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RUCH CZĄSTECZEK TWORZYWA W STREFIE 
TARCZOWEJ WYTŁACZARKI ŚLIMAKOWO-TARCZOWEJ 

THE MOVEMENT TRAJECTORIES OF PARTICLES 
OF MATERIAL IN DISC ZONE OF SCREW-DISC TYPE 

EXTRUDER 

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

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę badania ruchu tworzywa w strefie tar-
czowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej.  Ruch ten jest złoŜony a jego eksperymentalne po-
twierdzenie jest pracochłonne. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych 
i eksperymentalnych 
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A b s t r a c t  

In present article the problem of investigation of movement of material parciles in the skrew-
disc zone of skrew-disc extruder has been  introduced. This movement is folder and its expe-
rimental confirmation is complicated and labour-consuming. In that paper some results of si-
mulating investigation and experimentals were show and described. 
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Podstawowa róŜnica pomi
makowo-tarczowym skonstruowanym w Politechnice Koszali
ślimaka i proporcji jego długo
kilkudziesięciu milimetrów i ich długo
Konsekwencją duŜej średnicy 
duŜej płaskiej lub stoŜkowej tarczy oraz konieczno
z centralnie umieszczonym otworem wylotowym układu uplastyczniaj
obrotowy, pokrywa cylindra nieruchoma, odpowiada to układowi 
materiał znajdujący się pomi
i wymieszaniu. Dzięki zastosowanemu specjalnego mechanizmu mo
tej szczeliny, zatem w tym przypadku mamy do czynienia z aktywnym elementem układu 
uplastyczniającego. Na podstawie przeprowadzonych bada
tów moŜna stwierdzić, Ŝe szeroko
oraz właściwości uzyskiwanej wytłoczyny [3, 4, 5 ]. 

Tor ruchu cząsteczek tworzywa w układzi
przepływu w danej strefie układu. W klasycznym układzie 
linii śrubowych wynikających z wypadkowej przepływu ci
sytuacja występuje w klasycznych układach 
cylinder i obrotowy ślimak (rys. 2). 

 

Rys. 1. Widok: a) 
   

Fig. 1.  Screws of the extruders: a) 

Rys. 2. Trajektoria ruchu w kanale 

Fig. 2. Trajectory of particle of the material in a classical helical 

1. Wstęp 

nica pomiędzy klasycznym układem uplastyczniającym a układem 
tarczowym skonstruowanym w Politechnice Koszalińskiej polega na 

ka i proporcji jego długości do średnicy (rys. 1) [1]. Klasyczne ślimaki maj
ciu milimetrów i ich długość wynosi od 20 do 35D (D - średnica ś

średnicy ślimaka (130mm, rys. 1b.) jest występowanie na jego 
Ŝkowej tarczy oraz konieczność zastosowania pokrywy cylindra 

z centralnie umieszczonym otworem wylotowym układu uplastyczniającego. Ś
obrotowy, pokrywa cylindra nieruchoma, odpowiada to układowi Ŝarna młyńskiego gdzie

cy się pomiędzy nieruchomą i ruchomą tarczą ulega rozdrobnieniu 
ki zastosowanemu specjalnego mechanizmu moŜna zmieniać

tej szczeliny, zatem w tym przypadku mamy do czynienia z aktywnym elementem układu 
cego. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz wyników eksperyme

ć Ŝe szerokość szczeliny ma wpływ na jakość i stopień homogenizacji 
ci uzyskiwanej wytłoczyny [3, 4, 5 ].  

steczek tworzywa w układzie uplastyczniającym związany jest z rodzajem 
przepływu w danej strefie układu. W klasycznym układzie ślimakowym przyjmuj

rubowych wynikających z wypadkowej przepływu ciśnieniowego i wleczonego. Taka 
puje w klasycznych układach uplastyczniających, gdzie mamy nieruchomy 

limak (rys. 2).  

 
Rys. 1. Widok: a) ślimaka konwencjonalnej wytłaczarki ślimakowej T-32, 

   b) ślimaka wytłaczarki ślimakowo-tarczowej 

Screws of the extruders: a) – T-32 single – screw one, b) – skrew – disk one; 
L – screw working length 

 

 
Rys. 2. Trajektoria ruchu w kanale śrubowym [5] 

Trajectory of particle of the material in a classical helical channel [5]
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W przypadku ślimakowo-tarczowego układu uplastyczniającego skonstruowanego 
w Politechnice Koszalińskiej sytuacja jest inna. Układ uplastyczniający moŜna podzielić na 
dwie strefy: część ślimakową i szczelinę tarczową (część czołowa). Tworzywo w postaci 
uplastycznionej występuje zasadniczo tylko w części czołowej wytłaczarki. Ślimakowa 
część pełni zasadniczo funkcję strefy zasilania i jej zadaniem jest transport nieuplastycz-
nionego tworzywa i wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w strefie tarczowej. W strefie 
tarczowej utworzonej przez współpracujące ze sobą dwie stoŜkowe powierzchnie, to jest 
koniec obracającego się ślimaka i nieruchomą tarczę pokrywy cylindra, zatem warunki 
i rodzaj przepływu są inne niŜ w przypadku konstrukcji klasycznej. RównieŜ w tym przy-
padku trajektorie są wypadkową przepływu wleczonego i ciśnieniowego. Tworzywo 
w strefie tarczowej przepływa w kierunku promieniowym r od zewnętrznej średnicy D do 
centralnego otworu (rys. 3a.). Ruch tworzywa w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-
tarczowej jest superpozycją strumienia ciśnieniowego i wleczonego (rys. 3b).  

Trajektorie ruchu cząstek tworzywa w szczelinie są spiralami. Charakter trajektorii za-
leŜy od następujących czynników: wydajność, szerokość szczeliny s, prędkości kątowej ω, 
miejsca połoŜenia w szczelinie tarczowej x . Trajektoria ruchu cząstki istotnie zaleŜy od jej 
początkowego usytuowania łańcuchów polimerowych x  na głębokości szczeliny tarczo-
wej. Im cząstka znajduje się bliŜej tarczy obrotowej to zagęszczenie spirali jej trajektorii 
jest większe, co świadczy o dłuŜszym przebywaniu cząstki w strefie tarczowej,  
a co za tym idzie dłuŜszym oddziaływaniu strefy na badaną cząstkę (rys. 4a i b) [6, 7].   

 

                      

Rys. 3. Wytłaczarka tarczowa: a) schemat, b) rozkład prędkości w szczelinie; 1 – tarcza obrotowa,  

2 – obudowa, rxw  – prędkość strumienia ciśnieniowego, oxw  - prędkość strumienia wleczonego,  

o  – kierunek obwodowy,  r  – kierunek promieniowy, x  – wymiar głębokości szczeliny [5, 7] 

Fig. 3. Screw-disc extruder: a) diagram, b) distribution of speed in gap; 1 – rotary disc, 2 – the hous-

ing, –  speed of pressure stream, oxw –  speed of towed streem, o  – circuit direktion,  r  – radiu lar 

direktion, x – gap dimension [5, 7] 
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Rys. 4. Trajektoria ruchu cząstki w ślimakowo-tarczowym układzie uplastyczniającym;  

a) 
•

W =1650mm3/s, s=3mm, x=0,2mm, RT=65mm, r0=5mm, ω=1,03rad/s),  

b) 
•

W  = 1326mm3/s, s = 1,25mm, x = 0,5mm, RT = 65mm, r0 = 5mm, ω = 0,525rad/s) 
 

Fig. 4. Trajectory of particle of the material in the disc zone of screw-disc extruder; 

a) 
•

W =1650mm3/s, s=3mm, x=0,2mm, RT=65mm, r0=5mm, ω=1,03rad/s),  

b) 
•

W  = 1326mm3/s, s = 1,25mm, x = 0,5mm, RT = 65mm, r0 = 5mm, ω = 0,525rad/s) 
 

2. Symulacje i badania eksperymentalne 

Podejmowane były próby doświadczalnego potwierdzenia powyŜszych stwierdzeń.  
W przypadku klasycznego ślimakowego układu uplastyczniającego jest to znane i szeroko 
stosowane. Zatrzymuje się proces wytłaczania, wychładza układ uplastyczniający ze znaj-
dującym się w jego wnętrzu tworzywem do momentu uzyskania temperatury poniŜej tem-
peratury mięknienia polimeru. Następnie szybko podgrzewa się cylinder układu uplastycz-
niającego do temperatury powyŜej uplastycznienia tworzywa. Materiał znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie cylindra przechodzi w stan plastyczny i moŜliwe jest wyjęcie 
ślimaka wraz z warstwą zestalonego jeszcze tworzywa. Tego typu badania prowadził mię-
dzy innymi G. Radomski [8].  

W przypadku układu uplastyczniającego wytłaczarki ślimakowo-tarczowej wyjęcie śli-
maka z tworzywem jest utrudnione, a dodatkowo nie dałoby to i tak pełnego obrazu  prze-
kroju kanału ślimakowego. Spiralny rowek wykonany jest bowiem na powierzchni ślimaka 
i wewnętrznej powierzchni cylindra (na całej jego długości), w dodatku spirale te są prze-
ciwbieŜne. Zatem konieczne byłoby zdjęcie spirali tworzywa z rowka ślimaka 
i wewnętrznego rowka cylindra. Jednak najbardziej interesującym miejscem ślimakowo-
tarczowego układu uplastyczniającego jest szczelina czołowa (stoŜek o duŜej wartości 
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kąta), znajdująca się pomiędzy dwiema stoŜkowymi powierzchniami, a mianowicie: czołem 
ślimaka i pokrywą cylindra. W utworzonej przez te elementy przestrzeni tworzywo wystę-
puje zasadniczo tylko w postaci uplastycznionej. MoŜliwe jest zatem, podobne jak 
w przypadku układu klasycznego, zatrzymanie wytłaczarki z wypełnioną strefą szczeliny 
czołowej, ochłodzenie tworzywa i zdjęcie zestalonego materiału z samej tarczy, bez wstęg 
ze ślimaka i cylindra. Wymaga to sporo pracy i jest uciąŜliwe poniewaŜ wiąŜe się 
z koniecznością kaŜdorazowego zdejmowania warstw izolacji termicznej i grzałek opasko-
wych. Tym niemniej próby takie podjęto. Równocześnie wykonano serię obliczeń symula-
cyjnych mających na celu wyznaczenie teoretycznej trajektorii ruchu cząstek tworzywa. 

Przed wykonaniem obserwacji wyznaczenia toru ruchu cząstek polimeru w strefie tar-
czowej w trakcie procesu wytłaczania, przeprowadzono serię obliczeń symulacyjnych. 
Celem tego zabiegu było udowodnienie, Ŝe model symulacyjny pokrywa się  
z rzeczywistymi warunkami zachodzącymi w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-
tarczowej.  
Badania symulacyjne przeprowadzono dla następujących parametrów:  

− parametry stałe to: promień tarczy - RT  =  65 mm i promień głowicy - r0 = 5 mm, 

− parametry zmienne to:  wydajność - 
•

W  = 1326 mm3/s, wielkości szczeliny  
- s = 1,25 mm, miejsce połoŜenia w szczelinie -  x = 0,5 mm i prędkość kątowa  
- ω = 0,525 rad/s. 

Wprowadzono równieŜ uproszczenia, a mianowicie: 
−  pominięto ciśnienie generowane przez efekt Weissenberga,  
−  uplastycznione tworzywo ma charakter cieczy newtonowskiej, 
−  przepływ cieczy ma charakter izotermiczny i laminarny. 

Obliczenia symulacyjne przeprowadzono przy uŜyciu programu MATLAB 7.0.  
Uzyskana w wyniku obliczeń symulacyjnych trajektoria ruchu cząstki w strefie tarczo-

wej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej (rys. 4a.) przedstawia pełny obieg cząstki polimeru 
po obwodzie tarczy. Analizując taką trajektorię ruchu cząstki zauwaŜyć naleŜy, Ŝe w rze-
czywistości trudno jest uzyskać, intuicyjnie oczekiwane, pełne spirale Archimedesa.  

Dla prędkości obrotowej około 5 obr/min i wydajności wytłaczania 4,7 kg/h uzyskano 
jedynie nieznacznie zakrzywioną linię co obrazuje rys. 4b. Uzyskane wyniki analizy nume-
rycznej potwierdziły badania eksperymentalne w rzeczywistym procesie wytłaczania śli-
makowo-tarczowego.  

W celu uwidocznienia trajektorii po jakich poruszają się cząstki tworzywa, uplastycz-
niano przejrzyste tworzywo pierwotne (LDPE) z dodatkiem 20% mieszaniny Ŝółtego 
i czerwonego recyklatu PEHD (rys. 5a i b.). Efektem prowadzonych prób jest zbiór tarcz 
i ich fragmentów uwidaczniający ruch tworzywa na tarczy pomiędzy obrotowa tarczą śli-
maka i nieruchomą tarczą pokrywy cylindra.  W zaleŜności od parametrów wytłaczania 
uzyskano tarcze ze spiralami o róŜnym zakrzywieniem i zagęszczeniem trajektorii cząstek 
tworzywa. Zaobserwowane tory ruchu tworzywa potwierdzają poprawność analiz i wnioski 
przedstawione w artykule autorstwa J. Diakuna i I. Michalskiej-PoŜogi [7], zakładających 
występowanie strefy rozprostowującego oddziaływania na łańcuch cząsteczkowy polimeru. 
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a)                                                      b) 

 
Rys. 5. a) Tarcza z zaznaczoną trajektorią ruchu tworzywa,  
b) Fragment tarczy z widoczną trajektorią ruchy tworzywa 

Fig. 5. a) Polymer disc with marked trajectory of particle of the material in the disc zone of screw-
disc extruder, b) a fragment of polymer disc with visible trajectory of the material  

 
Spiralny charakter ruchu tworzywa polimerowego w strefie tarczowej wytłaczarki śli-

makowo-tarczowej powoduje zróŜnicowanie połoŜenia końców łańcuchów polimerowych. 
ZróŜnicowanie to spowodowane jest występującym w strefie tarczowej gradientem prędko-
ści strumienia ciśnieniowego wynikającego z wydajności oraz strumienia wleczonego wy-
nikającego z obrotu tarczy. Cząstka będzie poddawana rozciąganiu wynikającemu ze zróŜ-
nicowania trajektorii ruchu. Występujący gradient, doprowadza do rozprostowywania łań-
cuchów polimerowych, a tym samym do porządkowania struktury polimeru, co w konse-
kwencji wpływa na właściwości uŜytkowe wytłoczyn. 
Na podstawie analizy powyŜszych badań opracowano niniejsze wnioski: 

1. Cząsteczki tworzywa w strefie tarczowej w zaleŜności od parametrów wytłaczania 
poruszają się po róŜnych trajektoriach. 

2. RóŜnica w torach ruchu cząstek polimeru wynika z oddziaływującego na nie gra-
dientu prędkości. 

3. DuŜa wydajność wytłaczania i mała szerokość szczeliny czołowej zmniejszają 
czas przebywania tworzywa w strefie tarczowej. 
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