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S t r e s z c z e n i e  

Zalety tworzyw sztucznych stosowanych w konstrukcji pojazdów i urządzeń sprawiły, że co- 
raz częściej wykorzystywane są one również na obciążone elementy konstrukcji. Wykorzystanie 
ich na obciążone elementy konstrukcji zwykle nie jest zadaniem prostym ponieważ typowe 
tworzywa charakteryzują się małą wartością modułu sprężystości objętościowej, mniejszą 
wytrzymałością oraz odpornością na działanie temperatury niż metale. Aby zapobiec tym zja- 
wiskom tworzywa sztuczne wzmacnia się przez zastosowanie elementów domieszkowych takich 
jak włókna czy kulki szklane, a nawet przez obróbkę cieplno-chemiczną. W artykule przedstawio- 
no możliwość zastąpienia aluminiowego korpusu siłownika pneumatycznego tworzywem 
sztucznym wzmacnianym włóknami szklanymi. Badania przeprowadzono metodą elementów 
skończonych z wykorzystaniem systemu MOLDFLOW i ABAQUS. 
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A b s t r a c t  

The advantages of plastic materials applied for the production of vehicles and devices meant that 
they are used increasingly common also for production of loaded structural elements. Their 
utilization in mechanically loaded structural elements is not a simple task, since typical plastic 
materials are characterized with a relatively low value of volumetric elasticity, lower mechanical 
and thermal resistance. In order to counteract these phenomena, plastic materials are reinforced 
with doping materials, such as glass fiber or balls, or even advanced thermal and chemical 
processing. In this work, we studied the possibility of replacing the aluminium housing of  
a pneumatic servo with fibre-reinforced plastic materials.  The studies in question were conducted 
using the methods of coupled elements under the MOLDFLOW and ABAQUS system. 
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Oznaczenia 

d

dT

ρ
  – pochodna zupełna gęstości względem czasu, 

ρ  – gęstość, 
div v
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  – dywergencja wektora prędkości, 

dv
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�

  – pochodna zupełna wektora prędkości względem czasu, 

gradp  – gradient ciśnienia hydrostatycznego, 
div τ�   – dywergencja tensora extra-naprężenia, 

g  – składowe przyspieszenia, 

p
dT

c
dt

  – pochodna zupełna energii wewnętrznej, gdzie cp to ciepło właściwe przy stałym 

ciśnieniu, 
k  – współczynnik przewodności cieplnej, 
T  – temperatura, 
τ�   – tensor ekstra-naprężenia, 
grad v

�

  – tensor gradientu pola prędkości. 

1. Wstęp 

W konstrukcji nowych maszyn i urządzeń coraz częściej stosuje się elementy lub 
zespoły wykonane z tworzyw sztucznych. Dostępność nowych materiałów o coraz lep- 
szych parametrach wytrzymałościowych i cieplnych stwarza dalsze możliwości posze- 
rzenia zastosowań tworzyw sztucznych w konstrukcji maszyn i urządzeń. Postęp w tej 
dziedzinie jest bardzo szybki, co powoduje, że w literaturze jest mało opracowań nau- 
kowych w porównaniu do opisów konstrukcji wykonywanych z metalu. Sprawia to kon- 
struktorom i badaczom duże problemy w tworzeniu nowych konstrukcji. Siłowniki pneu- 
matyczne stosowane są w dużej liczbie w przemyśle do napędów robotów i innych 
mechanizmów oraz jako elementy automatyki. Wykonywane one są głównie w całości  
z elementów metalowych przy wykorzystaniu stali, żeliwa, aluminium itp. 

Można również się spodziewać, że siłowniki wykonane z nowoczesnych tworzyw 
sztucznych mogłyby stać się konkurencyjne do siłowników wykonanych z metalu. Należy 
zaznaczyć, że w przypadku siłowników ze względu na znaczne obciążenia ciśnieniem, jak  
i obciążenia mechaniczne, poszczególne jego komponenty nie mogą być zastąpione na 
zasadzie zamiany materiału. 

2. Zastosowanie domieszek 

Istotną kwestią podczas wybierania tworzywa sztucznego jako materiału kon- 
strukcyjnego jest możliwość stosowania termoplastów niewzmocnionych, wzmocnionych 
włóknem szklanym, a także napełnianych substancjami mineralnymi bądź kulkami 
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szklanymi. Mikrostruktura kompozytu wzmocnionego napełniaczem kulistym oraz wzmoc- 
nionego krótkimi włóknami szklanymi przedstawiona jest na rysunku 1. 
– Napełniacze mineralne – są to najczęściej ziarna lub kulki o średnicy większej od 1 µm 

np. zmielona kreda, kamień wapienny, mączka kwarcowa, kaolin, 
– Napełniacze kuliste – poprawiają płynięcie tworzyw, zmniejszają skurcz, zwiększają 

trwałość kształtu. Najczęściej wykorzystywane są kulki szklane o średnicy mniejszej niż 
50 µm, które podwyższają moduł Younga, wytrzymałość i twardość materiału. Mniej 
popularne są puste kulki popiołów lotnych (5–250 µm) powodują one podwyższenie 
odporności na ściskanie, oraz zmniejszenie masy wyrobu, 

– Włókna wzmacniające – ze względu na długość można je podzielić na włókna 
wzmacniające nieciągłe stosowane np. do wzmacniania termoplastycznych polime- 
rów przetwarzanych metodą wtryskiwania. Natomiast włókna wzmacniające ciągłe 
stosowane są w postaci rowingu [10], tkaniny, izotropowych mat. 

 

 
Rys. 1. Mikrostruktura kompozytu [10]: a) wzmocnionego napełniaczem kulistym w postaci  

kulek szklanych, b) wzmocnionego krótkimi włóknami szklanymi 
Fig. 1. Composite material micro structure [10]: a) reinforced with glass ball fillers, 

b) reinforced with short glass fibers 
 
Stosowane w termoplastach włókno szklane znacząco zwiększa wytrzymałość i za- 

kres temperatury. Kulki szklane oraz substancje mineralne wzmacniają nieco słabiej, ale za 
to bardzo dobrze przeciwdziałają paczeniu się wypraski, czyli anizotropii skurczu. 

Zastosowanie włókna szklanego zmniejsza skurcz przetwórczy, ponieważ jest on 
mniejszy w kierunku orientacji włókien. Wynika z tego, iż tworzyw wzmocnionych włók- 
nem szklanym nie można bez dostosowania wymiarów zastępować tworzywami słabiej 
wzmocnionymi lub niewzmocnionymi (rys. 2). O kierunku ułożenia włókna szklanego  
w projektowanym obiekcie decyduje kierunek płynięcia tworzywa, czego następstwem jest 
znaczna zmiana wytrzymałości mechanicznej [2, 9]. 

Dodatkowymi elementami uzależniającymi wzmocnienie materiałów polimerowych 
włóknami szklanymi jest rozkład, wielkość, czy też orientacja samych włókien w wypras- 
ce. Przykładowe parametry mające wpływ na wytrzymałość elementów wykonanych  
z polimerów wzmocnionych włóknami szklanymi przedstawia rysunek 3 [10]. 
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Rys. 2. Zmiana własności mechanicznych tworzywa (PA 66)  

przy użyciu substancji wzmacniających 
Fig. 2. Changes in mechanical properties of target material (PA 66)  

using specific reinforcing materials 
 
 
 

 
Rys. 3. Parametry wzmocnienia w postaci włókien szklanych [10] 

Fig. 3. Parameters for reinforcing materials glass fiber [10] 
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3. Założenia modelu płynięcia tworzywa sztucznego 

W celu zbadania możliwości poprawnego wtrysku elementu wykorzystuje się syste- 
my komputerowego wspomagania, które stosują odpowiednie modele płynięcia tworzywa. 
Tak na przykład w systemie Moldflow założono, że proces wypełniania formy wtrysko- 
wej polega na płynięciu fontannowym. Pojedyncze cząsteczki tworzywa sztucznego  
płyną szybciej w sferze rdzenia wypraski, gdzie w momencie zetknięcia się z frontem 
strumienia kierowana jest ona w kierunku warstwy wierzchniej. W momencie zetknię- 
cia się cząsteczek tworzywa z warstwą wierzchnią następuje zakrzepnięcie tworzywa. Pro- 
ces płynięcia tworzywa sztucznego w wyprasce przedstawiony jest na rysunku 4. Pręd- 
kość cząstek tworzywa sztucznego poruszających się w wyprasce ma rozkład parabolicz- 
ny. Największą prędkość występuje w warstwie rdzenia, która stopniowo maleje. Ana- 
logicznie zmienia się szybkość ścinania, jest ona największa na pograniczu tworzywa  
w stanie płynnym z materiałem zakrzepniętym. Lepkość tworzywa sztucznego zależy 
wprost od prędkości ścinania oraz temperatury i jest największa dla najniższych wartości 
tych dwóch parametrów czyli w miejscu kontaktu płynnego tworzywa sztucznego ze 
ścianką formy wtryskowej. 

 

 
Rys. 4. Proces płynięcia tworzywa sztucznego z uwzględnieniem charakterystyk prędkości  

przepływu, szybkości ścinania, lepkości i temperatury [4] 
Fig. 4. The process of plastic material flow covering the flow speed, solidification velocity,  

viscosity and temperature characteristics [4] 
 

Proces przepływu tworzyw sztucznych jest procesem złożonym z punktu widzenia 
mechaniki płynów. Tworzywo w postaci ciekłej jest cieczą nieniutonowską, wtrysk two- 
rzywa jest nieizotermiczny. System Moldflow rozwiązuje równania zachowania mechaniki 
ośrodków ciągłych dla zadanych modeli materiałowych, w ściśle określonych warunkach 
przepływu. Równania te przedstawiają zasadę zachowania ruchu, masy i energii, oraz 
tworzą następujący układ równań [5, 6]: 
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Równanie ciągłości (masy) 
 

 0
d

div v
dt

ρ + ρ =�  (1) 

 

Równanie ruchu 
 

 
dv

grad p div g
dt

ρ = − + τ + ρ
�

� �

 (2) 

 

Równanie energii 
 

 2 :p
dT

c k T grad v
dt

ρ = ∇ + τ� �

 (3) 

 

Określenie modelu materiału, w określonych warunkach przepływu 
 

 ( )F Dxτ =�  (4) 
 

Równania te tworzą układ sześciu równań skalarnych, wynika to z faktu, iż równanie 
ruchu jest równaniem wektorowym. W układzie tym występuje dwanaście niewiadomych: 
skalarne funkcje ciśnienia hydrostatycznego p oraz temperatury T, funkcja wektora 
prędkości ,v

�

 funkcja symetrycznego tensora naprężenia τ� oraz gęstość ρ. 

4. Koncepcja budowy ortotropowego modelu materiałowego 

Podczas konstruowania elementów z materiałów kompozytowych inżynierowie wspo- 
magają się różnorodnymi systemami komputerowymi, chcąc w ten sposób oszacować 
interesujące ich parametry części rzeczywistej. Należy w tym miejscu zwrócić szczególną 
uwagę na fakt, iż powszechnie stosowane systemy komputerowego wspomagania pro- 
jektowania traktują elementy konstrukcyjne jako elementy izotropowe, czyli wykazujące 
takie same właściwości fizyczne we wszystkich kierunkach. W momencie stosowania 
materiałów wzmocnionych jakimikolwiek napełniaczami należy mieć świadomość, że po- 
wstały w ten sposób komponent będzie charakteryzował się własnościami anizotropowymi 
lub ortotropowymi. Anizotropia polega na występowaniu różnych własności fizycznych 
danego elementu w różnych kierunkach, natomiast ortotropia jest szczególnym przy- 
padkiem anizotropii. W komponentach o budowie ortotropowej anizotropia występuje  
w trzech wzajemnie prostopadłych osiach symetrii [7]. 

W celu uzyskania komponentów o własnościach ortotropowych zdecydowano się na 
przeprowadzenie symulacji wtrysku tworzywa sztucznego z wykorzystaniem wtrysku 
krawędziowego. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na częściowe ujednolicenie 
ułożenia włókien szklanych w wyprasce. Dodatkową zaletą stosowania wtrysków kra- 
wędziowych jest znaczne organicznie linii łączenia tworzywa oraz skrócenie do mini- 
mum drogi płynięcia tworzywa, dzięki czemu łatwiej jest ograniczyć do minimum skurcz 
projektowanego komponentu [1, 3, 4]. Procedura analizy wytrzymałościowej korpusu 
siłownika pneumatycznego z uwzględnieniem ortotropowych właściwości tworzywa 
sztucznego została przedstawiona na rysunku 5. 



 245

 
 

Rys. 5. Procedura analizy wytrzymałościowej korpusu siłownika pneumatycznego  
z uwzględnieniem ortotropowych właściwości tworzywa sztucznego 

Fig. 5. Procedure for mechanical resistance analysis for a pneumatic servo body accounting for 
orthotropic properties of plastic materials 

 
Kolejnym etapem było wykonanie oprogramowania, które analizując wyniki symu- 

lacji przypisuje odpowiednim elementom skończonym adekwatne własności materiałowe. 
Do tego celu wykorzystano język Python. Przy modelowaniu istnieje konieczność po- 
zycjonowania modelu 3D w systemie Abaqus oraz w systemie Moldflow. Uzależniono  
w ten sposób właściwości tworzywa sztucznego od kierunkowości ułożenia włókien  
w wyprasce, dzięki czemu osiągnięta została ortotropowa budowa komponentu (rys. 6). 
Podczas symulacji wtrysku tworzywa, jak i symulacji wytrzymałościowych wykorzysta- 
ne zostały dane materiałowe przedstawione w tabeli 1. 

Na rysunku 7 przedstawiono mapy odkształceń korpusu siłownika, dla materiału PBT 
GF 20 dla modelu ortotropowego i izotropwego. Porównując wyniki, łatwo wy- 
wnioskować, że bazując na izotropowych właściwościach materiałowych maksymalne 
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odkształcenia spowodowane przyłożeniem ciśnienia do wewnętrznych ścianek korpusu 
siłownika nie przekraczają 2%, co oznaczałoby, że konstrukcja ta została poprawnie 
zoptymalizowana. Przy analizie mapy odkształceń, do obliczeń której wykorzystane zo- 
stały ortotropowe właściwości materiałowe, obserwujemy znaczny wzrost odkształceń  
na obwodzie korpusu. 

 

 
Rys. 6. Ortotropowa budowa komponentu 

Fig. 6. Orthotropic structure of the examined component 
 

T a b e l a  1 

Dane materiałowe dla PBT GF20 [8] 

Model Materiału Moduł Younga 
Współczynnik 

Poissona 
Moduł Kirchhoffa Gęstość 

Izotropowy E = 4200 [MPa] ν = 0,3 – 1460 [kg/m3] 

Ortotropowy 
E1 = 4200 [MPa] 
E2 = 2700 [MPa] 
E3 = 2700 [MPa] 

ν12 = 0,3 
ν13 = 0,35 
ν23 = 0,35 

G12 = 2300 [MPa] 
G13 = 2300 [MPa] 
G23 = 2600 [MPa] 

1460 [kg/m3] 

 

 
Rys. 7. Mapy odkształceń korpusu siłownika pneumatycznego: a) model ortotropowy,  

b) model izotropowy 
Fig. 7. Deformation maps for a pneumatic servo body: a) orthotropic model,  

b) isotropic model 
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5. Wnioski 

W niniejszym artykule podjęto temat projektowania elementów z tworzyw sztucz- 
nych na obciążone korpusy siłowników pneumatycznych. Proces projektowania elemen- 
tów z tworzyw sztucznych jest procesem złożonym, poza trudnościami związanymi  
z modelowaniem obiektów, występuje także trudność w doborze odpowiedniego materia- 
łu. Nienewtonowskie parametry płynięcia tworzywa, zmienne pole ciśnień oraz prog- 
nozowanie rozkładu włókien szklanych to tylko niektóre problemy z które występuje przy 
projektowaniu tego typu elementów. Zbudowane modele w połączeniu z systemami 
analizy, takimi jak Moldflow, Abaqus oraz własnym oprogramowaniem pozwoliły na wy- 
konanie prototypu korpusu siłownika o oczekiwanych parametrach. 
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