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Wtryskiwanie mikroporuj¹ce
Streszczenie. W niniejszej pracy szerzej przedstawiono jedn¹ z metod wtryskiwania niekonwencjonalnego,
pozwalaj¹c¹ na uzyskanie wyprasek porowatych, a mianowicie wtryskiwanie mikroporuj¹ce z zastosowaniem poroforów fizycznych. Mo¿e ono byæ przeprowadzane przy u¿yciu konwencjonalnych wtryskarek wyposa¿onych uk³ad
uplastyczniaj¹cy z system wtryskiwania gazu w stanie nadkrytycznym.
S³owa kluczowe: wtryskiwanie poruj¹ce, wtryskiwanie mikroporuj¹ce, mikroporowanie
MICROCELLULAR INJECTION MOULDING
Summary. This work broadly shows one method of an unconventional injection moulding process, which allows to
obtain porous moulded parts, namely microcellular injection moulding, using physical blowing agents. It may be
carried out using a conventional injection moulding plasticizing system equipped with a supercritical gas injection
system.
Keywords: foamed moulded parts, microcellular injection moulding, microporous
1. WSTÊP
Tworzywa porowate s¹ szeroko wykorzystywane
w wielu dziedzinach, m.in. na elementy izoluj¹ce, filtry,
opakowania, itp. Porofory s¹ równie¿ stosowane jako
modyfikatory procesu wtryskiwania, np. w celu zlikwidowania zapadniêæ technologicznych wyprasek, spowodowanych ich skurczem [1]. Ze wzglêdu na charakter
rozk³adu porofory chemiczne dziel¹ siê na egzotermiczne
(najczêœciej pochodzenia organicznego) i endotermiczne
(najczêœciej pochodzenia nieorganicznego) [1-8]. Wtryskiwanie poruj¹ce z u¿yciem poroforów chemicznych jest
stosowane ze wzglêdu na niskie nak³ady na wyposa¿enie
techniczne, proces mo¿e obywaæ siê przy wykorzystaniu
wtryskarek konwencjonalnych. Porofory fizyczne dzieli
siê na gazy wprowadzane pod ciœnieniem oraz lotne ciecze, ulegaj¹ce wrzeniu w temperaturze przetwórstwa. Do
poroforów fizycznych zalicza siê równie¿ mikrosfery
sk³adaj¹ce siê z polimerowej otoczki, wewn¹trz której

Rys. 1. Podzia³ œrodków poruj¹cych (opracowanie w³asne na podstawie
[6])

znajduje siê œrodek poruj¹cy. Podzia³ œrodków poruj¹cych przedstawiono na rysunku 1.
Porofory fizyczne oznaczane w literaturze anglojêzycznej skrótem PBA (physical blowing agent), np. wêglowodory i ich pochodne, azot, dwutlenek wêgla, wystêpuj¹ w postaci gazu, gazu w stanie nadkrytycznym lub
cieczy. Wprowadzane s¹ pod ciœnieniem do ciek³ego tworzywa w uk³adzie uplastyczniaj¹cym maszyny przetwórczej lub bezpoœrednio do gniazda formuj¹cego. Efektywnoœæ tej metody zale¿y w du¿ym stopniu od rodzaju i budowy uk³adu dozowania i instalacji doprowadzaj¹cej
porofor [2,4,9].
Jedn¹ z odmian procesu wtryskiwania poruj¹cego
z wykorzystaniem poroforów fizycznych jest wtryskiwanie mikroporuj¹ce.
W procesie wtryskiwania mikroporuj¹cego otrzymuje
siê wypraski o jednorodnej strukturze porowatej. Rozmiary uzyskanych porów s¹ bardzo ma³e (0,1 ÷ 10 µm)
[2,10,11], a ich iloœæ zmienia siê w zakresie od 107 do 1015
porów w 1 cm3 tworzywa [2,12]. Metoda ta znana jest od
1980 roku i zosta³a wynaleziona przez Massachusetts Institute of Technology, a nastêpnie rozwijana na skalê przemys³ow¹ przez firmê Trexel Inc. w USA pod nazw¹
MuCell [2,13,14,15]. Bazuje ona na termodynamicznej
niestabilnoœci gazów nadkrytycznych (Rys. 2) dodawanych pod odpowiednim ciœnieniem do tworzywa uplastycznionego [6]. Opracowane zosta³y odmiany wtryskiwania mikroporuj¹cego Optifoam firmy Sulzer Chemtech
AG (Szwajcaria) oraz ErgoCell firmy Demag (Niemcy)
[2,16-20].
Strukturê mikroporowat¹ tworzywa uzyskuje siê te¿
w innych metodach przetwórstwa, np. wyt³aczaniu i wyt³aczaniu z rozdmuchiwaniem [7,8]. Wtryskiwanie mikroporuj¹ce nie by³o powszechnie stosowane na skale
przemys³ow¹ do 1998 roku, kiedy to w metodzie tej zaczêto wykorzystywaæ wtryskarki t³okowe. Na jakoœæ uzyskiwanej struktury mikroporowatej wp³ywa szereg parametrów przetwórstwa, rodzaj stosowanego tworzywa
oraz poroforu (np. porofor w postaci dwutlenku wêgla
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Rys. 3. Przyk³ad struktury mikroporowatej polistyrenu [21]

Rys. 2. Diagram fazowy temperatura–ciœnienie dla CO2 [21]

pozwala na uzyskiwanie gêsto u³o¿onych porów, co jest
trudniejsze w przypadku zastosowania azotu jako poroforu). Uzyskiwane w tym procesie pory nie s¹ widoczne
go³ym okiem, jak ma to miejsce w przypadku stosowania
poroforów chemicznych. W celu obserwacji struktury porowatej i zmian w niej wystêpuj¹cych konieczne jest wykorzystanie mikroskopii skaningowej (SEM) (Rys. 3) [21].
W procesie wtryskiwania mikroporuj¹cego wyró¿nia
siê 4 podstawowe etapy (Rys. 4) [22]:
1. Rozpuszczenie (dyfuzja) gazu w uplastycznionym
tworzywie: do zapocz¹tkowania reakcji mikroporowania wymagana jest pewna minimalna, graniczna
iloœæ gazu rozpuszczonego w tworzywie. Zbyt ma³a
iloœæ gazu dostarczanego na tym etapie bêdzie skutkowa³a niepowodzeniem przebiegu procesu.
2. Zarodkowanie (nukleacja): tworzenie siê du¿ej liczby
zarodków porów (wiêksza iloœæ ni¿ w przypadku porowania chemicznego). Do utworzenia du¿ej liczby
jednakowych porów jest wymagany du¿y i szybki
spadek ciœnienia. Nukleacja jednofazowego roztworu
tworzywa z gazem wtryskiwanego do formy wystê-

gaz

dyfuzja

nukleacja

puje zazwyczaj przy spadku ciœnienia mieszaniny
wiêkszym od 1 GPa/s.
3. Wzrost porów: pory s¹ rozszerzane przez dyfuzjê
gazu do ich wnêtrza. Na tym etapie mo¿liwa jest regulacja wzrostu porów poprzez utrzymywanie odpowiedniego ciœnienia i temperatury mieszaniny.
4. Ostateczne kszta³towanie wypraski w formie wtryskowej: mikropory dalej rozrastaj¹ siê lub zestalaj¹
podczas wype³niania gniazda, w zale¿noœci od warunków procesu. Mog¹ te¿ ³¹czyæ siê ze sob¹.
Aby proces mikroporowania przebieg³ w sposób optymalny, wszystkie cztery etapy musz¹ wystêpowaæ w
trakcie posuwistego ruchu œlimaka, czyli w trakcie wtrysku i wype³niania gniazda formy. Temperatura i ciœnienie
roztworu jednofazowego musi byæ utrzymywana w pewnym sta³ym zakresie, aby unikn¹æ porowania w uk³adzie
uplastyczniaj¹cym (koniecznoœæ stosowania zamykanych
dysz). Stopieñ dyfuzji wymagany do utworzenia roztworu jednofazowego dla roztworu gaz/polimer, zale¿y od
trzech g³ównych czynników: stanu poroforu, temperatury i szybkoœci œcinania. Œlimak wtryskarki musi zapewniæ
w³aœciw¹ szybkoœæ œcinania dla mieszaniny tworzywa
z gazem i przyspieszyæ proces dyfuzji gazowej, gdy¿ intensywne œcinanie tworzywa z gazem podczas przetwórstwa sprzyja wydzielaniu porów. Ma³a lepkoœæ wtryski-
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porów

+
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Rys. 4. Ilustracja procesu mikroporowania [21]
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wanego w stanie nadkrytycznym gazu wywo³uje w
uplastycznionym tworzywie dzia³anie zbli¿one do dzia³ania plastyfikatora. Po zmieszaniu gaz i polimer tworz¹
jednofazowy roztwór o niskiej lepkoœci, dziêki czemu
ruch œlimaka mo¿e odbywaæ siê z mniejszym nak³adem
energii [22].
Objêtoœæ wtrysku stosowana przy wytwarzaniu mikroporowatych wyprasek jest zazwyczaj do 20% mniejsza ni¿ w przypadku wtryskiwania wyprasek litych.
Skutkuje to równie¿ krótszym czasem uplastyczniania
i krótsz¹ drog¹ powrotu œlimaka [22].
Wiêksza prêdkoœæ wtrysku skutkuje wiêksz¹ redukcj¹
masy wyprasek. Wy¿sze prêdkoœci wtrysku wywo³uj¹
wiêksze chwilowe spadki ciœnienia w formie, a zatem
umo¿liwiaj¹ otrzymywanie gêstej, porowatej struktury.
Jeœli wtrysk nastêpuje zbyt wolno, tworzywo gwa³townie
sch³adza siê w kana³ach doprowadzaj¹cych, przez co wymagane jest wy¿sze ciœnienie wtrysku, aby poprawnie
wype³niæ gniazdo. Generalnie, ciœnienie wtrysku w procesie mikroporowania mo¿e byæ 60% ni¿sze ni¿ w konwencjonalnej metodzie wtryskiwania [22]. Odmian¹ metody wtryskiwania mikroporuj¹cego jest te¿ wtryskiwanie poruj¹ce dwusk³adnikowe, metod¹ t¹ wytwarza siê
wypraski z litym naskórkiem z jednego tworzywa oraz
mikroporowatym rdzeniem z drugiego [2,23,24,25].
2. METODY WTRYSKIWANIA
MIKROPORUJ¥CEGO
2.1. Metoda Mucell
W procesie wtryskiwania mikroporuj¹cego metod¹
MuCell do uk³adu uplastyczniaj¹cego wtryskarki wprowadza siê gaz w stanie nadkrytycznym (ang. SCF – supercritical fluid) w celu wytworzenia jednofazowego roz-

tworu gazu z ciek³ym tworzywem, wtryskiwanego do
gniazda formy [2,9,11,26,27]. Na skutek gwa³townego
spadku ciœnienia w gnieŸdzie, zachodzi proces nukleacji
du¿ej liczby zarodków powoduj¹cych powstawanie
struktury porowatej. Szybkoœæ i efektywnoœæ rozrostu
mikroporów jest zale¿na od warunków wtryskiwania,
g³ównie od ciœnienia i temperatury tworzywa, jak i od rodzaju gazu, jego iloœci, rozpuszczalnoœci i zdolnoœci do
dyfuzji w tworzywie. Ostateczne uformowanie wypraski
zachodzi w gnieŸdzie formuj¹cym. Ponadto w procesie
nie jest wymagane stosowanie ciœnienia docisku, gdy¿
jego rolê przejmuje ciœnienie gazu wewn¹trz powiêkszaj¹cych siê porów. Pozwala to znacz¹co zredukowaæ czas
ca³ego cyklu wtryskiwania. Wiêksza iloœæ gazu rozpuszczonego w tworzywie powoduje powstawanie du¿ej liczby drobnych mikroporów.
W procesie wtryskiwania mikroporuj¹cego MuCell
najczêœciej stosowane s¹ dwa rodzaje gazów: azot oraz
dwutlenek wêgla [2,9,11,12,14,15,27,28]. Azot osi¹ga stan
nadkrytyczny przy temperaturze -147°C i ciœnieniu 3,4
MPa. Pozwala na uzyskanie gêstej struktury mikroporowatej, przy zachowaniu dobrej jakoœci powierzchni wyprasek i znacznej redukcji ich masy. Reakcja porowania
z zastosowaniem azotu przebiega bardzo intensywnie.
Dwutlenek wêgla osi¹ga stan nadkrytyczny przy temperaturze 31,1°C i ciœnieniu 7,22 MPa. Jest od 4 do 5 razy ³atwiej rozpuszczalny w tworzywie ni¿ azot. Stosowanie
dwutlenku wêgla pozwala na zmniejszenie lepkoœci
wtryskiwanej mieszaniny, co u³atwia porowanie wyprasek o skomplikowanych kszta³tach. Ze wzglêdu na dobr¹
rozpuszczalnoœæ dwutlenku wêgla w tworzywie i ma³o
intensywn¹, wyd³u¿on¹ nukleacjê, reakcja porowania
zachodzi mniej intensywnie ni¿ w przypadku azotu.
Doprowadzenie gazu do stanu nadkrytycznego u³atwia jego rozpuszczanie w tworzywie uplastycznionym.

Rys. 5. Schemat wtryskiwania mikroporuj¹cego MuCell: 1 – zbiornik gazu, 2 – uk³ad dozowania gazu, 3 – modu³ kontroli ciœnienia gazu, 4 – uk³ad
doprowadzania gazu w stanie nadkrytycznym, 5 – wtryskiwacze gazu, 6 – opaski grzejne, 7 – zawór odcinaj¹cy, 8 – wypraska o strukturze mikroporowatej [28]
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W tym stanie gaz zachowuje siê jak ciecz, ma ma³¹ œciœliwoœæ, co znacznie u³atwia jego dozowanie. Du¿a prêdkoœæ dyfuzji gazu w stanie nadkrytycznym do tworzywa
sprzyja powstawaniu równomierne roz³o¿onych mikroporów.
Schemat procesu wtryskiwania poruj¹cego z doprowadzaniem gazu w stanie nadkrytycznym do uk³adu
uplastyczniaj¹cego wtryskarki przedstawiono na rysunku 5. Szybkie uzyskanie jednorodnego roztworu gazu i
polimeru umo¿liwia znacznie wiêksze ni¿ w przypadku
wtryskiwania konwencjonalnego przeciwciœnienie w
uk³adzie uplastyczniaj¹cym, wynosz¹ce od 8 do 20 MPa
(0,3 ÷ 3 MPa w przypadku wtryskiwania konwencjonalnego) [29]. Mikrostruktury charakterystyczne dla warstwy wierzchniej i rdzenia wypraski wytworzonej w procesie MuCell przedstawiono na rysunku 6, natomiast na
rysunku 7 porównano strukturê wyprasek uzyskanych
z polipropylenu w tym procesie z wypraskami z tworzywa zawieraj¹cego porofor chemiczny.

1

2

a)

b)

Rys. 7. Porównanie morfologii wyprasek z polipropylenu uzyskanych
przy zastosowaniu metody MuCell (a) i poroforu chemicznego (b) [12]

w warstwie przypowierzchniowej wypraski, przy czym
jej struktura zale¿y od wartoœci przeciwciœnienia. Zbyt
du¿a jego wartoœæ mo¿e uniemo¿liwiæ uzyskanie struktury mikroporowatej. Na rysunku 9 przedstawiono schemat wtryskiwania mikroporuj¹cego z przeciwciœnieniem.

Rys. 6. Morfologia wypraski z PBT z w³óknem szklanym wytworzonej
w procesie MuCell: 1 – lita warstwa wierzchnia, 2 – porowaty rdzeñ
[12]

Wtryskarki stosowane w procesie wtryskiwania mikroporuj¹cego s¹ wyposa¿one w œlimak z wydzielon¹ dodatkow¹ stref¹ mieszaj¹co-ch³odz¹c¹ w miejscu doprowadzania gazu oraz uk³ad wtryskiwaczy gazu w stanie
nadkrytycznym. Zazwyczaj stosowane s¹ œlimaki o
wspó³czynniku L/D = 28. Konieczne jest równie¿ zastosowanie odpowiedniego oprogramowania steruj¹cego prac¹ wtryskarki [2].
Mog¹ byæ stosowane typowe formy wtryskowe z zimnymi i gor¹cymi kana³ami, jednak ze wzglêdu na krótki
czas wtrysku i du¿¹ prêdkoœæ wtryskiwania musz¹ byæ
wyposa¿one w odpowiednie kana³y odpowietrzaj¹ce.
Celem polepszenia jakoœci powierzchni wyprasek
(uzyskanie g³adszej powierzchni), wtryskiwanie mikroporuj¹ce MuCell mo¿e byæ przeprowadzane z wykorzystaniem przeciwciœnienia gazu w gnieŸdzie formuj¹cym
[2,17,30]. Na rysunku 8 porównano przebieg mikroporowania bez oraz z przeciwciœnieniem. Przy zastosowaniu
przeciwciœnienia unika siê tworzenia pêcherzy gazowych

Rys. 8. Przebieg mikroporowania w procesie Mucell bez przeciwciœnienia w gnieŸdzie formuj¹cym (a) oraz z przeciwciœnieniem (b, c); P – ciœnienie tworzywa z gazem poruj¹cym, Pkrytyczne – minimalne ciœnienie
tworzywa z gazem poruj¹cym, Pg – przeciwciœnienie w gnieŸdzie formuj¹cym [31]
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W obu wymienionych metodach wtryskiwania najpierw nastêpuje zestalenie litej warstwy wierzchniej
wypraski, a nastêpnie zachodzi proces mikroporowania.
2.2. Metoda Optifoam
Metoda wtryskiwania mikroporuj¹cego Optifoam
umo¿liwia wytwarzanie wyprasek o strukturze mikroporowatej przy u¿yciu wtryskarek konwencjonalnych. Analogicznie jak w przypadku wtryskiwania konwencjonalnego tworzyw litych, uplastycznianie tworzywa odbywa
siê w uk³adzie uplastyczniaj¹cym wtryskarki. Doprowadzenie gazu mikroporuj¹cego (najczêœciej dwutlenku
wêgla) [32,33] do ciek³ego tworzywa odbywa siê w specjalnej dyszy (rys. 11), instalowanej pomiêdzy uk³adem
uplastyczniaj¹cym a form¹ wtryskow¹.

Rys. 9. Schemat procesu wtryskiwania mikroporuj¹cego z zastosowaniem przeciwciœnienia w gnieŸdzie formuj¹cym: a) wype³nianie gniazda formuj¹cego gazem obojêtnym, b) wtryskiwanie tworzywa z gazem
poruj¹cym; 1 – forma wtryskowa, 2 – gniazdo formuj¹ce, 3 – uk³ad
uplastyczniaj¹cy wtryskarki, 4 – zbiornik z gazem obojêtnym (azotem),
5 – kana³y doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce gaz obojêtny, 6 – zawór
steruj¹cy, 7 – tworzywo wtryskiwane [2]

Przed faz¹ wtrysku tworzywa zostaje wytworzone przeciwciœnienie gazu obojêtnego w gnieŸdzie formuj¹cym
(Rys. 9a). Po wype³nieniu gniazda tworzywem z gazem
poruj¹cym, gaz obojêtny jest odprowadzany przez specjalne kana³y (Rys. 9b).
Ponadto po zakoñczeniu fazy wtrysku proces porowania mo¿e siê odbywaæ z czêœciowym otwarciem formy
w celu powiêkszenia objêtoœci gniazda formuj¹cego na
etapie powstawania struktury mikroporowatej (Rys. 10).
Gniazdo formuj¹ce jest czêœciowo wype³nione tworzywem z gazem poruj¹cym, po czym nastêpuje niewielkie
otwarcie formy. Rozrost struktury porowatej nastêpuje po
zmniejszeniu ciœnienia tworzywa w gnieŸdzie, na skutek
zwiêkszenia objêtoœci gniazda.

Doprowadzany do dyszy gaz przedostaje siê do porowatej tulei, umo¿liwiaj¹cej wprowadzenie go do ciek³ego
tworzywa w wielu miejscach jednoczeœnie. U³atwia to
rozpuszczenie odpowiedniej iloœci gazu w tworzywie
w krótkim czasie. Homogenizacjê jednorodnej mieszaniny tworzywa z gazem u³atwia ponadto zastosowanie
mieszalnika statycznego. Schemat typowej linii technologicznej do wtryskiwania mikroporuj¹cego Optifoam
przedstawiono na rys. 12.

Dok³adne
otwieranie
formy

Odleg³oœæ
Po³o¿enie
œlimaka

Po³o¿enie
ruchomego
podzespo³u
formy

Rys. 11. Dysza firmy Sulzer do wtryskiwania mikroporuj¹cego metod¹
Optifoam: 1 – mieszalnik statyczny, 2 – tuleja porowata, 3 – torpedo
[2,19,20]

Forma zamkniêta
Czas

Rys. 10. Wtryskiwanie Mucell: wykres zale¿noœci po³o¿enia ruchomego
podzespo³u formy wtryskowej i œlimaka w funkcji czasu [2,30]

Rys. 12. Przyk³ad linii technologicznej do wtryskiwania mikroporuj¹cego metod¹ Optifoam: 1 – konwencjonalny uk³ad uplastyczniaj¹cy
wtryskarki, 2 – dysza do wtryskiwania mikroporuj¹cego, 3 – uk³ad doprowadzania gazu, 4 – wypraska mikroporowata, 5 – forma wtryskowa
[2,20]
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Zalet¹ metody Optifoam jest brak koniecznoœci modyfikacji uk³adu uplastyczniaj¹cego wtryskarki oraz ³atwe kontrolowanie ciœnienia w dyszy wtryskowej, pozwalaj¹ce na dozowanie odpowiedniej iloœci gazu. Ograniczeniem tej metody jest wysokie ciœnienie wystêpuj¹ce
w dyszy podczas fazy wtrysku tworzywa do formy, ograniczaj¹ce doprowadzanie gazu do dyszy wtryskowej.

przed czo³o œlimaka, do tworzywa w g³owicy jest wprowadzana odpowiednia iloœæ gazu. Mieszanina ciek³ego
tworzywa z gazem ulega homogenizacji równoczeœnie,
lecz niezale¿nie od procesu uplastyczniania tworzywa w
uk³adzie uplastyczniaj¹cym wtryskarki.
3. TWORZYWA WYKORZYSTYWANE W PROCESIE
WTRYSKIWANIA MIKROPORUJ¥CEGO,
ZALETY I WADY PROCESU, ZASTOSOWANIA

2.3. Metoda ErgoCell
Podobnie jak w przypadku metody Optifoam, w metodzie ErgoCell wykorzystuje siê oddzieln¹ dyszê
umieszczon¹ na koñcu uk³adu uplastyczniaj¹cego wtryskarki konwencjonalnej. Gaz (najczêœciej dwutlenek wêgla) jest doprowadzany bezpoœrednio do dyszy, gdzie zostaje zmieszany z ciek³ym tworzywem [18]. Dysza (rys. 13)
1

2

3
4

Modu³ ErgoCell

5

6

Uk³ad uplastyczniaj¹cy
wtryskarki

Rys. 13. Schemat procesu mikroporowania ErgoCell firmy Demag
Ergotech: 1 – jednofazowy roztwór tworzywa ciek³ego z gazem, 2 – mieszalnik, 3 – dysza wtrysku gazu, 4 – tworzywo ciek³e, 5 – t³ok wtryskowy, 6 – œlimak [2,18]

sk³ada siê z mieszalnika oraz elementu zamykaj¹cego,
zintegrowanego z uk³adem doprowadzania gazu i sterownikiem wtryskarki. W fazie pobierania tworzywa
przez œlimak wtryskarki, stapiania i transportowania go

a)

Wiêkszoœæ tworzyw termoplastycznych, zarówno
amorficznych jak i krystalicznych, mo¿e byæ przetwarzane metod¹ wtryskiwania mikroporuj¹cego (PP, PE, PS,
PA, PC, POM, PC/ABS, PEI, PBT). Strukturê mikroporowat¹ mo¿na uzyskaæ w tworzywach nape³nionych, nienape³nionych oraz elastomerach termoplastycznych.
Strukturê mikroporowat¹ otrzymuje siê równie¿ w wypraskach z tworzyw biodegradowalnych [2,34] i nanokompozytów (poliamid 6 z nanokaolinem) [2,35,36].
Ograniczeniem dla jakoœci uzyskiwanej struktury
mikroporowatej jest te¿ w pewnej mierze struktura cz¹steczkowa polimeru. Procesom krystalizacji w fazie zestalania siê tworzywa mo¿e towarzyszyæ wydzielanie siê gazów w pobli¿u krystalitów, st¹d te¿ struktura mikroporowata wyprasek z tworzyw czêœciowo krystalicznych
mo¿e byæ nierównomierna. Wykazano ¿e lepsz¹ struktura mikroporowat¹ uzyskuje siê w wypraskach z tworzyw
amorficznych ni¿ krystalicznych, których morfologia jest
te¿ w du¿ym stopniu ostatecznie zale¿na od temperatury
formy i szybkoœci ch³odzenia [37].
Jednym z najczêœciej stosowanym w metodzie mikroporowania tworzywem termoplastycznym jest blenda
PC/ABS. Tworzywo to doskonale nadaje siê do stosowania w tej metodzie przetwórstwa, gdy¿ jego amorficzna
struktura dobrze sprzyja heterogenicznej nukleacji zarodków porów. Stosowanie nape³niaczy, a w szczególnoœci
w³ókien szklanych pozwala na uzyskiwanie korzystnej
jakoœciowo struktury porowatej. Wad¹ stosowania nape³niaczy w³óknistych jest dezorientacja w³ókien nape³niacza wokó³ porów (Rys 14), w porównaniu do orientacji w³ókien w tworzywach litych [37].

b)

Rys. 14. Morfologia SEM wyprasek z PBT z 20% zawartoœci¹ nape³niaczem w postaci w³ókien szklanych: (a) rdzeñ wypraski mikroporowatej,
widoczna znaczna dezorientacja w³ókien, (b) wypraska lita z siln¹ orientacja w³ókien w kierunku przep³ywu w formie [37]
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a)

b)

Rys. 15. Wypraski wytworzone z tworzywa litego (a) i tworzywa mikroporowatego (b); widoczne niedolewy i zapadniêcia na powierzchni wypraski
litej [40]

Wypraski uzyskane metod¹ wtryskiwania mikroporuj¹cego posiadaj¹ szereg zalet [2,10,27,38,39]:
— ciê¿ar wyprasek mikroporowatych mo¿e byæ o 95%
mniejszy ani¿eli wyprasek litych,
— mog¹ mieæ œcianki o ma³ej gruboœci, nawet od 0,3 mm,
— maj¹ w³aœciwoœci nieznacznie ró¿ni¹ce siê od w³aœciwoœci wyprasek litych z tego samego tworzywa, np.
przy ciê¿arze wypraski mikroporowatej mniejszym
o 25% od wypraski litej wystêpuje zmniejszenie
sztywnoœci tylko o oko³o 7%,
— s¹ pozbawione zapadniêæ, odkszta³ceñ, maj¹ zredukowany skurcz przetwórczy (Rys. 15).
Do zalet procesu mikroporowania zaliczyæ mo¿na:
— zmniejszenie lepkoœci tworzywa uplastycznionego
przez wprowadzenie gazu w stanie nadkrytycznym,
a w rezultacie znaczne obni¿enie temperatury wtryskiwania (do 78%), ciœnienia wtryskiwania (od 30 do
50%) oraz si³y zamykania formy (do 60%) [2,11,38].
— krótki czas cyklu wtryskiwania ze wzglêdu na ni¿sz¹
temperaturê tworzywa, ³atwe wype³nianie gniazda

Rys. 16. Porównanie cyklu wtryskiwania konwencjonalnego (a) i mikroporuj¹cego (b) [21,42]

formuj¹cego przez tworzywo o ma³ej lepkoœci oraz
endotermiczn¹ reakcjê nukleacji i rozrostu porów
przyœpieszaj¹c¹ och³adzanie wypraski. Ponadto wyeliminowana zostaje faza docisku. Ciœnienie docisku
zostaje zast¹pione ciœnieniem gazu poruj¹cego w tworzywie dziêki czemu mo¿liwe jest przeprowadzanie
procesu przy ma³ej sile zamykania formy. Pozwala to
na stosowanie uproszczonej budowy uk³adu zamykaj¹co-otwieraj¹cego, co korzystnie wp³ywa na koszty
wytwarzania wyprasek. Porównanie cyklu wtryskiwania konwencjonalnego i mikroporuj¹cego przedstawiono na rysunku 16, natomiast na rysunku 17 pokazano rozk³ad ciœnienia tworzywa w gnieŸdzie formuj¹cym w funkcji czasu cyklu wtryskiwania konwencjonalnego i mikroporuj¹cego [41].

Rys. 17. Porównanie rozk³adu ciœnienia tworzywa w gnieŸdzie formuj¹cym w funkcji czasu cyklu wtryskiwania konwencjonalnego (1) i mikroporuj¹cego (2) [41]
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c)

b)
a)

d)

e)

f)

Rys. 18. Przyk³ady wyprasek wytworzonych metod¹ wtryskiwania mikroporuj¹cego stosowanych w przemyœle samochodowym: a) poszycie poduszki powietrznej, b) obudowa deski rozdzielczej, c) elementy deski rozdzielczej d) element drzwi, e) wentylator, f) obudowa wentylatora [15]

— mo¿liwoœæ ³atwego rozprowadzania nape³niaczy

w tworzywie, np. d³ugich w³ókien szklanych.
— si³a zamykania formy mo¿e byæ nawet o 40 do 60%
ni¿sza ni¿ w konwencjonalnym procesie wtryskiwania.
Do wad procesu mikroporowania zalicza siê:
— wy¿szy o 10 ÷ 15% koszt wtryskarki,
— widoczne wady powierzchni w postaci zawirowañ
tworzywa na powierzchni wyprasek,
— matow¹ powierzchniê wyprasek mikroporowatych,
— koniecznoœæ poddawania uzyskanych wyprasek procesowi stabilizacji, w którym gaz opuszcza mikropory
i nastêpuje wyrównanie ciœnienia wewn¹trz porów
z ciœnieniem atmosferycznym.
Metod¹ wtryskiwania mikroporuj¹cego wytwarzane s¹
obudowy, elementy pojazdów, skrzynki bezpieczników,
sprzêt sportowy, elementy sprzêtu medycznego, uszczelnienia przewodów rurowych rozga³êzionych, opaski zaciskowe. Wtryskiwanie mikroporuj¹ce mo¿e byæ wykorzystane w procesie dekorowania i laminowania w formie wtryskowej. Przyk³ady wyprasek wytwarzanych metod¹ MuCell, maj¹cych zastosowanie w przemyœle samochodowym przedstawiono na rysunku 18.

nia mikroporowatych wyprasek cienkoœciennych, bez
znacznego pogorszenia ich w³aœciwoœci mechanicznych,
co stwarza znaczne problemy technologiczne przy zastosowaniu poroforów chemicznych. Projektowanie procesu
wtryskiwania mikroporuj¹cego mo¿e byæ wspomagane
poprzez stosowanie programów symulacyjnych, wykorzystuj¹cych metodê elementów skoñczonych (np. program Moldflow z modu³em „Microcellular Injection
Moulding” oraz program Moldex3D) [43].
Wtryskiwanie mikroporuj¹ce jest stosunkowo now¹
odmian¹ metody wtryskiwania, jej zastosowanie na skale
przemys³ow¹ niesie du¿y potencja³ poprzez poszerzenie
zakresu stosowania tworzyw polimerowych o specyficznych w³aœciwoœciach.
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