
UKŁADY UPLASTYCZNIAJĄCE I 
PARAMETRY UPLASTYCZNIANIA



WTRYSKARKA to:

► maszyna umożliwiająca cykliczne wytwarzanie wyrobów
kształtowych z tworzyw wielkocząsteczkowych            

gdzie                                                                                           
► kształtowanie zachodzi pod wysokim ciśnieniem             

► dawka uplastycznionego tworzywa jest wtryskiwana     
poprzez układ wlewowy do gniazda formy 

a
► zasadniczymi zespołami są: układ uplastyczniania         

oraz układ zamykania                                                 



ZESPÓŁ UPLASTYCZNIANIA

ZADANIA

► pobranie granulatu z leja zasypowego

► podgrzanie i uplastycznienie tworzywa

► wtryśnięcie stopu do gniazda formy

► utrzymanie wtryśniętego stopu 
pod ciśnieniem docisku



ZESPÓŁ UPLASTYCZNIANIA

► RODZAJ NAPĘDU ŚLIMAKA

►WYKONANIE I WIELKOŚĆ ŚLIMAKA

►WYKONANIE CYLINDRA

► KOŃCÓWKA ŚLIMAKA

► ZAWÓR ZWROTNY

► RODZAJ DYSZY

► INNE WYPOSAŻENIE I FUNKCJE (np. dodatkowe
ogrzew. ustnika, akumulator)



ZESPÓŁ UPLASTYCZNIANIA



NAPĘDY ŚLIMAKÓW

► przez silnik elektryczny z przekładnią mechaniczną

► przez silnik hydrauliczny z przekładnią mechaniczną

► bezpośredni napęd przez silnik hydrauliczny

► bezpośredni napęd przez silnik elektryczny



WYKONANIE I WIELKOŚĆ ŚLIMAKA

► nominalne, pod - i  nadnominalne

► standardowe i wzmocione(odporność na zużucie
- zwoje napawane stellitami, powłoki specjalne)

► wykonania specjalne
- barierowe
- dwuzwojne
- o geometrii dostosowanej do określ. tworzyw
- do przetwarzania określonych tworzyw

(np.elastomerów, ciekłych silikonów)
- inne
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Rodzaje ślimaków

Ślimak standardowy
Uniwersalny ślimak do przetwarzania różnorodnych materiałów. Przy pomocy tego ślimaka nie zawsze
można uzyskiwać optymalną wydajność, jednak w dużej ilości przypadków spełnia on stawiane
wymagania.

Ślimak mieszający
Do dodawania (mechanicznego ujednorodniania) pigmentów barwnych oraz granulatów proszkowych,
jak również do bezpośredniego przetwarzania kilku komponentów do postaci pasty, czyli do
homogenizacji materiałów o różnych lepkościach i różnych rozkładach masy cząsteczkowej.
Znajduje zastosowanie przy szczególnie wysokich wymaganiach odnośnie mechanicznej i termicznej
jednorodności formowanej masy.

Ślimaki specjalne
PCW, duroplasty, elastomery
Ślimaki specjalne uwzględniają szczególne właściwości termiczne, reologiczne oraz trybologiczne
materiałów specjalnych.

Ślimaki z odgazowaniem
Przetwarzanie wszystkich materiałów higroskopijnych, które ze względów optycznych lub
technologicznych muszą być osuszone przed przeróbką, a w szczególności do przetwarzania
higroskopijnych materiałów regenerowanych.

Ślimak wysokowydajny (HP: HIGH PERFORMANCE)



GEOMETRIA ŚLIMAKA

CZOŁO ZWOJU
SKOK ZWÓJ

WYSOKOŚĆ ZWOJUSZCZELINA

GRUBOŚĆ ZWOJU



PRZYKŁADY KONSTRUKCJI ŚLIMAKÓW

1-standardowy

2-dwuzwojny z
końc.miesz.

3-wys.wydajn. z
końc.ścin.-miesz.

4-barierowy

5-do przetw. PVC

6-do duroplastów

7-pokryty warst.TiN



ŚLIMAK STANDARDOWY- GEOMETRIA
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Rys. Standardowa blokada przepływu wstecznego
1. 1. Trzy lub cztery stopki

2. 2. Głowica ślimaka

3. 3. Pierścień zaporowy

4. 4. Pierścień naciskowy



GEOMETRIA 
GROTU





ZAWÓR ZWROTNY



STOPIEŃ SPRĘŻANIA 2,2



STOPIEŃ SPRĘŻANIA 1,4



STOPIEŃ SPRĘŻANIA 1,8
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Geometria dwuzwojowego ślimaka 
trójstrefowego.
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Geometria ślimaka barierowego.



23



Popularne elementy mieszające i tnące stosowane w 
ślimakach do wtryskiwania







ZAWÓR ZWROTNY – „active lock”







ROZKŁAD PRĘDKOŚCI NA LINII ŚRUBOWEJ ŚLIMAKA

D – nominalna średnica ślimaka, d – średnica rdzenia, h – głębokość 
zwoju, φ – kąt pochylenia linii śrubowej, t – skok linii śrubowej,
L – czynna długość ślimaka







Optymalizacja temperatury cylindra i 
stopu

Wstępnie ustawione temperatury cylindra wraz z tarciem 
indukowanym przez obroty ślimaka oraz ciśnienie 
uplastyczniania zapewniają ilość ciepła wystarczającą do 
stopienia tworzywa

Zbyt wysoka temperatura topienia:
● Degradacja (uszkodzenie) termiczne,

● Różnice w kolorze/zmiana koloru/zwiększony skurcz/zmiany 
wymiarów,

● Przedłużony czas chłodzenia,

● Gorsze właściwości mechaniczne.



Zbyt niska temperatura stopu:

● Niejednorodny stop,

● Zwiększone naprężenia w wyprasce,

● Wyższe wymagane ciśnienie podczas wtrysku,

● Wyraźnie widoczne linie płynięcia i łączenia.

Zazwyczaj temperatury cylindrów są ustawiane z rosnącym 
profilem (wyjątek: PA). Dwie pierwsze strefy grzewcze powinny 
być ustawione na dolną granicę przy minimalnym 
wykorzystaniu skoku ślimaka oraz na górnej granicy dla 
znacznego wykorzystania skoku.



Przykładowe nastawy temperatur cylindra dla 
PMMA

● Zasyp 60÷80°C             /70°C *
● MH1  150÷200 °C        /190°C *
● MH2  180÷220 °C        /210°C *
● MH3  200÷250 °C        /230°C *
● MH4  200÷250 °C        /230°C *
● DH     200÷250 °C       /230°C *

* Te profile temperatury są ważne do użycia przy obciążeniu 
skoku w zakresie od 35 do 65%, dla wyprasek o zależności 
długości drogi płynięcia/grubości ścianki między 50:1 i 100:1.
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●Zalecane obciążenie skoku ślimaka

● zależy od  długości cyklu  ->  czasu przebywania w cylindrze 

●► dla produkcji  szybkobieżnej  od 0,5 – 1,5 D

●► dla produkcji o krótkich cyklach  od 0,5 – 2,0 D

●► dla produkcji o długich cyklach od 1,5 – 4,0 D



●Zalecane max. i min. skoki ślimaków dla różnych 
tworzyw



Obciążenie skoku Obciążenie skoku Obciążenie skoku

Tworzywo Ogólnie krótkie cykle długie cykle

min. D max. D min.% max.% min. D max. D min.% max.% min. D max. D min.% max.%

 PE, PP, PS 0,5 4,0 11 90 0,5 2,0 11 45 1,5 4,0 33 90

 SAN, ABS, ASA 0,5 4,0 11 90 0,5 2,0 11 45 1,5 4,0 33 90

 PA , PA+GF 0,5 3,0 11 65 0,5 2,0 11 45 2,0 3,0 45 65

 PC 0,5 3,5 11 80 0,5 2,0 11 45 2,0 3,5 45 80

 POM 0,5 3,5 11 80 0,5 2,0 11 45 2,5 3,5 55 80

 PMMA 0,75 3,5 17 80 0,75 2,0 17 45 2,5 3,5 55 80

 PET, PBT 0,75 3,0 17 65 0,75 2,0 17 45 2,5 3,0 55 65

 PPO 0,5 3,5 11 80 0,5 2,0 11 45 2,0 3,5 45 80

 PC/ABS 1,0 3,0 22 65 1,0 2,0 22 45 2,5 3,0 55 65

 PVC – tw 1,0 3,5 22 80 1,0 2,0 22 45 2,5 3,5 55 80

 PVC – m 0,5 4,0 11 90 0,75 2,0 17 45 2,0 4,0 45 90

Wychodząc z cylindra  "B" , 
Skok ślimaka 4,5 D =100 %, Długość ślimaka: 20 D

•ZALECANE  SKOKI ŚLIMAKÓW DLA RÓŻNYCH TWORZYW



●Zalecane czasy przebywania tworzywa w cylindrze



PRZEBIEG UPLASTYCZNIENIA W CYLINDRZE

Tworzywo
zhomogenizowane

termiczne
i mechaniczne

Widoczne
niestopione

granulki
tworzywa

Widoczne
przypalenia,

czasem
pęcherze
gazowe

Tcyl.   
pH pl
ns

nastawy
właściwe

za niskie
przeciwciśnienie
i (lub) prędkość

obwodowa 
ślimaka

za wysokie
przeciwciśnienie
i (lub) prędkość

obwodowa 
ślimaka

A. prawidłowy
B. opóźniony

C. przedwczesny

Strefa sprężania

Strefa sprężania

Strefa sprężania



ZALECANE DLA RÓŻNYCH TWORZYW CIŚNIENIE 
SPIĘTRZANIA



Za wysokie przeciwciśnienie powoduje: Za niskie przeciwciśnienie jest przyczyną:

WPŁYW PRZECIWCIŚNIENIA NA WŁASNOŚCI WYPRASKI



ZALECANE LICZBY OBROTÓW ŚLIMAKA I PRĘDKOŚCI 
OBROTOWE DLA RÓŻNYCH TWORZYW



Czas dozowania

● zwiększone wahania czasu dozowania mogą być następstwem 

●► stosowanie domieszek regranulatu

●► barwienia koncentratem lub barwnikiem ciekłym

●► niedostatecznego wysuszenia granulatu

●► źle funkcjonującego zaworu zwrotnego

●► zużycia zwojów ślimaka



ZMIANA TEMPERATURY STOPU PE I ABS W FUNKCJI SKOKU 
WSTECZNEGO ŚLIMAKA









ZESPÓŁ UPLASTYCZNIANIA

ZUŻYCIE

► ODZIAŁYWANIE KOROZYJNE
- skład chemiczny tworzyw
- dodatki do tworzyw
- nieodpowiednie warunki przetwórstwa

► ODZIAŁYWANIE MECHANICZNE
- wypełniacze włókniste(ścierne)
- nieodpowiednie warunki przetwórstwa(erozja)



Praktyczne wykorzystanie wiedzy 
nt. układu uplastyczniania

► optymalny dobór układów przy zakupach maszyn

► ograniczenie lub wyeliminowanie produkcji braków

► lepszą ocenę przydatności maszyny dla określonej 
produkcji wyprasek

► lepszy nadzór na jakością produkcji oraz pracą 
wtryskarki i kontrola parametrów technologicznych



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


