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P
rzetwórstwo tworzyw sztucznych jest jedną z najszyb-
ciej rozwijających się branży. Zapotrzebowanie na 
produkty wykonane z tworzyw sztucznych obejmuje 
wszystkie branże. Przykładem są opakowania stoso-

wane w branży spożywczej i chemicznej. Najczęściej stosowa-
ną metodą wytwarzania takich opakowań jest wytłaczanie oraz 
rozdmuchiwanie. W produkcji butelek wykorzystywane są pół-
produkty w formie preform lub rękawów. Jednym z istotnych 
elementów form do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,  
w tym butelek, jest konstrukcja układu chłodzenia. Etap chło-
dzenia produktu w formie jest najdłuższą częścią cyklu produk-
cji butelki [1].

Rosnące oczekiwania dotyczące wydajności produkcji oraz ja-
kości wyrobów wiążą się z koniecznością poszukiwania nowych 
sposobów ich poprawienia. Jednocześnie na rynku pojawiają się 
nowe technologie. Przykładem jest bezpośrednie spajanie prosz-
ków metali przy pomocy lasera. Metoda ta może być wykorzysta-
na do wykonywania form z kanałami chłodzącymi o dowolnych 
kształtach i przekrojach niemożliwych do uzyskania metodami 
obróbki skrawaniem [2, 3].

Celem pracy było zaprojektowanie kształtu kanałów chłodzą-
cych formy do wytłaczania z rozdmuchiwaniem produkowanej 
obecnie w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją form do 
wytwarzania butelek. Wykonano projekty konstrukcji kanałów 
chłodzących formy oraz przeprowadzono symulacje wydajno-
ści kanałów chłodzących. Porównano efekty zaproponowanych 
zmian konstrukcyjnych i wybrano rozwiązanie, które zapewni 
skrócenie czasu chłodzenia gniazd formy oraz obniżenie tempe-
ratury w gniazdach formy w porównaniu do rozwiązania stosowa-
nego obecnie.

Metodyka
Przedmiotem badań były cztery modele bryłowe form. Model 

1 stanowił uproszczony model formy obecnie produkowanej  
w przedsiębiorstwie. Uproszczenie polegało na usunięciu ele-
mentów, które nie miały wpływu na chłodzenie formy, a ich 
obecność powodowałaby zagęszczanie węzłów siatki MES i nie-
potrzebnie komplikowałaby obliczenia. Były to elementy służące 
do mocowania form, takie jak: otwory na śruby, kołki ustalają-
ce, korki i wpusty. Pozostałe części formy połączono w jednym 
bloku, aby w programie do symulacji MES tworzyły element ho-
mogeniczny. Oddzielnie analizowano układy kanałów chłodzenia 

korpusu i dna butelki. Widok modelu uproszczonego 1 przed-
stawia rys. 1 a. Na rysunku wyróżniono gniazda butelek oraz 
przebieg kanałów chłodzących. 

Bazując na wymiarach gabarytowych i kształcie gniazda formy 
obecnie stosowanej przygotowano kolejne modele, w których 
zaproponowano następujące modyfikacje układów chłodzenia:
l model 2 – modyfikacja polegająca na zaprojektowaniu kana-

łów chłodzących o stałej odległości od powierzchni gniazda 
formującego (rys. 1 b);

l model 3 – modyfikacja polegająca na zmianie kształtu prze-
kroju poprzecznego kanałów chłodzących (rys. 1 c);

l model 4 – modyfikacja polegająca na zmianie kierunku prze-
pływu chłodziwa (rys. 1 d).
Celem modyfikacji zawartej w modelu nr 2 było zbliżenie prze-

biegu kanału chłodzącego do profilu gniazda formującego butelki 
[4–6]. Pierwotna odległość powierzchni kanału od powierzchni 
gniazda wynosi przeciętnie 10,26 mm, natomiast po wprowa-
dzeniu zmiany jest stała w i wynosi 4 mm. Przekrój poprzeczny 
formy z zaznaczeniem tej odległości przedstawia rys. 1 b.
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Rys. 1. Modele konstrukcji formy wykorzystane w badaniu 
(opracowanie własne): a) model 1 – uproszczona konstrukcja 
formy produkowanej przez przedsiębiorstwo; b) model 2 
– zbliżenie przebiegu kanału chłodzącego do profilu gniazda 
formującego butelki; c) model 3 – zmiana przekroju 
poprzecznego kanałów układu chłodzenia; d) model 4 
– zmiana długości kanałów oraz kierunku przepływu chłodziwa

W artykule przedstawiono proces projektowania układów chłodzenia form do wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Bazując na mo-
delu otrzymanym z zakładu produkującego formy, opracowano trzy konstrukcje układów chłodzenia. W kolejnych układach chło-
dzenia zmodyfikowano przebieg kanałów chłodzących, ich przekroje oraz prędkość przepływu chłodziwa w kanale chłodzącym. 
Metodą elementów skończonych przeprowadzono symulacje działania układów chłodzenia. Na podstawie wyników symulacji 
porównano czas chłodzenia powierzchni gniazd formujących w zaprojektowanych formach. W pracy omówiono również istotne 
dla projektantów elementy rachunku różniczkowego stosowane w opisie przewodnictwa ciepła w MES. 
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Model 3 charakteryzowała zmiana przekroju poprzecznego 
kanałów przebiegających wzdłuż powierzchni formującej korpus 
butelki. Przyjęto kształt wycinka pierścienia koncentrycznie ota-
czającego kształt przekroju butelki o zaokrąglonych ścianach 
promieniowych. Obwód przekroju poprzecznego kanału modelu 
nr 3 odpowiadał obwodowi przekroju kołowego kanału pierwot-
nego o promieniu 6 mm. Przykładowy widok kształtu kanałów  
w sąsiedztwie gniazda formującego przedstawia rys. 1 c.

W modelu nr 4 wprowadzono zmianę kierunku przepływu 
chłodziwa oraz zmianę długości kanałów doprowadzających 
i odprowadzających. Celem wprowadzenia tych zmian było 

Tab. 1. Powierzchnie oraz objętość kanałów chłodzących 
modelu 1-4.

Nr modelu Powierzchnia [mm2] Objętość [mm3]

1 627 325 2 481 336

2 618 644 2 446 373

3 613 806 2 274 284

4 583 187 2 387 102

Tabela 2. Właściwości materiałowe zastosowane 
w symulacjach [7, 8].

Właściwość Jednostki EN AW-7075 Glikol

Gęstość [kg/m3] 2812,6 1122,7

Przewodność cieplna [W/mK] 130 0,24621

Ciepło właściwe [J/kgK] 960 2342,2

Lepkość kinematyczna [m2/s] - 3,1192 e-5

Tabela 3 . Zakresy temperatur oraz czasy trwania 
pierwszego etapu symulacji (opracowanie własne)

Nr modelu
Temperatura minimalna Czas trwania 

[K] [s]

1 291,75 4,5

2 291,73 4,1

3 291,75 3,4

4 291,74 4,6

Rys. 2.
Przepływ płynu w kanałach 
chłodzących w sekcji szyjki 
w trzeciej sekundzie symulacji 
modelu nr 1 formy obecnie 
produkowanej 
w przedsiębiorstwie 
(opracowanie własne)

skrócenie czasu odprowadzania ogrzanej cieczy z formy. W za-
projektowanym modelu układu chłodzenia kanał doprowadza-
jący ma przekrój kołowy o średnicy 13 mm oraz długość 215 
mm. Kanał odprowadzający skrócono z 231 mm do 32 mm. 
Kanał chłodzący umieszczono na płaszczyźnie odsuniętej od 
płaszczyzny butelki o 16 mm. Przebieg kanału chłodzącego 
prezentuje rys. 1 d.

Podobne zmiany wprowadzono w sekcji dna. Wprowadzone 
zmiany wpłynęły na sumaryczne objętości i powierzchnie kana-
łów chłodzących, które wymieniono w tab. 1. 

Podczas generowania węzłów siatki elementów skończonych 
przyjęto kształt czworościanu o wymiarach 0,005 dla modelu 
formy oraz 0,003 dla modelu płynu. Dla materiału formy (EN 
AW-7075) oraz płynu chłodzącego (glikol) przyjęto właściwości 
wymienione w tab. 2.

Scenariusz symulacji obejmował dwa etapy. W pierwszym eta-
pie określano czas, po jakim układ osiąga stan ustalony, w dru-
gim analizowano rozkład temperatur na powierzchniach gniazd.

Jako początkową temperaturę wszystkich węzłów siatki formy 
przyjęto temperaturę 293,15 K (20oC). Natomiast w węzłach na 
powierzchni gniazd formujących określono temperaturę 468,15 
K (195oC) i był to warunek brzegowy. Symulowano w ten sposób 
obciążenie cieplne wynikające z zetknięcia powierzchni gniazda 
z rękawem z materiału HDPE. Początkową temperaturę płynu 
przyjęto o wartości 283,15 K (10oC).

Jednym z warunków brzegowych było określenie sposobu wy-
miany ciepła między materiałem formy, a płynem chłodzącym, któ-
ry zdefiniowano na powierzchniach kanałów chłodzących formy.

Przyjęto maksymalny czas trwania symulacji równy 10e+7 se-
kund oraz zdefiniowano warunek zakończenia symulacji, kiedy 
zmiana temperatury w czasie będzie niższa niż 13. Oprócz czasu 
wykonywania symulacji uzyskano wartości temperatur w węzłach 
siatki formy. W tab. 3 przedstawiono zakresy uzyskane na tym 
etapie symulacji temperatur oraz czasy stabilizacji według opi-
sanego warunku.

Wartości uzyskanych temperatur minimalnych mieszczą się  
w zakresie 0,02 K. Potwierdza to poprawność przyjętego modelu 
symulacji oraz zadanego warunku zakończenia obliczeń. Uzyska-
ne w wyniku symulacji rozkłady temperatur są bardzo zbliżone,  
a jednocześnie zróżnicowane są czasy ich osiągnięcia dla róż-
nych modeli konstrukcyjnych kanałów chłodzących.

Rozkład temperatury w materiale formy był warunkiem począt-
kowym drugiego etapu symulacji. Na podstawie danych pocho-
dzących z rzeczywistego procesu technologicznego określono 
czas trwania symulacji na 12,5 s. W tym etapie symulacji jedyną 
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elementy skończone. W wyniku rozwiązywania tych równań otrzy-
muje się rozwiązanie przybliżone [11].

W pierwszym etapie symulacji przygotowanych modeli analizo-
wano zjawisko przewodnictwa ciepła opisywane przez równanie 
różniczkowe cząstkowe zwane równaniem przewodnictwa ciepła 
o następującej postaci [12, 13]:

           (1)

gdzie: T (x, y, z, t) – temperatura ośrodka przewodzącego  
w punkcie M (x, y, z) oraz chwili t; ρ – gęstość; c – ciepło wła-
ściwe; k – współczynnik przewodnictwa; ø – wskaźnik ubytku 
energii na jednostkę objętości.

           (2)

Analitycznie rozwiązywane jest równanie uproszczone (3) przy 
zadanych warunkach początkowych i brzegowych.

            (3)

Do rozwiązywania bardziej skomplikowanych równań, które 
dają możliwość obliczania zagadnień w przestrzeni trójwymia-
rowej stosowane jest oprogramowanie symulacyjne, takie jak 
ABAQUS.

W drugim etapie symulacji uwzględniono ruch płynu w przewo-
dach chłodzących. Zjawisko przepływu turbulentnego modelowa-
ne jest za pomocą równań Spalarta-Allmarasa [14, 15].

            (4)

gdzie: v~ – zmienna turbulencji; Uj – prędkość; S
~
 – zmienna opi-

sująca wirowość; d – odległość elementu do najbliższej ściany 

interakcją w modelu była wymiana ciepła między powierzchnia-
mi kanałów chłodzących a płynem chłodzącym, Nie obwiązywał 
w nim warunek brzegowy związany z temperaturą powierzchni 
gniazd formy. 

Zdefiniowano również warunek brzegowy dotyczący sposobu 
przepływu płynu w kanałach chłodzących. Na podstawie informa-
cji o miejscu wlotu i wylotu chłodziwa do formy oraz dokumen-
tacji oprogramowania Abaqus [9] przyjęto, że w przekroju wlotu 
cieczy chłodzącej przepływ miał prędkość 0,01 m/s. Przykład 
symulacji przepływu w sekcji szyjki, w trzeciej sekundzie symula-
cji przedstawia rys. 2. 

W wyniku symulacji uzyskano przebiegi zmian temperatury 
powierzchni gniazd formy w funkcji czasu. Rozkład temperatu-
ry nie był równomierny, co nie jest korzystne, gdyż powoduje 
powstawanie zniekształceń butelek [10]. W początkowej fazie 
cyklu najwyższe temperatury występowały na wysokości szyjki. 
Na rys. 3 przedstawiono rozkład temperatury w 10 s symula-
cji. Widoczne są rejony, które nagrzewały się w końcowej fazie 
cyklu. Były to powierzchnie cylindryczne korpusów, z wyjątkiem 
rejonów bocznych, leżących przy krawędziach formy. Uzyskany 
rozkład był zgodny z obserwacjami rzeczywistych form, przepro-
wadzonymi przez przedsiębiorstwo.

Metoda eleMentów Skończonych
Metoda elementów skończonych jest metodą aproksyma-

cji (otrzymania rozwiązań przybliżonych) równań różniczkowych 
cząstkowych, opisujących przebieg procesu. Polega ona na 
dyskretyzacji, tzn. podziale modelu bryłowego na małe obszary 
zwane elementami skończonymi, charakteryzujące się prostą 
budową geometryczną. W przypadku powierzchni dyskretyzacja 
polega zazwyczaj na podziale obszaru na trójkąty, zaś w prze-
strzeni trójwymiarowej na czworościany. Dla elementów skoń-
czonych definiuje się proste funkcje, najczęściej funkcje liniowe 
lub wielomiany niskiego stopnia. Rozwiązania opisują zachowa-
nie analizowanego zjawiska w węzłach siatki utworzonej przez 
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Rys. 4. 
Czas chłodzenia [s] w sekcjach 
korpusu i dna w modelach 
1-4 (opracowanie własne)

Rys. 3. 
Rozkład temperatury 
w gniazdach formy modelu 
nr 1 w 10 sekundzie symulacji 
(opracowanie własne)
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oraz stałe Cb1, Cb2 współczynnik σ i funkcje ft2, fw modelu Spalar-
ta-Allmarasa.

wyniki
Dokonano porównania czasów chłodzenia powierzchni 

gniazd form w sekcjach korpus i dno według czterech przygo-
towanych modeli bryłowych. Jako stan końcowy zdefiniowano 
rozkład temperatury uzyskany w symulacji modelu nr 1 formy 
obecnie produkowanej w przedsiębiorstwie w czasie 12,5 s. Na 
rys. 4 przedstawiono zestawienie graficzne czasów, po których 
gniazda modeli 2, 3 i 4, w których wprowadzono zmiany kon-
strukcyjne osiągały temperatury odpowiadające modelowi nr 1 
w czasie 12,5 s.

Zamiana zaproponowana w modelu 4 wpływa niekorzystnie 
na czas chłodzenia powierzchni gniazda. Czas osiągnięcia tem-
peratur porównywalnych do czasu uzyskiwanego z zastosowa-
niem obecnej konstrukcji był dłuższy.

Natomiast zmiany zaproponowane w konstrukcjach modelu nr 
2 i modelu nr 3 wpływają korzystnie na czas trwania cyklu. 

W przypadku modelu 2 czasy chłodzenia sekcji dna i sekcji 
korpusu różnią się maksymalnie o 2,4 sekundy w gnieździe 
3, minimalnie 2,2 sekundy w gnieździe 1 oraz 2. Najwydaj-
niejsze chłodzenie zapewnia konstrukcja według modelu nr 
3. W modelu tym temperatury zdefiniowane dla porównania 
jako końcowe uzyskuje się po około 7 sekundach. Jednocze-
śnie konstrukcję tę charakteryzują najniższe różnice tempe-
ratur w sekcjach korpus i dno, które wynoszą maksymalnie 
0,5 sekundy dla gniazda 4 oraz minimalnie 0,2 sekundy dla 
gniazda nr 2.

PodSuMowanie
Na podstawie symulacji metodą elementów skończonych 

czterech modeli konstrukcyjnych układów chłodzenia form 
stosowanych w technologii wytłaczania z rozdmuchiwaniem 
kanałów przeprowadzono ocenę ich wydajności. Wyniki symu-
lacji wykorzystano do porównania konstrukcji pod względem 
równomierności rozkładów temperatur na powierzchniach 
gniazd, czasu osiągania stanu ustalonego oraz czasu chłodze-
nia formy do temperatury osiąganej w obecnie prowadzonym 
procesie produkcyjnym. Poprawność zastosowanej metodyki 
potwierdzono przez weryfikację wyników symulacji modelu for-
my rzeczywistej. Uzyskane rozkłady temperatur były zgodne  
z wynikami pomiarów, wykonywanymi w procesach technolo-
gicznych w zakładach klientów stosujących formy wytwarzane 
w przedsiębiorstwie.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz możliwe jest 
podjęcie przez Przedsiębiorstwo decyzji o budowie i testach pro-
totypów form. Zastosowanie nowoczesnych technologii szybkie-
go prototypowania, w szczególności technologii bezpośredniego 
spajania proszków metali (DMLS – Direct Metal Laser Sintering) 
umożliwia wdrożenie nowatorskich konstrukcji kanałów chłodzą-
cych [2–4].

Dzięki wprowadzeniu zmiany konstrukcji formy polegającej na 
zmianie kształtu przekrojów poprzecznych kanałów chłodzących 
skrócenie czasu chłodzenia gniazda formy wyniesie szacunkowo 
46%. Skrócony przez to zostanie całkowity czas cyklu wytłacza-
nia z rozdmuchiwaniem w procesie technologicznym wytwarza-
nia butelek w zakładzie klienta.
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