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1. Głowica wytłaczarska do rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych, znamienna tym, że w głowicy (4) wytłaczar
skiej znajduje się trzpień (1) kształtowy z
centralnym otworem (3) chłodzącym, posiadający dwie średnice zewnętrzne, z łagod
nym przejściem między powierzchniami
tworzącymi, przy czym część trzpienia (1)
kształtowego o większej średnicy wystaje
poza czoło głowicy (4) wytłaczarskiej od
ułamka do kilku średnic, korzystnie 1 - 3
średnic, wytłaczanej na gotowo rury (6) i
znajduje się wewnątrz kalibratora
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l. Głowica wytłaczarska do rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych, znamienna
tym, że w głowicy (4) wytłaczarskiej znajduje się trzpień (1) kształtowy z centralnym otworem (3) chłodzącym, posiadający dwie średnice zewnętrzne, z łagodnym przejściem między
powierzchniami tworzącymi, przy czym część trzpienia (1) kształtowego o większej średnicy
wystaje poza czoło głowicy (4) wytłaczarskiej od ułamka do kilku średnic, korzystnie l - 3
średnic, wytłaczanej na gotowo rury (6) i znajduje się wewnątrz kalibratora (7).
2. Głowica według zastrz. l, znamienna tym, 'ŻJ! na obwodzie trzpienia (1) kształtowego
rozmieszczone są równomiernie wzdłużne rowki (2).

* * *
Przedmiotem wynalazku jest głowica wytłaczarska do rur z termoplastycznych tworzyw
sztucznych, zwłaszcza do rur porowatych.
Znane są dotychczas z literatury różne rozwiązania konstrukcyjne głowic wytłaczar
skich, np. z książki W. Michaeli pt. ,,Extrusion Dies for Plastics and Rubber" wydanej przez
Carl Hanser Verlag, Munich-Vienna-New York-Barcelona w 1992 roku, w opracowaniu
G. Schenkel pt. "Konststoff - Extrudertechnik" Carl Hanser Verlag, Munchen 1963 rok oraz w
książce R. Sikora pt. "Przetwórstwo Tworzyw Wielkocząsteczkowych" wydaje przez Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1993 rok, znajduje się szereg przykładów, rozwiązań konstrukcyjnych głowic wytłaczarskich do rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych. W. Luers
w pracy "Strangpreskopfe fur die Herstellung von Rohren oder Schlauchen" opublikowanej
w 1969 roku w czasopiśmie Kunststoffe nr 11 i 12, zestawił 209 opatentowanych rozwiązań
konstrukcyjnych głowic wytłaczarskich do rur i węży. Jednak rozwiązania te oraz inne nie
uwzględniały przy wytłaczaniu rur nakładania się efektu Barusa i zjawiska porowania. Niedogodnością tych rozwiązań jest mała dokładność wymiarowo-kształtowa rur oraz duża chropowatość i anomalie powierzchni wewnętrznej rur spowodowane brakiem wymuszonego
chłodzenia krótkiego trzpienia kształtowego umieszczonego w dyszy głowicy wytłaczarskiej.
Dotychczas stosowane trzpienie mająjednakowe średnice na całej długości roboczej.
Istotą głowicy wytłaczarskiej do rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych jest to, że
w głowicy wytłaczarskiej znajduje się trzpień kształtowy z centralnym otworem chłodzącym,
posiadający dwie średnice zewnętrzne, z łagodnym przejściem między powierzchniami
tworzącymi, posiadający rowki wzdłużne równomiernie rozmieszczone na obwodach trzpienia
kształtowego, przy czym część trzpienia kształtowego o większej średnicy wystaje poza czoło
głowicy od ułamka do kilku średnic, korzystnie l - 3 średnic, wytłaczanej na gotowo
rury i znajduje się wewnątrz kalibratora.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na wykorzystanie nakładania się
efektu Barusa i zjawiska porowania oraz zapewnia dużą dokładność wymiarowo-kształtową,
małą chropowatość, a także eliminuje anomalie powierzchni wewnętrznej rur.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
pokazany jest przekrój wzdłużny fragmentu głowicy wytłaczarskiej z zamocowanym trzpieniem kształtowym, którego część znajduje się w kalibratorze.
Otrzymywanie rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych, zwłaszcza porowatych,
przy pomocy głowicy wytłaczarskiej polega na tym, że w głowicy 4 wytłaczarskiej znajduje
się trzpień l kształtowy z centralnym otworem 3 chłodzącym, posiadający dwie średnice zewnętrzne, z łagodnym przejściem między powierzchniami tworzącymi. Trzpień kształtowy l
ma rowki 2 wzdłużne równomiernie rozmieszczone na obwodzie. Część trzpienia ksztahowego 1,
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o większej średnicy, wystaje poza czoło głowicy 4 wytłaczarskiej od ułamka do kilku średnic,
korzystnie 1 - 3 średnic, wytłaczanej na gotowo rury 6 i majduje się wewnątrz kalibratora 7.
Strumień uplastycmionego tworzywa 5 przepływa kanałami głowicy 4 wytłaczarskiej i po jej
opuszczeniu ulega nagłemu rozszerzeniu wskutek nakładania się efektu Barusa oraz zjawiska
swobodnego porowania. Przepływający w otworze 3 trzpienia 1 ksztahowego czynnik
chłodzący powoduje ochładzanie powierzchni zewnętrznej trzpienia i dobre ksztahowanie powierzchni wewnętrznej rury.
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