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Wpływ elementów konstrukcyinych ślimaka
na charakterystykę procesu wytłaczania z łozdmuchiwaniem
THE INFLUENCE OF CONSTRUCTION ELEMENTS OF THE SCREW ON
THE CHARACTERISTIC OF BLOWN FILM EXTRUSION
Summary
- Experimental results on the effect of various construction element features responsible for intensive shearing and mixing and screw rotation speed (v) on characteristics of film extrusion with free vertical upward

blow are presented. Experiments were performed using an intensive shearing
and mixing ring located at the screw feeding zone, allowing to vary the gap
(6) between external surface of the ring active surface and inner surface of the
extruder barrel. Dependences of polymer mass flow rate (G ), polymer pressure in front of the ahead (p), specific energy consumption of the extruder conducted to its power transmission system (Epv) and component energy efficiency of the extruder (r) (coming from its power transmission system) on v at
different 6 values were presented. Increase in rotation speed of the screw for
all investigated 6 values causes increase in G , p and ę and reduction of Eprl.
visual inspection of the resultant film shows that the changing geometrical
factors (6, intensive shearing and mixing ring active barrel surface
- dr, channel inclination angle on inflow and outflow from the gap
o) and v values to
- film.
not affect homogenization and appearance of the extruded
Key words: blown film extrusion, screw shearing and mixing elements, extrusion characteristics, low-density polyethylene.
Pro ces tech nolo gic zny w y tłaczania pr zebie ga ą cy
w warunkach jednoczesnego nieograniczonego mechaj

nicznego Procesu rozdmuchiwania nazywa się umownie

wytłaczaniem z rozdmuchiwaniem swobodnym t1_4].
Polega on na wytłoczeniu foliirurowej (rękawa folii) oraz
natychmiastowym jej rozdmuchaniu powietrzem o nieznacznym ciśnieniu i wyciągnięciu za pomocą urządzenia odbierającego. Folia podczas rozdmuchiwania ulega
przede wszystkim rozciąganiu w kierunku PoPrzecznym, natomiast w trakcie wyciągania następuje jejrczciąganie w kierunku wzdłużnym.Wyróżnia się następujące
odmiany procesu wytwarzania folii rurowej za Pomocą
wytlaczania z rozdmuchiwaniem (klasyfikacja ze wzg|ędu na kierunek odbioru wytłoczyny): pionowo w górę,

pionowo w dół i poziomo [4, 5]. Najczęściej stosuje się

wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii pionowo w górę.
Typowa linia technologiczna wytlaczania z rozdmuchiwaniem, bez względu na kierunek odbioru wytloczyny, składa się z wytłaczarki z głowicą i następujących
urządzeń: nadmuchująco-chłodzącego, spłaszc zające1o,
odbierającego i nawijającego.

Slimakowy układ uplastyczniający wytlaczarki ze
ślimakiem kląsycznym wykazuje wady, do których zali-

cza się przede wszystkim ścislązależnośćnatęzenia
przepływu tworzywa od oporów głowicy wytłaczarskiej, znaczn4 pulsację natęzenia tego przepływu, małą
efektywnośćtransportowania tworzywa, powolny
wzrost ciśnieniatwotzywa wzdluż układu otaz niezadawalajacą jego jednorodnośćcieplną i mechaniczną'

Wady te uwypuklają się w przypadkustosowania ślimaków o dużych średnicach, a koryguje się je wzrostem
długościślimaków. Jednak osiągany fu wzrost natęzenia
przepływu tworzywa, a zwłaszcza jakościotrzymywanych wytworów,był nadal niezadawalający. W związku
z tym zaczęto konstruować ślimakispecjalne zaopatrzone w elementy intensyfikuj4ce ścinanie i mieszanie przetwarzanego tworzywa' Chociaż oba te Procesy występuja jednocześnie, to elemenĘ intensyfikujące mozna
Podzielić na takie, w których przeważa proces bądź ścinania, bądŹ tez mieszania [4, 6].
Elementy o przewadze Procesu ścinania (tzw. elementy intensywnego ścinania) charakteryzuja się obecnością szcze|in, przez które przepływa, ruchem zbliżonym do liniowego, strumień tworzywa, gdzie następuje
intensyfikacja ścinania 14, 7, 8|. Elementy te umieszcza
się w strefie przemiany ślimaka, ewentualnie stanowią
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dużorozwią- Petrochemia Płock SA; miał on postać ziaren (granulek)
średnicy ok. 3 mm i zawierał oprócz polimeru równiez
przeciwutleniacz, środekpoślizgowy oraz środekantyblokingowy 11,6,211.
Do zabarwienia tworzywa zastosowano czarny środek
menty intensywnego mieszania) zawieraja obszary,
w których strumień przepływającego tworzywa ulega barwiąry, stanowiący barwnik
- sadzę oraz środek roz_
wielokrotnemu podziałowi i łączeniu, z dużym u'dzia- puszczający
polietylen małej gęstościw proporcjach odłem ruchu obrotowego tworzywa, co powoduje jego inpowiednio 40"/" oraz 60"/", w postaci ziaren średnicyok.
tensywne mieszanie [4, 9]' Najczęściejumieszcza się je 2J mm firmy A. Schulman, Polska. Miało to na celu umoone jego zakończenie. Znanych jest bardzo

zań konstrukcyjnych elementów intensywnego ścinania;
wiele z nich jest chronionych patentami.
Elementy o przewadze procesu mieszania (tzw. ele-

na ślimaku w strefie dozowania. Konstrukcje elementów

intensywnego mieszania, podobnie jak elementów intensywnego ścinania, są różnorodne.
oprócz ślimaków klasycznych i specjalnych, wyróżnia się ślimakiniekonwencjonalne o'dznaczające się tym,
ze na długościczęściroboczej zawierają nie kanał śrubov,ry ciągly,lecz odcinki kanału o innych elementach geometrycznych [4, 10-15].
W układach uplastyczniajacych przeznaczonych do
wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii prawie wyłącznie
stosuje się rozwiązania konstrukcyjne ślimaków będące
połączeniem r ozwiązań ślimaków zar ówno specjalnych,
jak i niekonwencjonalnych.
Powierzchnia wewnętrzna cylindra wytłaczarki moze mieć rowki _ wzdłużnelub śrubowe znajdujące
się w obszarzepod otworem zasyPowym i dalej, na długości ok. 3-4 średniczewnętrznych ślimaka,w kierunku głowicy [16l.
W literaturze mozna znależć wyniki badań wytlaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym pionowo w górę,

dotyczące m.in. pewnych zagadnień energetycznych
oraz wpływu streĄl rowkowanej cylindra wytłaczarki
na podstawowe wielkości charakteryzujace Proces wytlaczania t16-18]. Znane są też wyniki badań doĘczące
wpływu wybranych elementów konstrukcyjnych ślimaka oraz parametrów technologicznych na jakośćuplastyczniania tworzywa19,19l. W stosunkowo nowej pozycji [20l poświęconejproblematy ce wytw arzania wytworów metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem nie ma
jednak, prakĘcznie biorąc, żadnych informacji dotyczących wytłaczaniaz rozdmuchiwaniem folii rurowej. Tak
więc, określenie wpływu w1zbranych cech konstrukcyjnych ślimaka na charakterysĘkę procesu wytłaczania
z rozdmuchiwaniem swobodnym w górę, które powinno stanowić uzupełnienie juz wykonanych badań, jest
uzasadnione.
Celem badań doświadczalnych takiego procesu
przedstawionych w niniejszym artykule jest bliższe poznanie wpływu wybranych cech konstrukcyjnych elementu intensywnego ścinania i mieszania na charakterysĘkę tego Ępu wytłaczania.

czĘścDoŚWIADczALNA
Materiały
Do badań uzyto polieĘlenu małej $Qstości o nazwie

handlowej ,,Malen E" i symbolu FABS 23-D022 firmy

zliwienie wstępnego, wizualnego stwierdzenia
- na podstawie oceny równomierności rozprowadzenia barwnika
w przetwarzanym fworzywie
- stopnia ujednorodnienia
składu oraz właściwości
i strukfury tworzywaw zależności od wysokości badanej szczeliny w układzie pierścień/ryfinder. Na potrzeby badań przygotovvywano mieszaninę polietylenu ze środkiembarwiąrym, zawierajĄc4
99o/o mas. PE-LD oraz1,"/" mas. środkabarwiącego'
Program badań

Na podstawie przeglądu literatury i badań rozpoznawczych, w programie badań przyjęto wymienione
poniżej czynniki.
Crynniki badane bezpośrednio:

_

temperatura tworzywa przed głowicą wytłaczar-

ską T (oC),

ciśnienie tworzywa przed głowicąwytlaczarską p

(MPa),
masa odcinka pomiarowego wytłoczyny m (kg),

- czas wytłaczania odcinka
nY r (s),

pomiarowego wytłoczy-

- napięcie prądu stałego pobierane przezukladnapędowy wytłaczarki u (V),
- natęzenie prądu stałego pobierane przez układ napędowy wytłaczarki 1 (A).
Crynniki badane pośrednio:

masowe natęzenie przepływu tworzywa G

(kg/s),

- moq doprowadzana do układu napgdowego u/ytłaczarki P (W),
- jednostkowe zużycie energii doprowadzanej do
układu napędoweg o wytłaczarki E7ru { / kg),
- składowa sprawności energetyc zne1 wytłaczarki,
pochodząca z jej układu napędowego r (%).
Wymieniona składowa sprawności energetycznej
wytłaczarki jest konsekwencją przyjęcia do analizy wyników badań jednostkowego zużycia energii doprowa_
dzanej do układu napędowego wytłaczarki, definiowanejjako stosunek mocy układu napędowego do natęzenia przepływu tworzywa

19,

22_--25].

Crynniki zmienne:

Podstawowym czynnikiem zmiennym była średnica
walcowej częściczynnej pierścieniaintensywnego ścinania i mieszania (d"), umożliwiajaca uzyskanie róznych
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wysokości (6) badanej szczetiny.Wraz ze zmianąśrednicy dr, zmieniał się tez kąt pochylenia kanału (a) przy
wpływie i wypływie z badanej szczeliny (tabela 1),
a także zwiększała się lub zmniejszała jej wysokość'
Można więc mówić tu o zespole zmiennych czynników
geometrycznych charakteryzujacych układ pierścień/
cylinder, który w dalszej częścipracy będzie przede

Stanowisko badawcze
Badania przeprowadzono w Instytucie Przetwórstwa
Tworzyw Metalchem w Toruniu, wykorzystując doświadczalną wytłaczarkę jednoślimakową W-25D, o Sto_
sunku częściroboczej ślimaka do jego średnicy LlD = 25.

Stosowaną do badań linię technologiczną wytłaczania
wszystkim rozpatrzony na przykładzie wysokości z rozdmuchiwaniem swobodnym pionowo w górę
przedstawia rys. 1' Wytłaczarkę wyposazono w silnik
szczeliny, nazywanej tu ,,badaną szczeliną". Kolejnym
czynnikiem zmiennym była częstotliwość obrotów śli- prądu stałego o mocy 2,6 kw i maksymalnej częstotliwości obrotów 24,2 r-' ora" w układ tylystoro'\^/y umomita (v) wynosząca 1,,7 ; ź,O ; 2,ł 2,6 ; 2,9 lub 3,2 s-1'

Ta b e la 1. ElemenĘ geomeĘcznecharakteryzujące układ
pierścien/rylinder
T a b I e 1. Geometrical parameters characterizing the ring/barrel
system

Średnica
otworu cylindra D, mm

A,.

brednlca częscl
czynnej pierścienia dn, mm

25

Wysokość
badanej szcze-

liny

6,

mm

Kąt pochylenia
kanału cr, rad

22,8

1,1

0,254364

23,4

0,8

0,363133

24,0

0,5

0,463646

żliwiający .bezstopniową regulacje częstotliwościobrotów ślimaka.Cylinder w strefie zasypu i zasilania układu uplastyczniającego wytłaczarki nie ma rowków Dodatkowo w linii technologicznej znajduje się: głowica
wytłaczars k a kr zy żow a, vr ządzenie nadmu chującochłodzące, spłaszczaj4ce, odbierające i nawijające folię
rurową [26].

Czynniki stałe:

- elementy geometryczne ślimaka, głowicy wytłaczarskiej kr zy żow ej, cylindra, vr ządzenia nadmuchująco-chło dzące go oraz ur ządzeń spłas zczające g o, o dbiera -

jacego i nawijającego folię rurowąi

-

szania

długośćpierścienia intensywnego ścinania i mie-

-26mm;

pierścienia intensywnego
- długośćczęściczynnej
ścinania i mieszania
L2 mm, w tym części walcowej
-7 mm;
- liczba stref grzejnych układu uplastyczniającego
wynosząca w przypadku wytłaczarki 4, a głowicy wytłaczarskiej 1;

-

temperatu

r

a poszcze 9ólnych stref grzej ny ch ukła-

du uplastyczniającego: Ti = 135oC, Tr = 150oC, TilI =
160oC, Tru = 16OoC oraz temperatura głowicy wytlaczar-

skiej T6 = 180oCi

-

- stopień
8,5;

rozciągania folii w kierunku wzdłużnym

rozciągania folii w kierunku poprzecznym
- stopień
(równy
stopniowi rozdmuchiwania)
1,8;
- wylotowego
szczelina pierścieniowaotworu
dyszy głowicy wytłaczarskiejkrzyżowej 0,6 mm.
Na wyniki badań mogą wpływać przede
wszystkim

czynniki zakłóca1ące, takie jak np': napięcie prądu elek_
trycznego (zmiany od ok. 215 do 225 V), temperatura
otoczenia (zmiany od 20 do 24oC), wilgotność bezwzględna tworzywa wejściowego (zmiany od 0,04 do
0,06o/o)

oraz wilgotnośćwzględna powietrza (zmiany od

55 do 65%). Założonojednak, ze wpływ Ęch czynni}<ów
jest bardzo mały i mozna go pominąć, bez szkody d|a

wyników pracy'

Rys. 1' Stanowisko badawcze: 1
urządzenie odbierające,
2
urządzenb nawijające ,3
głowica wytłaczarska, 4
urządzenie spłaszczające, 5
układ sterujący urządzeniem
odbierającym, 6
układ sterujący wytłaczarką,7
wentylator,8
obudową uklądu uplastyczninjącego
Fig. 1. Experimental setup: 1
receiaing deaice, 2
rninding deuice, 3
extruder head, 4
deaice, 5
receiaing deuice control system, 6 -flattening
extruder control system,
7
8
plasticizing
system
with
screen
fan,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Śhmak (rys.2) ma konstrukcję umozliwia;ącą zmianę
pierścieniaintensywnego ścinaniai mieszania zamontowanego w końcowej częściślimaka w strefie dozowania układu uplastyczniającego w odległości
123 mm od
czola ślimaka.|ak już wspomniano, pierścienie umozliwią uzyskanie różnejwysokości 6 szczeliny między po-
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Rys. 2. Ślimak stosowany w badaniach

Fig.2. Screw used in experiments

wierzchnią zewnętrzną walcowej czynnej częścipierś- nia średnicy zewnętrznej równej 22,8 mm, co zapewnia
cienia a powierzchnią wewnętrzną cylindra wytłaczarki wysoko$ć badanej szczeliny 6 równą 1',1 mm. Następnie
(rys. 3).
umieszczono ślimakw cylindrze i przymocowano głowicę wytłaczarską do układu uplastyczniajacego oraz
nastawiono, podaną już uprzednio, temperaturę poszczegó|ny ch stref grzej nych układu up lasĘczniaiącego
i głowicy wytłaczarskiej, dobraną na podstawie literatury i badań wstępnych.
Po uzyskaniu wymaganych wartości temperatury,
mieszaninę polietylenu i środka barwiącego wsypylvano
do zasobnika, uruchamiano silnik wytłaczarki, urządzenie nadmuchujaco-chłodzące oraz odbierające i rozpoczynano Proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem stosu_
\o
o
jac najmniejszą z Ptzyjętych szybkośćobrotową ślimaka.
g
ś
Na podstawie uprzednio przePro\^/adzonych prób
przyjęto, ze w ciągu 30 min następowała stabilizacja
cieplna wytłaczarki oraz całego Procesu wytlaczania
z rozdmuchiwaniem, tzn. stopień rozciągania folii
w kierunku wzdłużnym i poprzecznym nie ulegał juz
zmianie' Po ustabilizowaniu cieplnym procesu przystę_
Powano do pomiarów czynników badanych bezpośredRys. 3. Schemąt układu pierścirńlcylinder: a
pierścień innio. Następnie zwiększano prędkośćobrotów ślimaka
tensywnego ścinania imieszania,b
cylinder, c
do następnej zbadanydt,czekano na ustabilizowanie się
-badana
szczelina
cieplne wytłaczarki oraz procesu wytłaczania i ponowFig 3. Scheme of the ringlbarrel system: a
intensiae sheanie wykonywano pomiary. Wreszcie, po rvykonaniu poring and mixing ring used for experiments,- b
barrel, 3
miarów w warunkach największej prędkości obrotów
- ślimaka,zmniejszano j4 do zera orazwylączano wszystgap
kie urządzenia. Po zakończeniu omówionej serii dotyczącej wartości 6 = 1,1' mm wymieniano pierścień inten_
Zastosowana głowica wytłaczarska krzyżowa do sywnego ścinania i mieszania na następny (zmieniając
wytłaczania folii rurowej ma konstrukcję typową. w ten sposób wartość6) i wszystkie czynnościpowtaW głowicy znajduje się rdzeń średnicy 50 mm, a w nim rzano od początku, realizując kolejną serię badań.
otwór, przezktóry powietrze rozdmuchuje folię rurową.
Wokół rdzenia jest wykonana szczelina pierścieniowa
WYNIKI BADAŃ I IcH INTERPRETACIA
do wytłaczania folii, a za nią następna szcze|ina do ochładzania wytłaczanej folii. Powietrze rozdmuchujące
Po wyznaczeniu wartości czynników badanych bezi chłodzące folię doprowadza się z wenĘlatora o mocy pośrednio,obliczano czynniki badane pośrednio \^/ spo0,55 kw
sób podany w publikacjachI77,78,277. Wyniki obliczeń
Rozdmuchana, ochłodzona i spłaszczona folia jest doĘczące różnych wartości wysokościbadanej szcze|iciągniona pomiędzy dwoma walcami i następnie nawiny przedstavńaja rys' 4-7.
jana w urządzeniu nawijajacym.
Zwiększanie szybkości obrotowej ślimaka, niezaleznie od wartości6,przyczynia się do wzrostu masoweMetodyka badań
go natęzenia przepływu tworzywa (rys. 4), ciśnienia
tworzywa przed głowicą (rys. 5) i jednostkowego zużyPo odłączeniu głowicy wytłaczarskiej krzyżowej od cia energii doprowadzanej do układu napędowego wyukładu uplasfyczniającego i wyjęciu ślimaka,zamonto- tłaczarki (rys. 6) oraz do zmniejszenia składowej spra\Ąr_
wano na nim pierścień intensywnego ścinaniai miesza- nościenergetycznej wytłaczarki (pochodzącej z jejukła-
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Ę'. 4. Zależnośćmasou)e4l natężenia przepływu tworzywa

(G)

od częstotliwościobrotów ślimaka(v) iod wysokościbada-

nej szczeliny (6);wartości6; 1
L,L mm,2
0,8 mm,3
0,5 mm
Fig. 4. Dependence of polymer mass flota rąte (G) on screw
rotati.on speed (v) and heights of gap (6);6 aalues: 1
L,1
mm,2
0.8 mm,3
0.5 mm

-

-

-

-

-

-

2,5

v,

s-1

Rys. 6.|ednostkowe zużycie energii doprowadzanej do układu
napędowego rlłytłaczarki(Ep) od częstotliwości obrotów śIimaka (v) i od wysokościbadanej szczeliny (6); oznaczenia jak
na rys, 4
Fig,6. Dependence of specifu energy consumption of the ex-

truder conducted to its power transmissinn system

(Elń

on

the screw rotąti.on speed (v) and heights of gap (6); markings
as in Fig.4

90

r-d

E

;ę

CL

I

1,5

2,0

Y

2,5

3,0

s-1

2,5

Ws, 5.Zależnośćciśnimin tworzywa (p) przed głowitąwytłaczarską od częstotliwości obrotów ślimakn (v) i od wysokości
badanej szczeliny (6); oznaczenia jak na rys. 4
Fig. 5. Dependence of polymer pressure (p) in front of the
extruder head on the screw rotatinn speed (v) and heights of
gap (6);markings as in Fig. 4

du napędowego) (rys. 7)' Charakter zmian wymienionych wielkości jest zgodny z danymi literaturowymi [4,
9,77,191.
Zmniejsz

ani e

wys okościba

d a ne

j szcze|iny, niezale ż-

nie od częstotliwościobrotów ślimaka, powoduje spadek G, p i r, zwiększa się natomiast wartośćEpv'
Długośćczęści czynnej pierścienia intensywnego ści_
nania i mieszania stanowi tylko niecd ponad 1,75o/" długościczęściroboczej ślimaka, a pomimo to pierścień
wpływa intensywnie na przebieg i efektywność procesu

Ys,
I{s,

7. Ząleżnośćskładowej sprawności energetycznej rłytłaczarki (r) od częstotliwościobrotów śIimaka (v) i od wysokości
badanej szczeliny (6); oznaczenin jak na
4

rys.

Fig. 7. Dependence of component energy efficbncy of the ex-

truder (r) on the słew rotation speed (v) and heights of gap
(6); mąrkin7s as in Fig. 4

wy tŁaczania. Procesy reolo giczne, dynamiczne, kinema-

tyczne i inne zachodzące podczas przepływu tworzywa
przed szczeliną, na jej długościi za nią oraz pomiędzy

powierzchnią zewnętrzną walcowej częściczynnej
pierścienia intensywnego ścinaniai mieszania a powierzchnią wewnętrzną cylindra, są tak intensywne, ze
ich efekty obserwuje się nawet po pokonaniuprzez tworzywo w kanale śrubowym układu uplastyczniaj4cego
dalszej drogi długościok. 360 mm.
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Taki przebieg przedstawionych zależności,mozna

wyjaśnićcharakterem przeplywu tworzywaw kanale ślimaka. Najmniejsza wysokość badanej szczeliny powodu-

POLIMERY 2002,47,nr 6
Wstępna wizualna ocena otrzymanej folii wskazuje

na jednolite jej zabarwienie (a więc dobrą homogenizację

składu) oraz korzystny wygląd, niezależnie od zespołu
je największy opór przeplywu tworzywa na długości zmiennych czynników geometrycznych i częstotliwości
walcowej częściczynnej pierścieniaintensywnego ścina- obrotów ślimakaprzyjętych w badaniach.
nia i mieszania. Najmniejszejwartości 5 odpowiada nai
większy kąt pochylenia kanału przy wp|ywie i wypływie
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