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

W artykule scharakteryzowano proces wytwarzania powłok trójwarstwowych kabli i przewo-
dów metodą współwytłaczania porującego, przedstawiono specyfikację środka porującego za-
stosowanego w procesie wytłaczania oraz warunki przetwórstwa. Omówiono wybrane wyniki 
badań właściwości wytłoczyny porowatej. 
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A b s t r a c t  

The paper describes the manufacturing process of cable and conduit three-layered coatings by 
cellular co-extrusion method, presents specifications of blowing agents used in the extrusion 
process and process conditions. The paper demonstrates selected results of cellular product 
examination, which was made within the framework of a large research project. 
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1. Wstęp 

Odpowiednie właściwości wytrzymałościowe oraz eksploatacyjne kabli  zapewnia ich 
powłoka zewnętrzna, wykonana najczęściej z polichlorku winylu (PVC).  Modyfikacja 
powłoki kabla, prowadzona w Katedrze Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej, 
dotyczy wytworzenia powłoki z tworzywa porowatego, co powoduje zmniejszenie gęstości 
tworzywa, a przez to kosztów jego zakupu i kosztów transportu. Powoduje to jednocześnie 
zastąpienie konwencjonalnego procesu wytwarzania powłoki kabla, procesem wytłaczania 
porującego  [1, 3, 5]. Wytłaczanie tworzyw porowatych róŜni się od wytłaczania tworzyw 
litych tym, Ŝe wytworowi w wyniku procesu przetwórczego, nadaje się strukturę dwufazo-
wą tworzywo-gaz o moŜliwie małych i równomiernie rozmieszczonych pęcherzykach gazu. 
Strukturę porowatą uzyskuje się dzięki wprowadzeniu do tworzywa wejściowego środka 
porującego (poroforu), w postaci gazu obojętnego, cieczy niskowrzącej lub ciała stałego, 
który jeŜeli jest w stanie ciekłym lub stałym, przechodzi w gaz w określonych warunkach 
procesu wytłaczania [2, 4, 7, 8]. 

2. Metodyka badań 

Proces wytwarzania powłoki Ŝyły przewodu elektrycznego, przy zastosowaniu PVC 
z zawartością środka porującego, został przeprowadzony w przedsiębiorstwie „NKT Ca-
bles” Sp. z o.o. w Warszowicach. W badaniach porującego współwytłaczania powlekające-
go wykorzystano linię technologiczną współwytłaczania, znajdującą się w wymienionym 
przedsiębiorstwie. Jest to linia technologiczna stosowana do wytwarzania powłok Ŝyły 
przewodu elektrycznego. W zastosowanej w badaniach linii technologicznej współwytła-
czania znajdują się trzy wytłaczarki firmy Rosendahl, usytuowane poziomo. Wytłaczarka 
główna jest połoŜona pod kątem 90° do osi głównej linii technologicznej. Po obu jej bokach są 
umieszczone symetrycznie wytłaczarki dodatkowe pod kątem 45° do osi głównej linii technolo-
gicznej (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Wygląd fragmentu linii technologicznej współwytłaczania 

Fig. 1. View of technological line section for co-extrusion process 
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Wytłaczarka główna ma układ uplastyczniający ze ślimakiem o średnicy zewnętrznej 
120 mm, zaś wytłaczarki dodatkowe charakteryzują się układami uplastyczniającymi 
o średnicy ślimaka 60 mm. W skład linii technologicznej wchodzi głowica wytłaczarska 
kątowa stosowana do współwytłaczania powlekającego, urządzenie chłodzące (wanna 
chłodząca), urządzenia odbierające oraz inne niezbędne elementy linii technologicznej. Dla 
nowatorskiego procesu porującego współwytłaczania powlekającego zastosowano następu-
jące parametry procesu. Zadana prędkość odbioru wytwarzanej Ŝyły przewodu elektryczne-
go wynosiła  500 m/min i była to minimalna prędkość z jaką moŜe pracować opisana linia 
technologiczna współwytłaczania.  

W programie badań przyjęto jako czynnik zmienny zawartość środka porującego 
w tworzywie przetwarzanym, dozowanego w zakresie 0÷1 % mas, odpowiednio: 0; 0,2; 
0,4; 0,6; 0,8; 1 % mas.  W badaniach procesu porującego współwytłaczania powlekającego 
uŜyto polichlorku winylu PVC o nazwie handlowej PXI-92-155-000, będącego na stanie 
firmy „NKT Warszowice”, o gęstości 1470 kg/m3, według danych uzyskanych z firmy.  

PVC modyfikowano nowym środkiem porującym o endotermicznej charakterystyce 
procesu rozkładu oraz właściwościach nukleidyzujących. Jest to środek stanowiący układ 
materiałowy o nazwie handlowej Hydrocerol 530, w postaci granulatu, w którym nośni-
kiem środka porującego jest PVC. Środkiem porującym znajdującym się w tym układzie 
materiałowym jest mieszanina w odpowiednich proporcjach związków chemicznych, mię-
dzy innymi: wodorowęglanu sodowego oraz kwasu 2-hydroksypropano-trikarboksylowego.  

3. Wyniki badań 

Podczas wykonanych badań procesu porującego współwytłaczania powlekającego wy-
tworzono Ŝyły przewodu elektrycznego o symbolu YDY 450/750V 1,5 mm2. Są to Ŝyły 
o powłoce trójwarstwowej z PVC. Warstwa zewnętrzna (1) oraz wewnętrzna (3) powłoki 
są wykonane z PVC litego, zaś warstwa środkowa (2) jest wytworzona z PVC 
z zawartością środka porującego. Grubość nominalna poszczególnych warstw wynosi od-
powiednio: 1 - 0,2 mm, 2 - 0,37 mm, 3 -0,1 mm. Wytworzono równieŜ kable elektryczne 
o symbolu YDY 2x1,5 mm2 450/750V o powłoce jednowarstwowej oraz dwuwarstwowej 
z PVC, z róŜną zawartością środka porującego. 

Do oznaczania gęstości próbek powłok z porowanej Ŝyły przewodu elektrycznego 
zastosowano metodę piknometryczną. Pomiary zostały wykonane zachowując zalecenia normy 
PN-EN ISO 1183-1:2006. „Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych” oraz normy PN-
EN 60811-1-1-3: 1999. „Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację 
I powłoki przewodów oraz kabli elektrycznych. Metody ogólnego zastosowania.” Pomiary 
przeprowadzono na próbkach pochodzących z powłok, których masa zawierała się 
w przedziale od 1 do 5 g. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe otrzymana powłoka składa się 
z dwóch warstw litych oraz jednej warstwy porowatej, niemoŜliwych do jednoznacznego 
oddzielenia od siebie podczas oznaczania gęstości, obliczona gęstość próbek powłok z PVC 
nie stanowi bezpośrednio gęstości warstwy sporowaconej powłoki. 

W tabeli 1  przedstawiono wyniki oznaczania gęstości warstwy sporowaconej oraz  jej 
stopnia sporowacenia,  wytworzonej przy róŜnej zawartości środka porującego.  
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Wyniki pomiarów g

 
Lp. 

Zawartość środka 
poruj ącego 

[%] 
1 0 

2 0,2 

3 0,4 

4 0,6 

5 0,8 

6 1,0 

 
Badania mikroskopowe 

2 w świetle jasnym. Ana
o zawartości 0,4% środka poruj
występuje najbardziej równomierny rozkład porów a rozmiary porów s
W przypadku powłok z zawarto
równomierny, sporadyczny a
w powłoce zawierającej 0,6÷0,8% 
porów róŜnych rozmiarów, pow

W tabeli 2 przedstawiono wyniki oznaczania g
dwuwarstwowych, gęstości warstwy porowatej oraz  jej stopnia sporowacenia,  uzyskanych 
przy róŜnej zawartości środka poruj
 
 

Rys. 2. Wygląd mikrostruktury powłok trójwarstwowych zawieraj
a) 0,4% b) 0,8%; 1 – warstwa wewn

Fig. 2. View of three-layered coatings microstruct
0,8%; 1 –solid internal layer, 2 

Wyniki pomiarów gęstości oraz stopnia sporowacenia 

rodka Gęstość ρ  
próbek powłok 

[kg/m3] 

Gęstość ρs warstwy 
sporowaconej 

[kg/m3] 

Stopień sporowac
nia p 

1470 1470 

1402 1356 

1330 1236 

1086 830 

1025 728 

1014 710 

mikroskopowe wykonano przy uŜyciu mikroskopu optycznego Zeiss Neophot 
Analiza wykonanych fotografii (rys. 2) wykazała, iŜ w powłoce 

rodka porującego wyraźnie widoczna jest warstwa zewnętrzna lita oraz 
puje najbardziej równomierny rozkład porów a rozmiary porów są do siebie zbli

zawartością środka porującego w ilości 0,2% rozkład ten jest ni
równomierny, sporadyczny a widoczne pory są niewielkich rozmiarów. Natomiast 

cej 0,6÷0,8% środka porującego widoczne jest zbyt duŜe zag
nych rozmiarów, powodujące nieciągłość, przerwania powłoki. 

przedstawiono wyniki oznaczania gęstości próbek powłok 
stości warstwy porowatej oraz  jej stopnia sporowacenia,  uzyskanych 
środka porującego. 

d mikrostruktury powłok trójwarstwowych zawierających środek porujący  w ilo
warstwa wewnętrzna lita, 2 – warstwa środkowa porowata, 3 

4 – warstwa zewnętrzna lita 

layered coatings microstructure inclusive blowing agent in amount: 
solid internal layer, 2 – porous middle layer, 3 – pore, 4 –solid external layer

T a b e l a  1 

Stopień sporowace-
nia p  
[%] 
0,0 

8,0 

16,0 

43,0 

50,0 

52,0 

yciu mikroskopu optycznego Zeiss Neophot 
2) wykazała, iŜ w powłoce 

ętrzna lita oraz 
 do siebie zbliŜone. 

ci 0,2% rozkład ten jest nie-
 niewielkich rozmiarów. Natomiast 

Ŝe zagęszczenie 

 jedno oraz 
ci warstwy porowatej oraz  jej stopnia sporowacenia,  uzyskanych 

 
rodek porujący  w ilości:  

rodkowa porowata, 3 – por,  

ure inclusive blowing agent in amount: a) 0,4% b) 
solid external layer 
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T a b e l a  2  

Wyniki pomiarów gęstości, stopnia sporowacenia  oraz wytrzymałości  
na rozciąganie porowanych powłok kabli typu YDYp 2x1,5 mm2 

Rodzaj próbki 
Zawartość 

środka poruj ą-
cego, [%] 

Gęstość war-
stwy porowa-
tej, [kg/m3] 

Stopień porowa-
cenia [%] 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

[MPa] 

Powłoki jedno-
warstwowe 

0 1459 0 14,2 
0,3 1144 22 11,4 
0,4 1103 25 11,3 

Powłoki dwu-
warstwowe 

0 1459 0 14,2 
0,4 1050 28 11,7 
0,5 928 36 11,8 

 

 
Rys. 3. Wygląd struktury porowanej powłoki dwuwarstwowej, powiększenie x100 

Fig. 3. Structure view of PVC double-layer cable, magnify 100x 

4. Wnioski i ustalenia końcowe 

Przeprowadzone badania procesu porującego współwytłaczania powlekającego, pomia-
ry wielkości badanych, wyniki badań, ich analiza i interpretacja, pozwalają na sformułowa-
nie następujących wniosków oraz ustaleń końcowych.  
1. Rodzaj oraz ilość dozowanego środka porującego była tak dobrana, Ŝe przy załoŜonych 

warunkach procesu porującego współwytłaczania powlekającego, otrzymano Ŝyły 
przewodu elektrycznego rodzaju YDY 450/750V 1,5 mm2, z powłoką trójwarstwową 
mającą warstwę środkową porowatą oraz kable typu YDYp 2x1,5 mm2 z powłoka po-
rowaną jedno oraz dwuwarstwową 

2. Zastosowany podczas prób sposób dozowania środka porującego do PVC za pomocą 
układu ślimakowego Plasticolor 2200 okazał się efektywny. Nie stwierdzono zmian wi-
zualnych oraz właściwości geometrycznych powłoki, wynikających z takiego sposobu 
dozowania i mieszania PVC ze środkiem porującym.  

3. Stosowanie w procesie porującego współwytłaczania powlekającego środka porującego 
w ilości od 0,4 do 0,5 % masowych pozwala otrzymać wyrób w postaci Ŝyły przewodu 
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elektrycznego, której koszt wytworzenia jest bardzo korzystny ekonomicznie, przy za-
chowaniu dobrej jakości. 

4. Badane próbki kabli spełniają wymagania odpowiedniej normy dotyczącej badań wy-
trzymałościowych. Zmiana właściwości mechaniczny wynosi bowiem od +4,1% do 
+5,6% a wydłuŜenie  odpowiednio od -7,6% do -14,8%, przy dopuszczalnej zmianie 
± 20% w przypadku wytrzymałości na rozciąganie i wydłuŜenia przy zerwaniu.  

5. W przypadku powłoki zawierającej 0,2% środka porującego wartość stopnia sporowa-
cenia  8% oraz gęstości 1402 kg/m3 jest niewystarczająca. Szeroki rozrzut porów w po-
włoce moŜe być spowodowana nierównomiernym dozowaniem tak małej ilości środka. 
W przypadku powłok, w których dozowano środek porujący w ilości 0,6% i więcej 
otrzymane wartości stopnia sporowacenia: 43÷52% oraz gęstości: 1086÷1014 kg/m3 są 
bardzo dobre, zwaŜywszy na grubość poszczególnych warstw powłok. 

 
Praca  naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008/2011 
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