¿e model poprawnie wyz-
nacza dynamikê zmian procesu uplastyczniania przy
zmieniaj¹cych siê parametrach wejœciowych procesu,
a œrednie rozbie¿noœci iloœciowe pomiêdzy charakterys-
tykami teoretycznymi a doœwiadczalnymi nie przekra-
czaj¹ 25%.

Model komputerowy wymaga jeszcze zmian w kie-
runku poprawy zgodnoœci wyznaczanych charakterystyk
z charakterystykami pracy rzeczywistej jednostki uplas-
tyczniaj¹cej wtryskarki. Zmiany te powinny obejmowaæ
przede wszystkim modyfikacje metod:

1. Wyznaczania ciœnienia na d³ugoœci œlimaka,
2. Wyznaczania profilu temperatury,
3. Obliczania wydajnoœci uplastyczniania,
4. Wyznaczania momentu obrotowego œlimaka.
Wykonane badania pozwoli³y w kilku przypadkach

na ustalenie potencjalnych Ÿróde³ i przyczyn rozbie¿noœci
danych teoretycznych i doœwiadczalnych, co u³atwi

wprowadzenie stosowanych korekt w istniej¹cym mode-
lu symulacyjnym.

Projekt zosta³ sfinansowany ze œrodków Narodowego Centrum
Nauki, nr wniosku N N519 651840.
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