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Plan prezentacji :

- Zarys historyczny współpracy
- Wspólne projekty
- Obszary współpracy
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Przetwórstwo tworzyw: Plast-ZEM

Oferujemy wtryskowe przetwórstwo tworzyw
termoplastycznych sztucznych. Wytwarzamy precyzyjne
detale z różnych tworzyw sztucznych na potrzeby
motoryzacji, elektrotechniki, elektroniki, budownictwa i
innych gałęzi gospodarki. Produkcję prowadzimy na
nowoczesnych wtryskarkach KRAUSS MAFFEI wyposażonych
w urządzenia peryferyjne najlepszych producentów na rynku.
Nasza oferta skierowana jest dla klientów indywidualnych jak
i małych oraz dużych firm. Cechuje nas profesjonalizm oraz
kompleksowość wykonywanych zadań m.in przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Naszym głównym zadaniem jest to, aby
każdy z naszych klientów był usatysfakcjonowany ze
współpracy. Serdecznie zapraszamy.

Przemysł : Firma PLAST-ZEM
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Nauka : Zespół Przetwórstwa Polimerów, KTA, Politechnika Częstochowska 
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Początki naszej współpracy - Retrospekcja 
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Obszary współpracy

Szeroko pojęte badania właściwości materiałów polimerowych prowadzone zgodnie z
polskimi i zagranicznymi standardami lub w oparciu o wspomniane normy z
wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych renomowanych producentów.

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych,

Konsultacje merytoryczne z zakresu przetwórstwa materiałów polimerowych, technologii
przetwórstwa, właściwości przetwarzanych polimerów, metod kontroli ich jakości oraz ich
ponownego przetwórstwa

Ale nie tylko …
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Wspólne projekty

Branża automotive

RTV/AGD

Branża medyczna 

Weterynaria

Punktem wyjścia do dalszych rozważań oraz naszej
współpracy są zawsze oczekiwania klienta…
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Każdy realizowany projekt wymaga wielu iteracji w celu ustalenia/odnalezienia
optymalnego rozwiązania, nie dotyczy to tylko i wyłączenie ustawienia parametrów procesu
technologicznego ale również, a często przede wszystkim weryfikacja otrzymanych
rezultatów oraz porównanie ich z wymaganiami klienta lub założeniami projektu.

Jakość i jej 
weryfikacja

Materiał

Proces
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Do badań wykorzystano wypraskę wtryskową techniczną o
bardzo dużej sztywności. Sztywność wypraski osiągnięto
poprzez zastosowanie bardzo skomplikowanego
użebrowania w obszarach o największej kumulacji naprężeń
podczas eksploatacji. Badana wypraska jest częścią systemu
napędowego i przeniesienia ruchu poszczególnych
podzespołów, zautomatyzowanych łóżek szpitalnych i została
udostępniona przez firmę OCTO Actuators GmbH

„Deformacje postaciowe wyprasek spowodowane nierównomiernym chłodzeniem formy”

Wypraski będące przedmiotem badań były wytwarzane z
częściowokrystalicznego PA6 z 30% zawartością włókna
szklanego, z wykorzystaniem formy dwugniazdowej
zamontowanej na wtryskarce firmy Krauss Maffei KM-350CX
o sile zwarcia 3500kN (350 ton). Forma wyposażona była w
tradycyjny układ termostatowania. Wypraski wtryskiwano
przy zastosowaniu następujących warunków przetwórstwa:
• ciśnienie wtrysku: 1400bar;
• czas wtrysku: 4s;
• ciśnienie docisku: 850bar/1s, 800bar/6s;
• czas docisku: 7s;
• temperatura wtrysku: 280oC;
• czas chłodzenia: 70s.

Wynikowy czas cyklu wynosił 100s, co dawało
wydajność 36+36 szt./h (razem 72 szt./h).
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Szczegółowe porównanie modyfikowanych obszarów wyprasek
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Termogram oraz profil zmian temperatury wzdłuż
całej wypraski

Termogram oraz profil zmian temperatury wzdłuż
całej wypraski po zastosowanych zmianach



12

Badania miały na celu wyznaczenie dokładności
wymiarowo-kształtowej oraz położenia punktów
referencyjnych wypraski, ale również określenie
możliwości wyznaczenia równoległości osi otworów
w wyprasce. Detal poddany analizie wymiarów jest
elementem który będzie współpracował, z kołami
zębatymi przenoszącym ruch obrotowy oraz znaczne
obciążenia, (będą w nim umieszczone dodatkowe
elementy przenoszące ten ruch). Zapewnienie
równoległości tych elementów jest istotne dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego
mechanizmu.

„Pomiary wyprasek wtryskowych z wykorzystaniem skanerów optycznych”

Analizowanym przedmiotem badań jest wypraska wykonana
z polipropylenu napełnionego w 30% włóknem szklanym o
nazwie handlowej Reslen PPH 12RC GF30 Ral 7016.
Wypraska została wykonana za pomocą technologii
wtryskiwania.
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Pomiary palności standard UL-94
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Pomiary zawartości napełniacza w materiałach polimerowych

C= ??
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Analiza właściwości mechanicznych wyprasek znormalizowanych oraz wyrobów gotowych
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Badania porównawcze materiałów polimerowych oraz wyrobów gotowych 

Raport z badań mających na celu wyznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia oraz temperatur
charakterystycznych materiału PA 6 GF 30 dostarczonego prze Zleceniodawcę , firmę Plast-Zem ,
reprezentowaną przez Pana Romana Humiennego:
POLIAMID T27 GF 30 NATURAL LOT RG 40270/15 data 03.10.15
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PODSUMOWANIE:
Temperatura topnienia badanego materiału wynosi 219,8oC. Z przebiegu krzywej uzyskanej podczas badania można
wnioskować iż jest to tworzywo częściowo krystaliczne, temperatura przemiany (piku) odpowiada temperaturze topnienia
poliamidu.
Przeprowadzono również badania mające na celu wyznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia badanego materiału,
standardowa próba przeprowadzona została w temperaturze 275oC przy obciążeniu plastometru wynoszącym 5,00 kg,
uzyskano wynik wynoszący 76,79 g/10min (dla materiału nie poddanego procesowi suszenia), dla materiału suszonego
zgodnie z zaleceniami producenta uzyskano wynik 64,88 g/10min. Badanie wykonano metodą masową (wyznaczenie
masowego wskaźnika szybkości płynięcia).
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Analiza właściwości reologicznych – badania porównawcze 
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Badania „sprzężone” – czyli wykorzystanie wielu metod analitycznych w celu wskazania rozwiązania

Analiza wielowymiarowa – połączenie badań termicznych obserwacji mikroskopowych i/lub analizy właściwości 
mechanicznych
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Analiza właściwości – ale nie tylko tworzyw sztucznych …

RAPORT z badań mających na celu określenie
składu zastosowanych materiałów
Raport z badań mających na celu określenie
zastosowanych materiałów do wytwarzania
elementów przedstawionych na poniższych
rysunkach a dostarczonych przez
Zleceniodawcę. Detal oznaczone zostały jako
próbka 1 oraz próbka 2

próbka 1

próbka 2
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Szkolenia pracowników – rozwój kadry
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Staże przemysłowe pracowników Uczelni – wymiana wiedzy oraz doświadczeń
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Udział pracowników firmy PLAST-ZEM w studiach podyplomowych organizowanych przez ZPP
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Wspólne wystąpienia branżowe w kraju i poza granicami kraju
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Firma PLAST-ZEM zatrudnia studentów Politechniki Częstochowskiej
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