
technologie

42 Tworzywa sztuczne w przemyśle . Nr 1/2012

R
azem z postępem w dziedzinie tworzenia nowych mate-
riałów polimerowych konieczny jest rozwój technologii 
ich przetwórstwa. Obojętne, jakiego procesu przetwór-
stwa byśmy nie rozważali, okazuje się, że w każdym wy-

stępuje duża liczba parametrów wpływających bezpośrednio na 
jakość otrzymywanych wyrobów. Każdy z tych parametrów może 
występować w bardzo szerokim zakresie, co komplikuje sam 
proces i utrudnia odpowiedź na odwieczne pytanie technologów: 
Jak dobrać parametry wtryskiwania, aby otrzymać wypraskę naj-
lepszej jakości i co robić żeby ta jakość była powtarzalna?

Jest to trudne pytanie, na które trudno jest udzielić jedno-
znacznej i prostej odpowiedzi, gdyż istnieją wzajemne powią-
zania pomiędzy parametrami oraz ich wpływ na zmianę cech 
jakościowych gotowego wyrobu.

Dzieje się tak, ponieważ zmieniając parametry przetwórstwa, 
poruszamy się w pewnym obszarze ograniczonym przez proste 
do zdiagnozowania i widoczne wady (rys. 1) takie jak: degrada-
cja termiczna, niedolewy, wypływki czy niedostateczna płynność 
tworzywa spowodowana jego zbyt niską temperaturą. 

W całym obszarze prowadzenia procesu wtryskiwania nie jest 
to już takie oczywiste, mianowicie w każdym, miejscu cechy ja-
kościowe wyprasek mogą być inne. Cechą charakterystyczną 
procesu wtryskiwania jest to, że w przeciągu liczonego w se-

kundach czasu cyklu kształtowane są wszystkie właściwości 
użytkowe wyrobu. Zostaje wykształcona struktura wypraski, 
która wpływa na jej właściwości fizyczne. Skurcz objętościowy 
powoduje zmianę wymiarów, powstają naprężenia własne, które 
później przyczyniają się do deformacji wypraski itp. Poprawne 
ustawienie procesu ma na celu wyeliminowanie występujących 
równocześnie wad wewnętrznych, zewnętrznych i zapewnienie 
powtarzalności wszystkich cech jakościowych produkowanych 
wyprasek. 

Ponadto większość parametrów przetwórstwa jest mocno 
ze sobą skorelowanych np. zwiększenie temperatury tworzywa 
powoduje zmniejszenie jego lepkości, a co za tym idzie czas 
wypełniania formy będzie krótszy, bo mniejsze są opory prze-
pływu tworzywa w formie. To samo dotyczy temperatury formy. 
Zależności te przedstawiono na rysunku 2.
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W obecnym świecie tworzywa sztuczne, ich kompozyty i mieszaniny zastępują i wypierają elementy wykonywane 
do tej pory z metali bądź drewna. Począwszy od przedmiotów codziennego użytku, a skończywszy na zaawansowa-
nych aplikacjach technicznych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ postęp w przetwórstwie, modyfikacji chemicznej 
i fizycznej polimerów doprowadził do wytworzenia materiałów o unikalnych właściwościach, z powodzeniem zastę-
pując metale.

Rys. 1. Obszar prowadzenia procesu wtryskiwania

Rys. 2. Wpływ poszczególnych warunków przetwórstwa na 
stosowanie wyższego lub niższego ciśnienia podczas fazy 
wtrysku i docisku
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Planowanie doświadczeń

Jakość dowolnego produktu charakteryzują pewne cechy - tzw. 
wielkości wyjściowe, które oznaczymy: qp; p = 1, 2, ...w. System 
produkcyjny i sam produkt określają z kolei pewne parametry 
procesu technologicznego –- tzw. wielkości wejściowe, konsty-
tuujące jakość; oznaczmy je jako: xk; k = 1, 2, ...i. Umożliwia to 
zdefiniowanie tzw. funkcji jakości. 

  q = Q(x1, ...xk, ...xi)      (1)

Przykładów powyższej funkcji jakości (1) może być bardzo 
wiele; najprostsze, a zarazem powszechne, to identyfikacja 
wielkości q z dowolną cechą jakości technologicznej np. właści-
wościami warstwy wierzchniej oraz wielkościami (x1, ...xk, ...xi) 
interpretowanymi jako parametry technologiczne w procesie wy-
twarzania wyrobu. Funkcje jakości wyznaczamy po to, aby prawi-
dłowo sterować procesami lub je optymalizować rys. 3. 

Ograniczając jakość wypraski q (np. wytrzymałość na pękanie) 
do parametrów czysto technologicznych (np. procesu wtryskiwa-
nia) można zapisać następującą funkcję:

 q = Q(Tpi, Td, Tf, pd, pf, vw, tw, td, tch)      (5.3)

gdzie: Tpi – temperatura kolejnych stref układu uplastycznia-
jącego (i = 1, 2 ... n), n – liczba stref grzania; Td – temperatura 

dyszy wtryskowej; Tf – temperatura formy; pd – ciśnienie doci-
sku; pf – ciśnienie panujące wewnątrz formy; tw – czas wtrysku; 
td – czas docisku; tch – czas chłodzenia; vw – prędkość wtrysku.

Ponieważ w warunkach produkcji wielkoseryjnej nie jest moż-
liwe wykonywanie prób w oparciu o tak dużą liczbę parametrów, 
należy wybierać te, które najbardziej wpływają na finalne ce-
chy produkowanych detali, zgodnie z zasadą Pareto, mówiącą 
o tym, że 80% zmian jest powodowanych przez 20% czynników. 
Można, zatem wszystkie parametry procesu technologicznego 
ograniczyć do 20% najistotniejszych, a ich zmiana będzie wpły-
wała na 80% cech produkowanych wyrobów. 

Funkcję jakości można otrzymać – albo na drodze ściśle teo-
retycznej analizy, albo na drodze badań eksperymentalnych. 
Wybór zależy od konkretnej cechy jakości qp, z tym jednak, iż 
wszystkie przesłanki wskazują na to, że badania eksperymen-
talne stanowią podstawową metodę kreowania funkcji jakości. 
Wynika to z faktu, iż właśnie badania eksperymentalne w zna-
komitej większości przypadków, odniesionych do konkretnych 
problemów jakości produktów przemysłowych – przy całym 
uznaniu dla nauk teoretycznych – pozostają jedyną metodą po-
zyskiwania informacji o jakości. Niemożliwym jest na przykład 

Rys. 3. 
Funkcja jakości: 
wyznaczanie,
przetwarzanie 
i zastosowania
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wyznaczyć chropowatość powierzchni wypraski, bazując na fi-
zyce polimerów, nauce o materiałach czy też mechanice ciał 
odkształcalnych. 

Dotychczas analizowano matematycznie wyniki pomiarów do-
piero po przeprowadzeniu eksperymentu - teraz postępuje się 
odwrotnie – na samym początku ustala się plan doświadcze-
nia wynikający z teorii eksperymentu. Plan zapewnia uzyska-
nie maksimum informacji doświadczalnej, przy jednoczesnym 
ograniczeniu liczby pomiarów (czas i koszty badań) do niezbęd-
nego minimum. Analiza matematyczna (statystyczna) wyników 
pomiarów – pozostaje nadal, lecz wykonywana jest dopiero po 
zakończeniu pomiarów, a stosowane metody analizy są ściśle 
związane z zastosowanym planem doświadczenia. 

Nadal trwa nieustające zapotrzebowanie na teorię ekspery-
mentu, wynikające z prostego faktu, iż jej stosowanie obniża  
i tak bardzo duże koszty badań doświadczalnych, które można 
wykonać stosując następujące metody: 

Metoda tradycyjna, która polega na tym, iż wpływ każdej 
wielkości wejściowej badany jest oddzielnie, przy ustalonych 
wartościach wszystkich pozostałych wielkości; otrzymuje się, 
więc jedynie pojedyncze funkcje: 

       q = Q1(x1), q = Q2(x2), ...q = Qi(xi)     (2)

Informacja uzyskana za pomocą tej – powiedzmy zdecydowa-
nie – archaicznej już metodyki jest znikoma. Optymalizacja nie 
może być poprawnie przeprowadzona, a zastosowanie do ste-
rowania numerycznego – wykluczone. Jedyna zaleta to niskie 
koszty takich badań, wynikające z niezbyt dużej liczby pomiarów 
wymaganych do ich realizacji (rys. 4).

Metoda badań kompletnych polega na wykonaniu pomiarów 
wartości wielkości wyjściowej – parametru q dla wszystkich 
możliwych wzajemnych skojarzeń wartości wielkości wejścio-
wych xk, k = 1, 2, ...i . Niestety, ponieważ mają to być wszystkie 
skojarzenia - to liczba pomiarów może być wyjątkowo duża, gdyż 
występuje tzw. eksplozja kombinatoryczna. Badania komplet-
ne dostarczą pełnej informacji: poznane zostanie ekstremum 
i wyznaczona aproksymująca funkcja jakości zapewniająca ste-
rowanie. Niestety metoda ta może być całkowicie nierealna w 
zastosowaniach praktycznych, właśnie ze względu na absurdal-
nie duże liczby wymaganych pomiarów. I w ten sposób stajemy 
przed dylematem: albo tanio uzyskać mało przydatne wyniki 
badań empirycznych wykonanych metodą tradycyjną, albo do-
skonałe wyniki, lecz po absurdalnie wysokich kosztach metody 
badań kompletnych.

Metody teorii eksperymentu – polegają na teoretycznym opra-
cowaniu takiego skojarzenia wartości wielkości wejściowych (x1, 
x2, ...xi), aby możliwe było wyznaczenie aproksymującej funkcji 
– funkcji jakości, w pełni przydatnej do:

l optymalizacji, tj. wyznaczenia zbioru {x1opt, x2opt, …xiopt} speł-
niającego warunek ekstremalizacji; 

l sterowania numerycznego jakością w systemie produkcyj-
nym lub stwierdzenia zgodności parametru jakości q z jego 
wartością wymaganą (SSP – SKJ).

Wspomniane rozważania należą do skomplikowanych i wyma-
gają wiedzy ze statystyki oraz matematyki, jak również bardzo 
dobrej obsługi oprogramowania specjalistycznego (jak STATISTI-
CA lub zaawansowanego poziomu Excela i korzystania z formuł, 
makr itp.). Nie bardzo jest na nie czas w przemyśle i nie zawsze 
w firmie są osoby, które są w stanie korzystać z tak trudnych 
narzędzi.

oProgramowanie wsPomagające Pracę technologa 
stasa Qc

Z myślą o zastosowaniach przemysłowych, gdzie nie ma zbyt 
wiele czasu na szczegółowe analizy, a otrzymany wynik musi być 
klarowny w swym opisie, rzeczowy, a jednocześnie bardzo kon-
kretny i pozbawiony błędów, stworzono oprogramowanie STASA 
QC. Program dzięki zastosowanym algorytmom jest w stanie  
w znaczący sposób ułatwić ustawienie procesu. STASA QC zde-
cydowanie skraca pracę analityczną, a bazując na czynnościach 
które i tak każdy technolog musi wykonać, pozwala na pełne 
poznanie i „wyuczenie” się procesu. 

Oczywiście jest w błędzie ten, kto uważa, że dzięki zastoso-
wanemu oprogramowaniu można zrezygnować z prób, a maszy-
na sama po jednym cyklu „nauczy się” procesu. Zresztą nie do 
końca też o to chodzi. Bazą każdej optymalizacji przeprowadzo-
nej przy pomocy oprogramowania jest przeprowadzenie prób na 
wtryskarce (DoE) i pomiarów cech jakościowych detali wykona-
nych z różnymi ustawieniami parametrów. Dopiero to pozwala 
na rozpoznanie oraz zdiagnozowanie zależności pomiędzy para-
metrami procesowymi, a wskazanymi przez użytkownika cecha-
mi jakościowymi. Dzięki temu użytkownik jest w stanie uzyskać 
optymalne ustawienie parametrów pod względem czasu cyklu  
i jakości wyrobu oraz stabilności procesu. Technolog ma rów-
nież pomoc ze stronu programu przy zaburzeniu produkcji (z ta-
kiej czy innej przyczyny). Tu dzięki STASA QC osoba obsługująca 
będzie mogła w krótkim czasie zareagować w optymalny sposób 

Rys. 4. Klasyczny sposób ustawienia optymalnych parametrów na wtryskarce
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Rys 5. Wykonywanie optymalizacji za pomocą programu STASA QC
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a dzięki wynikom wcześniej wykonanej optymalizacji swoje pró-
by ograniczyć do minimum.

W klasycznej metodzie (rys.4) ustawiamy parametry przetwór-
stwa na maszynie, wtryskujemy wypraskę i analizujemy inte-
resujące nas cechy jakościowe (masa, wymiary itp.). Jeśli nie 
spełniają naszych oczekiwań, ponownie wprowadzamy zmiany, 
wtryskujemy wypraskę i oceniamy jej jakość itd., aż do uzyska-
nia prawidłowej wypraski. Czasem są to dziesiątki prób, gdzie 
jedynym celem jest uzyskanie choć jednej dobrej wypraski. Cała 
reszta prób i tworzywa ląduje w kosztu lub w młynku. Zapomina-
my o tym, że każdy wynik tych prób jest cenny, bo mówi, że przy 
tych parametrach takie lub inne cechy wypraski są nieprawi-
dłowe. Wyrzucamy kawał dobrego materiału badawczego, który 
można wykorzystać do uzyskania informacji o zmienności pro-
cesu czy wrażliwości badanej cechy na parametry wtryskiwania. 
Stosując pojedyncze próby, bardzo trudno jest wyciągnąć ana-
lityczne wnioski, ponieważ parametry zmieniane są w sposób 
chaotyczny. Poza tym uzyskane na tej podstawie ustawienie 
parametrów procesu może odbiegać dość znacznie od optimum 
zarówno pod względem czasu cyklu, jakości, stabilności oraz 
wykorzystania energii (ustawiony proces zbyt energochłonny). 
I tu nieocenioną pomocą może być specjalistyczne oprogramo-
wanie, które wyręczy nas w projektowaniu cyklu prób, akwizycji 
danych z prób oraz optymalizacji procesu.

Ale idąc po kolei - na początku konieczne jest określenie 
celu – tych cech, dzięki którym będzie charakteryzowana ja-
kość (poprawność) wykonania wtryskiwanego detalu. Powinny 
być to cechy, które jesteśmy w stanie skwantyfikować (zmie-
rzyć) np. wymiary, masa, średnica otworów, rozstaw pomiędzy 
kołkami itp. Bardzo dużą zaletą oprogramowania jest to, że 
istnieje również możliwość wprowadzania subiektywnych cech 
jakościowych jak: występowanie wtrąceń, zapadnięcia, linie 
płynięcia itp. Wtedy przyjmują one wartości 0 lub 1 (nie wystę-
puje, występuje).

Należy wybierać takie cechy jakościowe (badane), które nie 
są zależne od innych czynników poza warunkami przetwórstwa 
(parametrami wtryskiwania). Należy być ostrożnym przy pomia-

rze połysku, barwy – ponieważ oprócz warunków przetwórstwa 
wpływ na nie ma stan powierzchni formy wtryskowej, wiec para-
metr ten może być niemiarodajny. Cechy badane powinny być 
dobierane w taki sposób, aby ich ocena była prosta i nie wyma-
gała zbyt skomplikowanej aparatury pomiarowej, a proces jej 
oceny nie zabierał zbyt dużo czasu.

tworzenie Planu Prób

Jak wspomniano wcześniej konieczne jest wybranie kluczo-
wych dla procesu warunków przetwórstwa danego tworzywa. 
Chodzi o najważniejsze parametry związane z procesem. Najczę-
ściej są to: ciśnienie docisku, czas docisku, przeciwciśnienie, 
czas wtrysku (lub punkt przełączenia, droga wtrysku), prędkość 
wtrysku, czas chłodzenia, temperatura formy. Jeżeli któregoś  
z parametrów nie zamierzamy w przyszłości zmieniać (np. wy-
móg zleceniodawcy lub producenta tworzywa, aby temperatura 
formy wynosiła 60oC) nie ma konieczności i potrzeby wprowa-
dzania go do planu prób.

Należy pamiętać, że próby dotyczą danego detalu (formy 
wtryskowej), danej maszyny, danego surowca. Zmiana maszyny 
nawet na tę samą (producent, typ, wielkość) może spowodo-
wać zmiany i nieprawidłową optymalizację. Zmiana tworzywa 
bądź jego złe przygotowanie (nieprawidłowe wysuszenie) rów-
nież spowoduje, zakłócenie późniejszego procesu optymalizacji. 
Co nie dyskwalifikuje wcale zmiany tworzywa, bo jako jedną ze 
zmiennych do planu prób możemy wprowadzić zmianę wskaźni-
ka szybkości płynięcia (MFI – Melt Flow Index) przetwarzanego 
tworzywa (pod warunkiem, że znamy jego aktualną wartość).

wykonanie Prób i Pomiarów

Gdy wybrane są już parametry przetwórstwa i ich wartości (za-
leca się ustawienie od 5 do 10 parametrów) oraz zakresy ich 
wartości, program generuje optymalny plan prób, według którego 

Rys. 6. Użycie programu STASA QC do optymalizacji procesów produkcyjnych
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należy wtrysnąć od 5 do 10 wyprasek na jedno ustawienie para-
metrów (w zależności od powtarzalności i wielkości wypraski). 

Postępujemy zgodnie z planem prób, ustawiając na maszynie 
poszczególne parametry przetwórstwa i wtryskując wypraski, a 
następnie określamy wskazane cechy  jakościowe.

Wyniki prób wpisujemy w wygenerowane przez program STA-
SA QC pola i praktycznie na tym się kończy zaangażowanie ma-
szyn i urządzeń produkcyjnych. Reszta jest wykonywana przez 
oprogramowanie (rys. 5).

oPtymalizacja Parametrów

Program na podstawie wykonanego DoE oraz pomiarów detali 
samoczynnie rozpoznaje zależności pomiędzy parametrami ma-
szyny a zdefiniowanymi cechami jakościowymi. Intuicyjnie i w 
sposób graficzny przedstawia jak zmiana jednego z parametrów 
przetwórstwa wpływa na wszystkie cechy jakościowe wypraski 
(rys. 6).

Można, mówiąc kolokwialnie, „na sucho”, nie uruchamiając 
maszyny zobaczyć w jakim zakresie zmieni się jakość wyprasek, 
gdy zaczniemy zmieniać parametry przetwórstwa.

Można wymienić kilka aspektów stosowania oprogramowania 
STASA QC:

Oszczędność kosztów prób i doskonalenia technologii 
l Nie uruchamiając maszyny, możemy na stworzonym w opro-

gramowaniu modelu obserwować, jaki wpływ ma zmiana jed-
nego lub kilku parametrów na wszystkie zdefiniowane przez 
użytkownika cechy jakościowe rys.5;

l Istnieje możliwość optymalizacji i „wyuczenia” form wielo-
gniazdowych;

l Wiedząc, że duże nakłady energetyczne pochłania ogrzewa-
nie tworzywa przez układ uplastyczniający, można optymali-
zować proces pod kątem zmniejszenia zużycia energii;

l Dzięki analizie Pareto dowiedzieć się można, które parame-
try procesu najsilniej determinują jakość.

Aspekt edukacyjno-szkoleniowy:
l Można szkolić nowych pracowników w zakresie oceny wpły-

wu warunków przetwórstwa, które ustawiają na maszynach, 
na jakość wytwarzanych wyprasek;

l Można wyjaśniać pracownikom wrażliwość tworzyw na zmia-
nę parametrów ich przetwórstwa; 

l Można wskazywać pracownikom, w jaki sposób ogranicza-
nie kluczowych dla procesu parametrów (czas chłodzenia, 
czas docisku) spowoduje zmiany cech jakościowych wypra-

sek. Jest to bardzo częsty problem w zakładach, gdzie obo-
wiązuje system pracy na akord.

Do najważniejszych zalet aplikacyjnych można zaliczyć:
l Uzyskanie najlepszych cech jakościowych przy najkrótszym 

czasie cyklu i stabilnym procesie;
l Możliwość uzyskania kilu różnych ustawień parametrów przy 

których cechy jakościowe będą w pełni zachowane (możli-
wość oszczędzania energii);

l Możliwość optymalizacji form wielogniazdowych
l Przejrzystość dokumentacji i otrzymanych wyników, pozwala 

na przekazanie pełnego sprawozdania z wykonanej optyma-
lizacji klientowi oraz wykorzystanie wyników do przyszłych 
optymalizacji;

l Co najważniejsze, program nie wymaga od użytkownika wiedzy 
na temat analiz statystycznych i procesów matematycznych.

Podsumowanie

Procesy wytwarzania są coraz bardziej skomplikowane i nie 
oznacza to, że wcześniej nie były. Mianowicie rozwój elektro-
niki, mechatroniki oraz technik sterowania maszyn spowodo-
wał, że coraz większe możliwości mają technolodzy obsługujący 
maszyny. Jednocześnie te same procesy produkcyjne stały się 
bardziej skomplikowane, ponieważ coraz więcej wiemy o zacho-
waniu się materiałów podczas przetwórstwa i coraz bardziej mo-
żemy wpływać na to, co w procesie technologicznym uzyskamy. 
Procesy przetwórstwa należą do bardzo skomplikowanych, po-
nieważ opierają się głównie na wymianie ciepła, a kontrola tego 
parametru z racji trudnych pomiarów jest jeszcze nie doskona-
ła. Właśnie to sprawia technologom najwięcej problemów, stąd 
warunkiem prawidłowego i świadomego prowadzenia procesu 
wtryskiwania czy wytłaczania jest poznanie wszystkich możli-
wych zależności pomiędzy tym, co możemy ustalić na maszynie 
a właściwościami otrzymanych wyprasek czy wytłoczyny. 

To wszystko sprawia, że potrzebne są narzędzia, które pozwo-
lą zapanować nad ogromną liczbą danych wynikowych procesu 
technologicznego. W artykule przedstawiono jedno z takich na-
rzędzi, które jest nieocenioną pomocą w opanowaniu procesu 
produkcyjnego i jego doskonaleniu.

dr inż. Przemysław Postawa
Zakład Przetwórstwa Polimerów

Politechnika Częstochowska

Podziękowania dla Beaty CICHOŃ firmy Technik Solution za udostępnienie 
materiałów i oprogramowania STASA QC do badań eksperymentalnych.
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