


Zastosowanie Termowizji 
W Kontroli Procesu 
Wtryskiwania



QUALITY

Wykorzystując 
technologię wtryskiwania 

polimerów 
termoplastycznych :

Przetwarzamy tworzywa techniczne 
(amorficzne oraz częściowokrystaliczne) 

produkując wyroby, którym stawiane
są wysokie wymagania 

Materiały te przetwarzamy
z wykorzystaniem parku 
maszynowego w oparciu

o wtryskarki wraz z dodatkowym 
wyposażeniem (termostaty, 

manipulatory). 

Wytwarzanie detale 
o najwyższej jakości w celu 
spełnienia wymagań nawet 
najbardziej wymagających 

klientów

JAKOŚĆ



W celu odnalezienia 
optymalnego rozwiązania 
stosujemy zaawansowane 

metody badawcze oraz 
dedykowane w tym celu 

urządzenia

Rozwiązanie 
problemu jest 
poszukiwane 
dla każdego 
zagadnienia 

indywidualnie 

W przypadku 
pojawieniu się 

problemów 
związanych

z realizowaną przez 
nas produkcją 

szukamy 
optymalnych 

rozwiązań



Jednym z przykładów działań jakie podejmujemy
w celu identyfikacji problemu oraz jego optymalnego
rozwiązania było poniższe zagadnienie w ramach
którego wykorzystano kamerę termowizyjną.

TERMOGRAFIA – jako narzędzie wsparcia technologa



Dwa słowa termowizji … 

Czym jest pomiar termograficzny

Jest to proces 
prowadzony przy 

zastosowaniu zdalnych i 
bezdotykowych metod 
badawczych, mających 
na celu ocenę rozkładu 

temperatury na 
powierzchni badanego 

obiektu. 

Jest to technika mająca 
na celu opis oraz rozkład 

promieniowania 
podczerwonego 

wysyłanego przez każde 
ciało, o temperaturze 

własnej wyższej od zera 
bezwzględnego (−273,15 

°C ).

Jest to więc 
przekształcenie na 

obraz widzialny 
rezultatów detekcji 

promieniowania
w paśmie 

podczerwonym. 



Nadzór nad procesem 

Forma wtryskowa oraz 
Wypraska Badawcza  

Bardzo często przy źle zaprojektowanej formie wtryskowej całkowity 
czas chłodzenia zdeterminowany jest czasem chłodzenia jednego z jej 

obszarów. Przy zbyt wczesnym wyformowaniu mogą nastąpić 
zniszczenia wypraski (deformacja, przebicie przez wypychacze itp.)

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Nadzór nad procesem 

Forma wtryskowa 
temperatury 20-90-20 °C

Bardzo często przy źle zaprojektowanej formie wtryskowej całkowity 
czas chłodzenia zdeterminowany jest czasem chłodzenia jednego z jej 

obszarów. Przy zbyt wczesnym wyformowaniu mogą nastąpić 
zniszczenia wypraski (deformacja, przebicie przez wypychacze itp.)

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Nadzór nad procesem 

Forma wtryskowa 
temperatury 90-20-90 °C

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Nadzór nad procesem 

Wypraska po wyjęciu z 
Formy temperatury 20-90-20 °C

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Nadzór nad procesem 

Wypraska po wyjęciu z 
Formy temperatury 90-20-90 °C

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Nadzór nad procesem

Wypraska po 
wyjęciu z formy

Kontrola poprawności działania 
systemów grzewczych foteli 

samochodowych 

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



ŹLE
Nierównomierny 

rozkład temperatury 
w poszczególnych 

gniazdach 
(różne właściwości 

wyprasek)

DOBRZE
Równomierny rozkład 

temperatury 
w poszczególnych 

gniazdach 
(jednorodna struktura 

wyprasek)

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Zastosowanie pomiarów termowizyjnych



Żelazo

Skale kolorystyczne

Tęcza

Tęcza H-CGrey scale



Jednymi z najczęstszych 
problemów z jakim 

spotykamy się
w ramach produkcji są 
deformacje wyprasek 

wtryskowych. 



W dalszej części prezentacji przedstawiono  
analizę termowizyjną wypraski 

charakteryzującej się sztywnością oraz 
użebrowaniem. 

Przy zastosowaniu kamery termowizyjnej
dokonano lokalizacji miejsca nagromadzenia
energii cieplnej w poszczególnych obszarach
analizowanej wypraski. Pozwoliło to na
wprowadzenie zmian w konstrukcji wyrobu w celu
optymalnego odprowadzenia ciepła z jego
powierzchni.



Wypraski będące przedmiotem badań były
wytwarzane z częściowo krystalicznego PA6
z 30% zawartością włókna szklanego

Badana wypraska jest częścią systemu 
napędowego i przeniesienia ruchu 

poszczególnych podzespołów 
zautomatyzowanych łóżek szpitalnych i została 

udostępniona przez firmę OCTO Actuators
GmbH.



Detale wykonane 
zostały na 

wtryskarce o sile 
zwarcia 3500kN 

Zastosowana 
została forma 

dwugniazdowa 
wyposażona w 

tradycyjny 
wodny układ 
chłodzenia 

Wypraska 
techniczna 
wykonana 

z poliamidu

Schemat procesu wytwarzania z wykorzystaniem 
wtryskarki hydraulicznej



• 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 na poziomie 36+36szt/h
(razem 72szt/h).

Wypraski zostały wytworzone przy zastosowaniu 
następujących parametrów przetwórstwa:



Głównym problemem zdiagnozowanym
podczas prób były deformacja i bark możliwości
uzyskania płaskości produkowanych elementów
co w konsekwencji utrudniało późniejszy
montaż i poprawną pracę z pozostałymi
komponentami mechanizmu łóżka

Diagnoza problemu 

Zdjęcia wypraski przed optymalizacją kształtu –
widoczna deformacja przystających do siebie 
dwóch wyprasek



Termogram oraz profil zmian
temperatury wzdłuż całej
wypraski

Obserwacje termowizyjne wykonano na wypraskach tuż po
wyciągnięciu z formy wtryskowej. Badania wykonano
z wykorzystaniem kamery termowizyjnej TESTO 890



Przeprowadzona analiza termowizyjna pozwoliła na podjęcie decyzji 
o przekonstruowaniu formy, a tym samym wypraski. Została 
zachowana jej funkcjonalność, zwiększona sztywność oraz 
zmniejszone zostały deformacje po procesie wytwarzania.

Przed optymalizacją 

Po optymalizacji 



Główną zmianą wprowadzoną w konstrukcji
wypraski było „odchudzenie” wypraski
w centralnej jej części oraz dodanie żebra
wzmacniającego i niepozwalającego na tak
swobodną deformację jak miało to miejsce
w pierwotnym kształcie wypraski.

Przed optymalizacją 

Po optymalizacji 



Szczegółowe porównanie zmodyfikowanych obszarów 

Przed modyfikacją Po modyfikacji



Kolejnym etapem prac była 
powtórna analiza termowizyjna 
i określenie koncentracji ciepła 

w wypraskach poddanych 
modyfikacji kształtu i narzędzia 

(formy wtryskowej).

Powrót do początku - termografia



PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza oraz zmiany konstrukcyjne formy
wtryskowej pozwoliły na osiągnięcie poniższych rezultatów :

Stan 
modyfikacji

Maksymalna 
temperatura

[oC]

Czas 
chłodzenia

[s]

Czas docisku
[s]

Wynikowy 
czas cyklu

[s]

Ilość sztuk 
[szt./h]

Przed 
modyfikacją

97 70 7 100 72

Po modyfikacji 79 62 6 91 74

Przy produkcji wielkoseryjnej skrócenie czasu cyklu o 9% powoduje w skali roku 
znaczne oszczędności a optymalizacja kształtu daje mniejsze deformacje i tym 

samym mniej reklamacji produkowanych elementów wtryskowych. 
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