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TECHNOLOGIA ODLEWANIA ROTACYJNEGO
Streszczenie. W artykule scharakteryzowano proces odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych. Przedstawiona zosta³a klasyfikacja metod odlewania tworzyw polimerowych oraz
podstawy realizacji procesu technologicznego odlewania rotacyjnego. Omówiono rozwi¹zania konstrukcyjne poszczególnych rodzajów maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw.
Scharakteryzowano wady i zalety tych maszyn przetwórczych oraz czynniki wp³ywaj¹ce na
rozwój konstrukcji form i maszyn do odlewania rotacyjnego.
S³owa kluczowe: odlewanie tworzyw, odlewanie rotacyjne, polimery, maszyny do przetwórstwa tworzyw.

WPROWADZENIE
Odlewaniem nazywa siê przeprowadzenie tworzywa ze stanu ciek³ego, plastycznego lub rzadziej sta³ego w stan sta³y bez stosowania cinienia b¹d pod niewielkim cinieniem (zwykle nie przekraczaj¹cym 0,3 MPa), przy u¿yciu formy odlewniczej z
jednym lub kilkoma gniazdami formuj¹cymi w temperaturze normalnej lub podwy¿szonej, po czym nastêpuje wyjêcie z gniazda formy odlewniczej przedmiotu, zwanego
w tym przypadku odlewem [11]. Odlewanie tworzyw dzieli siê na normalne i obrotowe
oraz wylewanie i zalewanie. Wród metod odlewania obrotowego wyró¿nia siê odlewania odrodkowe oraz odlewanie rotacyjne [3, 11].
Cech¹ charakterystyczn¹ odlewania normalnego jest swobodne wype³nianie gniazda formuj¹cego formy odlewniczej na skutek dzia³ania si³y grawitacji (przy odlewaniu
bezporednim, zwanym tak¿e bezcinieniowym) b¹d te¿ efekcie dzia³ania niewielkiego cinienia (podczas odlewania poredniego, zwanego niskocinieniowym) [7, 11].
W odlewaniu normalnym wykorzystuje siê tworzywa utwardzalne w stanie ciek³ym
lub plastycznym. Przygotowanie tworzywa odbywa siê przed samym procesem odlewania i polega na zmieszaniu (przewa¿nie mechanicznym) oraz odgazowaniu mieszaniny. Mieszanina do odlewania zawiera dodawane w ustalonej kolejnoci w okrelonych
proporcjach: polimer, utwardzacz, rozcieñczalnik, nape³niacz, rodki barwi¹ce, przyspieszacz i inne niezbêdne sk³adniki dodatkowe.
Odlewanie obrotowe jest procesem przetwórczym, w którym wykorzystuje siê si³ê
odrodkow¹ dzia³aj¹c¹ na tworzywo odlewane, znajduj¹ce siê w gniedzie formuj¹cym formy wewnêtrznej dzielonej b¹d wykorzystuje siê równie¿ cinienie zewnêtrzne.
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Przy pomocy odlewania obrotowego wytwarza siê przede wszystkim zbiorniki, rury i
inne elementy osiowo symetryczne, w szczególnoci o wyj¹tkowo du¿ych wymiarach
zewnêtrznych, których nie mo¿na otrzymaæ przy zastosowaniu innych metod przetwórstwa polimerów [2, 5]. Podczas odlewania obrotowego za³adowana tworzywem
forma wykonuje wraz z uk³adem narzêdziowym ruch obrotowy lub planetarny, w efekcie
czego na ciek³e lub uplastycznione tworzywo oddzia³uje si³a odrodkowa. Je¿eli forma
odlewnicza wykonuje ruch obrotowy wokó³ jednej osi, mamy do czynienia z odlewaniem odrodkowym, natomiast jeli forma odlewnicza wykonuje wokó³ dwóch lub
wiêcej osi ruch planetarny, z ewentualnym ko³owo-zwrotnym ruchem pomocniczym,
wtedy proces takiego odlewania nazywany siê odlewaniem rotacyjnym [2, 5, 11].
Wylewanie jest jedn¹ z metod otrzymywania folii i polega na wyp³ywie ze sta³ym
natê¿eniem tworzywa w stanie plastycznym lub rzadziej ciek³ym na przesuwaj¹ce siê
pod³o¿e. Gruboæ folii jest regulowana albo przez odleg³oæ miêdzy walcami albo przez
szerokoæ szczeliny w g³owicy wylewaj¹cej [11].
Zalewanie jest odmian¹ odlewania, którego celem jest regeneracja elementów maszyn oraz zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub dostêpem powietrza elementów konstrukcyjnych (g³ównie w elektronice) [11].

ROZWÓJ ODLEWANIA ROTACYJNEGO
Pierwsze przyk³ady zastosowania odlewania rotacyjnego mia³y miejsce ju¿ kilkaset
lat temu, czego przyk³adem by³o wytwarzanie przez szwajcarskich cukierników czekoladowych, pustych w rodku, jaj [12, 16]. Dziewiêtnastowieczny rozwój metalurgii
wykorzysta³ metodê odlewania rotacyjnego do wytwarzanie odlewów ze ¿eliwa i metali
nie¿elaznych, czego przyk³adem mo¿e byæ brytyjski patent Petersa z 1855 r. na wytwarzanie pocisków artyleryjskich [15]. Na pocz¹tku ubieg³ego stulecia w Stanach Zjednoczonych przy pomocy odlewania rotacyjnego wykonywano przedmioty z wosku oraz
gipsu. W obszarze przetwórstwa tworzyw polimerowych odlewanie rotacyjne po raz
pierwszy wykorzystano w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. do przetwórstwa polichlorku winylu w postaci plastizolu i wytwarzania pocz¹tkowo niewielkich
elementów z tworzyw, miêdzy innymi rêkawic, butów i g³ówek lalek, za w póniejszym okresie czêci o wiêkszych wymiarach, takich jak s³upki drogowe, boje i zderzaki samochodowe [15, 16]. Przyk³ady przedmiotów wykonanych metod¹ odlewania
rotacyjnego zosta³y przedstawione na rysunku 1.
Technologia odlewania rotacyjnego najpierw rozwija³a siê w USA, w Europie rozpowszechni³a siê w latach szeædziesi¹tych XX w. W pocz¹tkowym okresie szerszy
rozwój tej metody przetwórstwa tworzyw ogranicza³o przekonanie o jej ma³ej wydajnoci, ograniczonej iloci tworzyw mo¿liwych do przetwórstwa i niewielkiej ró¿norodnoci kszta³tów mo¿liwych do uzyskania. Zdecydowanym prze³omem w rozpowszechnieniu siê odlewania rotacyjnego w bran¿y tworzyw by³o opracowanie w koñcu lat
piêædziesi¹tych technologii wytwarzania polietylenu w postaci proszku (Pallmann),
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Rys. 1. Przyk³ady przedmiotów wykonanych metod¹ odlewania rotacyjnego: lalka z lat
piêædziesi¹tych XX w. [16], przenona toaleta, zbiornik i kajak [9]

specjalnie na potrzeby odlewania rotacyjnego [15]. W latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych nastêpowa³ sta³y wzrost wykorzystania odlewania rotacyjnego, spowodowany zwiêkszeniem siê iloci odmian polietylenu mo¿liwego do zastosowania w omawianej
technologii, a tak¿e wprowadzeniem do niej nowych tworzyw, takich jak PA, PC, PP, PS,
ABS. Istotne znaczenie mia³o pojawianie siê nowych rozwi¹zañ konstrukcyjnych maszyn
do odlewania rotacyjnego, czego przyk³adami s¹ maszyny typu karuzelowego (McNeil),
RocknRoll (Engel) oraz ogrzewane gor¹cym olejem (Krauss Maffei) [14]. Lata dziewiêædziesi¹te przynios³y skokowy wzrost zastosowania odlewania rotacyjnego, co wi¹za³o siê przede wszystkim z mo¿liwoci¹ uzyskiwania wyrobów o coraz bardziej skomplikowanych kszta³tach oraz opracowaniem specjalnych tworzyw dla tej technologii.
Wyrany wp³yw na wzrost dynamiki rozwoju odlewania rotacyjnego maj¹ nowoczesne
komputerowe systemy sterowania i regulacji oraz pojawienie siê programów komputerowych do symulacji i optymalizacji procesu odlewania rotacyjnego (Rotolog) [9, 10].
Na pocz¹tku XXI wieku pojawi³y siê maszyny do odlewania rotacyjnego, w których ca³y
proces wytwórczy uda³o siê zautomatyzowaæ, pocz¹wszy do zasypania tworzywa do
formy odlewniczej na wyjêciu gotowego odlewu skoñczywszy (Persico) [9]

PROCES ODLEWANIA ROTACYJNEGO
Odlewanie rotacyjne (ang. rotational moulding lub rotomoulding) jest jedn¹ z nielicznych metod przetwórstwa tworzyw polimerowych, która umo¿liwia otrzymywanie
elementów z tworzyw typu pow³okowego, to znaczy pustych w rodku, w jednej
operacji technologicznej, bez szwu i ladów ³¹czenia. Cech¹ charakterystyczn¹ odlewania rotacyjnego jest równomierne rozprowadzenie stopionego tworzywa po ciankach gniazda formuj¹cego na skutek dzia³ania si³y odrodkowej. W celu wytworzenia
si³y odrodkowej o odpowiedniej wartoci forma odlewnicza wykonuje ruch obrotowy
lub planetarny, co najmniej wokó³ dwóch osi [2, 6]. Kszta³t gniazda formuj¹cego formy
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do odlewania rotacyjnego odzwierciedla zewnêtrzn¹ powierzchniê odlewanego zbiornika, podczas gdy powierzchnia wewnêtrzna jest kszta³towana swobodnie na skutek
ruchu tworzywa pod wp³ywem si³y odrodkowej. W omawianej technologii forma jest
dzielona i sk³ada siê z kilku czêci, a jej budowa jest uzale¿niona od kszta³tu odlewu i
koniecznoci takiego u³o¿enia linii podzia³u formy, aby umo¿liwiæ poprawne usuniêcie
gotowego odlewu z formy [3, 5, 6]. Tworzywo jest wprowadzane do formy najczêciej
w postaci proszku lub mikrogranulek, po czym na skutek ogrzewania formy odlewniczej
ulega stopieniu w jej gniedzie. Forma do odlewania rotacyjnego jest ogrzewana przy
pomocy gazów spalinowych lub gor¹cego powietrza. Ruch spalin ogrzewaj¹cych formê
wzmagany jest przez wentylator, co powoduje wyrównanie temperatury w ca³ej komorze i poprawê wspó³czynnika wnikania ciep³a do formy. Forma odlewnicza posiada gniazdo
o kszta³cie i wymiarach odpowiadaj¹cych kszta³towi i wymiarom zewnêtrznym odlewu,
dziêki czemu gotowy odlew nie zawiera naddatków materia³u po wyjêciu z formy, bowiem ewentualny nadmiar (lub niedomiar) tworzywa nie zmienia kszta³tu odlewu, a jedynie wp³ywa na gruboæ cianek. Zestalenie (lub utwardzenie) tworzywa nastêpuje w
obracaj¹cej siê formie, któr¹ po zastygniêciu odlewu zatrzymuje siê, otwiera i z jej gniazda
wyjmuje gotowy element [2, 6, 13] . Otrzymywane odlewy, niekoniecznie wydr¹¿one,
daj¹ mo¿liwoæ efektywnego konkurowania tej technologii w niektórych obszarach zastosowañ z technologiami wtryskiwania lub wyt³aczania z rozdmuchiwaniem.
Odlewanie rotacyjne jest procesem cyklicznym i wyró¿nia siê w nim nastêpuj¹ce
fazy: za³adunek, ogrzewanie, ch³odzenie oraz wy³adunek, przedstawione na rysunku 2
[5, 6, 13]. W fazie za³adunku do otwartej formy wsypywana jest odwa¿ona porcja
tworzywa, najczêciej w postaci proszku. Je¿eli tworzywo przed rozdrobnieniem do
postaci proszku nie by³o barwione, wówczas barwnik w postaci proszku jest mieszany
z proszkiem tworzywa przed za³adunkiem. W fazie nagrzewania forma jest ju¿ zamkniêta i rozpoczyna siê jej nagrzewanie w sposób zale¿ny od rodzaju maszyny. Wtedy
sproszkowane tworzywo przechodzi w stan plastyczny lub ciek³y i na skutek si³y odrodkowej wywo³anej ruchem obrotowym formy zaczyna przylegaæ do powierzchni
cianek formy. Najczêciej stosowanymi zamkniêciami do formy s¹ szybko zwalniane
zaciski. Faza ch³odzenia zaczyna siê w momencie, w którym zakoñczy siê etap równo-

Rys. 2. Fazy procesu odlewania rotacyjnego: od lewej  za³adunek, ogrzewanie,
ch³odzenie i wy³adunek [9]
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miernego pokrywania cianek formy odlewniczej tworzywem, zapewniaj¹cy osi¹gniêcie za³o¿onej uprzednio gruboci cianki odlewu. Po wy³¹czeniu grzania i rozpoczêciu
ch³odzenia (zazwyczaj zimnym powietrzem) ruch planetarny formy wci¹¿ jest kontynuowany, a tworzywo stopniowo zestala siê przyjmuj¹c ostateczny kszta³t odlewu.
W fazie wy³adunku, po czasie, gdy tworzywo ostygnie do temperatury, w której utrzymuje sta³y kszta³t i mo¿liwe jest wyci¹gniêcie wyrobu bez jego odkszta³cenia, forma
jest otwierana, a odlew zostaje usuniêty z formy. Nastêpnie kolejna odmierzona porcja
proszku tworzywa jest wprowadzana do formy i proces siê powtarza [5, 13].
Istot¹ tej odmiany odlewania jest odpowiednia zale¿noæ miêdzy prêdkociami obrotowymi wokó³ poszczególnych osi, gwarantuj¹ca zachowanie w³aciwej gruboci
cianek odlewu i jego ¿¹dan¹ jakoæ. Wzajemny stosunek prêdkoci ruchu obrotowego
wokó³ poszczególnych osi ma podstawowy wp³yw na kierunek ruchu tworzywa wewn¹trz formy, jednorodnoæ jego rozprowadzenia oraz równomiernoæ gruboci cianek [3, 4, 13]. Czêsto stosunek tych prêdkoci jest okrelany w warunkach produkcyjnych dla poszczególnych rodzajów odlewów wy³¹cznie metod¹ dowiadczaln¹ i jest
objêty cis³¹ tajemnic¹ firmow¹.

MASZYNY DO ODLEWANIA ROTACYJNEGO
Wystêpowanie wielu odmian maszyn do odlewania rotacyjnego wynika z wielu
czynników, wród których do wa¿niejszych zalicza siê: du¿e zró¿nicowanie pod wzglêdem kszta³tu i wymiarów elementów z tworzyw wykonywanych t¹ metod¹ przetwórstwa, wp³ywaj¹ce bezporednio na wielkoæ formy odlewniczej i wspó³pracuj¹cej z ni¹
maszyny przetwórczej; nastêpnie sposób nagrzewania form odlewniczych oraz zastosowany rodzaj ich napêdu, a tak¿e iloæ form, decyduj¹c¹ o wydajnoci odlewania
[8, 14]. Nowoczesne maszyny do odlewania rotacyjnego ró¿ni¹ siê tak¿e stopniem
zautomatyzowania procesu.
Mo¿na zatem wyró¿niæ wa¿niejsze z kryteriów podzia³u maszyn do odlewania rotacyjnego, którymi s¹: rozwi¹zanie konstrukcyjne, sposób nagrzewania formy odlewniczej oraz stopieñ automatyzacji. Ponadto niektóre z rodzajów maszyn odlewniczych
dziel¹ siê dodatkowo wed³ug iloci wrzecion (lub zespo³ów wrzecionowych), wzajemnego ich po³o¿enia oraz sposobu sterowania tymi zespo³ami [8, 14].
Ze wzglêdu na rozwi¹zanie konstrukcyjne maszyny do odlewania rotacyjnego mo¿na
podzieliæ na [8, 9]:
 wrzecionowe (Spinner), w których na wrzecionie jest mocowana pojedyncza forma, otrzymuj¹c z uk³adu napêdowego jeden ruch wokó³ w³asnej osi oraz drugi ruch
obrotowy wokó³ osi wrzeciona,
 karuzelowe (Carousel), w których na wrzecionie znajduje siê rama lub ramy mocuj¹ce; na których osadza siê kilka lub kilkanacie form odlewniczych; formy odlewnicze nie s¹ napêdzane bezporednio, tylko razem z ram¹ wykonuj¹ ruch planetarny
pochodz¹cy od wrzeciona,
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 liniowo-wahad³owe (Shuttle), w których uk³ady wrzecionowe zsynchronizowane
parami zajmuj¹ okrelone po³o¿enie w stosunku do komory grzejnej,
 skorupowe (ClamShell), w których zamykana od góry komora s³u¿y zarówno do
nagrzewania jak i do ch³odzenia,
 ko³yskowe (RocknRoll), w których forma odlewnicza obraca siê wokó³ swojej
osi wewn¹trz komory grzejnej, wykonuj¹cej jednoczenie ruch wahad³owy, w nowszej wersji maszyn ko³yskowych przeznaczonych do mniejszych odlewów komora
grzejna nie wystêpuje, a ogrzewana przy pomocy palników forma odlewnicza jest
osadzona na poruszaj¹cym siê wahad³owo ³o¿u.
Przyk³ady konstrukcji maszyn do odlewania rotacyjnego przedstawiono na rysunkach 3, 4 i 5. Z uwagi na sposób nagrzewania formy odlewniczej wród maszyn do
odlewania rotacyjnego wystêpuj¹ maszyny z formami ogrzewanymi porednio (w komorze grzejnej przy pomocy gor¹cego powietrza) lub bezporednio (rezystancyjnie lub
p³omieniowo, bez wystêpowania komory grzejnej).
Z punktu widzenia stopnia zautomatyzowania procesu przewa¿aj¹ca czêæ maszyn
do odlewania rotacyjnego umo¿liwia tylko czêciow¹ automatyzacjê (nape³nianie formy i usuwania odlewu mo¿e byæ wykonywane jedynie rêcznie), natomiast nieliczne
najnowsze rozwi¹zania konstrukcyjne umo¿liwiaj¹ ca³kowit¹ automatyzacjê, pocz¹wszy od nape³nienia formy odlewniczej, a skoñczywszy na odbieraniu gotowego odlewu
przy pomocy robotów.
Najczêciej wystêpuj¹ce maszyny o konstrukcji wrzecionowej oraz karuzelowej klasyfikuje siê ponadto wed³ug iloci wrzecion (funkcjonuj¹cych tak¿e jako niezale¿ne zespo³y wrzecionowe). Wed³ug tego kryterium maszyny do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych mo¿na podzieliæ na pojedyncze (wyposa¿one w jeden zespó³, po
kolei obs³uguj¹cy kolejne stanowiska robocze); podwójne (wyposa¿one w dwa zespo³y,
wystêpuj¹ w maszynach o konstrukcji liniowo-wahad³owej), potrójne (najczêciej spotykane, wyposa¿one w trzy zespo³y, obs³uguj¹ce jednoczenie ka¿de ze stanowisk roboczych maszyny do odlewania rotacyjnego) oraz wielokrotne (wystêpuj¹ce w rozwiniêtych konstrukcjach maszyn o konstrukcji liniowo-wahad³owej lub rewolwerowej) [9, 14].

Rys. 3. Maszyny do odlewania rotacyjnego: od lewej  wrzecionowa i karuzelowa [9]

108

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 4, 2010

Rys. 4. Maszyny do odlewania rotacyjnego: od lewej  wahad³owa i skorupowa [9]

Zgodnie z kryterium wzajemnego po³o¿enia uk³adów wrzecionowych maszyny do
odlewania rotacyjnego mog¹ byæ rewolwerowe (wrzeciona lub zespo³y wrzecionowe
poruszaj¹ siê wzglêdem g³ównej osi maszyny, zazwyczaj pionowej, w niektórych rozwi¹zaniach konstrukcyjnych tak¿e poziomej) lub szeregowe (zespo³y wrzecionowe
wykonuj¹ ruch liniowy w stosunku do komory grzejnej).
Ze wzglêdu na sposób sterowania zespo³ów wrzecionowych maszyny do odlewania rotacyjnego mog¹ mieæ zespo³y wrzecionowe sterowane i napêdzane centralnie
(kiedy wszystkie wrzeciona s¹ konstrukcyjnie osadzone w jednym zespole wrzecionowym, a jego ród³o napêdu stanowi g³ówny wa³ napêdowy) oraz na sterowane i napêdzane niezale¿nie (wówczas ka¿de wrzeciono posiada niezale¿ne ród³o napêdu i jest
osadzone w odrêbnym zespole wrzecionowym) [8].

a)



b)

Rys. 5. Maszyny do odlewania rotacyjnego typu RocknRoll: a) bez komory grzejnej z
form¹ ogrzewan¹ bezporednio palnikami gazowymi, b) z komor¹ grzejn¹ [9]
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WADY I ZALETY
Odlewanie rotacyjne jest jedyn¹ z metod przetwórstwa tworzyw umo¿liwiaj¹c¹
wytwarzanie elementów pow³okowych o du¿ych i bardzo du¿ych wymiarach, których
przyk³adami mog¹ byæ zbiorniki, pojemniki, kosze na miecie, rury z ko³nierzem, korpusy, obudowy i inne. Czêci odlewane rotacyjnie s¹ jednorodne, bez szwu i linii ³¹czenia. Swoboda przemieszczania siê tworzywa po ciankach formy i powolne och³adzanie powoduj¹ eliminacjê zniekszta³ceñ powodowanych skurczem przetwórczym oraz
minimalizuj¹ naprê¿enia wewnêtrzne w otrzymanych odlewach, natomiast zmniejszanie siê wymiarów odlewu podczas och³adzania u³atwia póniejsze wyjmowanie odlewu
z formy. Przy pomocy odlewania rotacyjnego mo¿na otrzymywaæ elementy z tworzyw
o masie od kilkudziesiêciu do kilkuset kilogramów, co jest niemo¿liwe do osi¹gniêcia
ani przy wtryskiwaniu ani przy wyt³aczaniu, z uwagi na konstrukcyjne ograniczenia
tych maszyn przetwórczych [3, 6, 13].
Wród pozosta³ych metod przetwórstwa tworzyw polimerowych odlewanie rotacyjne wyró¿nia siê stosunkowo niskim kosztem przygotowania produkcji, spowodowanej ni¿szym kosztem wykonania form odlewniczych (o wiele ni¿szym ni¿ form
wtryskowych) oraz ni¿szym kosztem maszyny. Dziêki temu odlewania rotacyjne jest
wyj¹tkowo korzystne w przypadku produkcji jednostkowej lub ma³oseryjnej oraz do
wytwarzania czêci prototypowych.
Podczas odlewania rotacyjnego mo¿na w prosty sposób regulowaæ gruboæ cianek zbiornika, jedynie przez zmianê masy tworzywa zasypywanego do formy, bez
koniecznoci d³ugotrwa³ej i kosztowej modyfikacji konstrukcji formy. Zmiana gruboci
cianek w poszczególnych obszarach kszta³towanego zbiornika mo¿e byæ regulowana
przez zmianê wzajemnego stosunku prêdkoci obrotowej formy wokó³ osi pionowej i
osi poziomej. We wnêtrzu formy mog¹ byæ mocowane dodatkowe elementy, takie jak
tuleje lub trzpienie gwintowane, tarcze, króæce i piercienie, które zostaj¹ pokryte topi¹cym siê tworzywem i po zakoñczeniu procesu odlewania staj¹ siê integraln¹ czêci¹
odlewu (rys. 6). W ten sposób mo¿na tak¿e zwiêkszaæ sztywnoæ cianek bardzo
du¿ych odlewów, umieszczaj¹c w formie ¿ebra usztywniaj¹ce [3].
Odlewanie rotacyjne jest bezodpadow¹ metod¹ przetwórstwa. Dziêki temu, ¿e powierzchnia gniazda formuj¹cego odzwierciedla finalny kszta³t zewnêtrznej powierzchni
odlewu oraz przy prawid³owej konstrukcji formy odlewniczej po zakoñczeniu odlewania
nie wystêpuje odpad technologiczny, tak jak ma to miejsce przy wtryskiwaniu (tworzywo w uk³adzie wlewowym), formowaniu pró¿niowym (resztki tworzywa po wykrawaniu) czy podczas wyt³aczania z rozdmuchiwaniem (okrawane resztki rêkawa). Formy
odlewnicze s¹ ³atwe w konserwacji i czyszczeniu, co pozwala na wytwarzanie kolejnych
odlewów z tworzywa o ró¿nych kolorach lub z innego rodzaju tworzywa, bez koniecznoci
¿mudnego i czasoch³onnego czyszczenia, jak ma to miejsce w przypadku uk³adu uplastyczniaj¹cego wtryskarki i kana³ów doprowadzaj¹cych w formie wtryskowej [1, 6, 13].
Jedn¹ z podstawowych wad odlewania rotacyjnego jest stosunkowo d³ugi czas
cyklu wytworzenia odlewu i niska wydajnoæ, spowodowana miêdzy innymi rêcznym
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Rys. 6. Z lewej  ca³kowicie zautomatyzowana maszyna do odlewania rotacyjnego firmy
Persico, z prawej  element z tworzywa odlewany rotacyjnie z metalow¹ tulej¹ z gwintem [9]

za³adunkiem tworzywa i wyjmowaniem gotowego odlewu. Rozwój konstrukcji maszyn do odlewania, g³ównie wielowrzecionowych i liniowo-wahad³owych, pozwala na
wzrost wydajnoci, dziêki jednoczesnej realizacji niektórych faz procesu, najczêciej
wy³adunku gotowego odlewu z jednej formy po³¹czonego z za³adunkiem tworzywa do
nastêpnej formy. Inn¹ z wad jest niska sprawnoæ i du¿a energoch³onnoæ procesu,
g³ównie z powodu nagrzewania i ch³odzenia formy przy pomocy powietrza. W celu
poprawienia bilansu energetycznego opracowano bezporednie nagrzewanie formy przy
pomocy palników gazowych (w maszynach typu RocknRoll) oraz stosuje siê formy
odlewnicze z dr¹¿onymi ciankami, w które t³oczony jest gor¹cy olej [5, 6, 13].
Kolejnym ograniczeniem technologii odlewania rotacyjnego jest w¹ski zakres tworzyw mo¿liwych do przetwórstwa t¹ metod¹. Pocz¹tkowo jedynym materia³em u¿ywanym do odlewania rotacyjnego by³ polichlorek winylu, wspó³czenie wiod¹c¹ rolê
odgrywaj¹ ró¿ne odmiany polietylenu (ponad 80% udzia³u), uzupe³niane przez inne poliolefiny, g³ównie polistyren i polipropylen, a tak¿e poliwêglan i ABS [3, 9]. Koszt przygotowania tworzyw do odlewania zwiêksza dodatkowo koniecznoæ doprowadzenia ich do
postaci proszku lub mikrogranulek. Procesy przygotowawcze oraz póniejsze d³ugie
przebywanie tworzywa w podwy¿szonej temperaturze podczas formowania odlewu
mog¹ powodowaæ jego degradacjê, co mo¿e obni¿yæ w³aciwoci mechaniczne tworzywa, a w konsekwencji pogorszyæ w³aciwoci u¿ytkowe odlewu.
Na etapie projektowania specyfika odlewania rotacyjnego wymusza odpowiedni¹
konstrukcjê odlewów, w której nale¿y unikaæ ostrych krawêdzi i gwa³townych zmian
wymiarów (na przyk³ad rednicy). Z tego powodu odlew musi byæ zaprojektowany w
taki sposób, by tworzywo mia³o swobodny dostêp do wszystkich powierzchni gniazda
formuj¹cego, co gwarantuje prawid³owy przebieg procesu odlewania rotacyjnego i
bezpieczne wyjêcie gotowego odlewu. W przypadku umieszczania w formie dodatkowych elementów (ze stopów metali lub innych tworzyw) nale¿y zwróciæ uwagê na
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wspó³czynnik rozszerzalnoci cieplnej tych materia³ów, aby podczas póniejszego och³adzania i kurczenia siê odlewu nie dochodzi³o do spowodowanych nadmiernymi naprê¿eniami pêkniêæ lub deformacji [2, 5, 13].

PODSUMOWANIE
Odlewanie rotacyjne nale¿y aktualnie do najintensywniej rozwijaj¹cych siê metod
odlewania tworzyw polimerowych. Traktowane pocz¹tkowo jako jedyna z metod umo¿liwiaj¹cych otrzymywanie w jednym procesie wielkogabarytowych pojemników z tworzyw o jednorodnej konstrukcji (bez szwów i linii ³¹czenia), w ostatnich latach sta³o siê
konkurencyjn¹ dla innych metod¹ przetwórstwa, pozwalaj¹c¹ na wytwarzanie nie tylko osiowosymetrycznych pojemników o wyj¹tkowo du¿ych wymiarach, ale tak¿e czêci
dr¹¿onych o skompilowanych kszta³tach i niewielkich wymiarach, wykonywanych
zarówno z tworzyw sztywnych jak i elastycznych.
Ostatnie lata przynios³y wyrany rozwój technologii odlewania rotacyjnego, niekiedy okrelanego jako innowacyjny proces przetwórczy [1], choæ w istocie jest znany,
jako taki, od wielu lat. Na takie oceny wp³ywaj¹ g³ównie nowoczesne metody sterowania i regulacji procesu odlewania rotacyjnego, wprowadzenie nowych rodzajów tworzyw mo¿liwych do przetwarzania t¹ metod¹ oraz nowe rozwi¹zania konstrukcyjne maszyn do odlewania i form odlewniczych. Dziêki temu odlewanie rotacyjne przesta³o byæ
uwa¿ane za zastêpcz¹ metodê przetwórstwa, uzasadnion¹ tylko w nielicznych, specjalnych zastosowaniach, ale sta³o siê metod¹ konkurencyjn¹ w stosunku do wtryskiwania z
rozdmuchiwaniem i wyt³aczania z rozdmuchiwaniem, jednoczenie zachowuj¹c wszystkie dotychczasowe zalety zwi¹zane z wykorzystaniem w produkcji jednostkowej i ma³oseryjnej wytworów niemo¿liwych do wytworzenia innymi metodami przetwórstwa.
Niezaprzeczalny wp³yw na intensywny rozwój technologii odlewania rotacyjnego
tworzyw maj¹ zmiany w konstrukcji maszyn odlewniczych. Wród podstawowych czynników generuj¹cych nowe rozwi¹zania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego
wymieniæ nale¿y skrócenie czasu trwania poszczególnych faz procesu i poprawienie
wydajnoci, zmniejszenie zu¿ycia energii oraz udoskonalenie sterowania i regulacji parametrów technologicznych. Konstrukcja maszyn do odlewania oraz form do odlewania
rotacyjnego  mimo postêpuj¹cego rozwoju  jest nadal prostsza i tañsza ni¿ wtryskarek
i wyt³aczarek, co jest podstawow¹ zalet¹ przy rozpoczynaniu produkcji w skali ma³oseryjnej, jednostkowej i prototypowej. Pojawiaj¹ce siê metody numeryczne symulacji odlewania rotacyjnego [10] pozwalaj¹ na unikniêcie dotychczas d³ugotrwa³ych prób w doborze stosunku prêdkoci obrotowych wokó³ w³aciwych osi obrotu, analizê rozk³adu temperatury tworzywa i formy oraz ruchu stapianego tworzywa, co pozwala na oszacowanie równomiernoci gruboci cianki wykonywanych odlewów bez strat materia³owych.
Rosn¹ca wci¹¿ iloæ tworzyw mo¿liwych do przetwórstwa metod¹ odlewania rotacyjnego stanowi dodatkowy stymulator rozwoju konstrukcji maszyn realizuj¹cych ten proces
przetwórczy oraz wspó³pracuj¹cych z nimi form odlewniczych, maj¹cy na celu zapew-
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nienie zachowania coraz bardziej zaawansowanych warunków przetwórstwa oraz sprostanie rosn¹cym wymaganiom dotycz¹cym jakoci odlewów i op³acalnoci wytwarzania elementów z tworzyw otrzymywanych metod¹ odlewania rotacyjnego.
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ROTATIONAL MOULDING TECHNOLOGY
Summary
Information about rotational moulding have been presented in this article. Main principles of this
technology and his development have been introduced. Types of rotational moulding machines
have been characterized also with rotational moulding tools. The main applications have been
introduced and the advantages and disadvantages of rotomoulding have been told over.
Keywords: polymers moulding, rotational moulding, polymers, machines for polymer processing.
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