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słowa k|uczowe rczprawy doktorskiej w ięzyku po|ski: proces rozdmuchu zjednoczesnym
rozciąganiem. po|i(terefta|an ety|enowy)' bute|ka PET. prędkość pręta rozciągającego' ciŚnienie
rozdmuchu wstępnego' parametrWsR' czas rozdmuchu Wstępnego

słowa k|uczowe rofp.awy doktorskiej w'ęzyku angie|skim: stretch b|ow mo|ding process,
po|yethy|ene terephtha|ate' PET bottle' stretch rod speed' preb|ow prcssure' WsR pa€meter'
paeblow time

streszczonie rozprawy w ięzyku po|skim:

Prob|em pŻedstawiony w pracy został podjęty w Wyniku wspołpracy z firmą TEs sp z o'o'
zajmujqcą się projektowaniem i budową maszyn rozdmuchowych wyko|zystywanych w procesie
rozdmuchu z jednoczesnym rozciqganiem (proces sBM . ang. stretch b|ow mou|ding process)
wytlvarzania pojemników f PET' Do dnia dzisiejszego nie opracowano teoretycznego mode|u
procesu SBM.
W pracy wnik|iwie omówiono aktua|ny stan Wiedzy i przyjętą metodo|oglę badań, Głównq różnicq
metodo|ogii wykorzystanej w pracy a opisaną w |iteraturze jest oparcie ana|izy wyników róWnież
na aproksymacji wielomianowej, a nie tylko na rcgresji liniowej.
Teza badawcza o moż|iwoŚci skrócenia cfasu rofdmuchu wstępnego d|a danego ogrzania
preform bez zmniejszenia ]akości produkowanych bute|ek popŻez zwiększenie prędkości pręta
rozciągającego izmniejszenie paramehu WsR została potwierdzona w placy, a|e ty|ko do czasu
rozdmuchu wstępnego 0'135 (początkowo Wynosił on 0,15s)' Da|sze skrócenje czasu rozdmuchu
wstępnego dla danego profi|u ogŻania pleform nie moze byó kompensowane fwiększeniem
prędkości pręta rozciągajqcego i fmniejszeniem wańości parametru WsR'
W pracy dodatkowo przeana|izowano i osŹacowano Wp|yw prędkości pręta rozciągającego. czasu
rozdmuchu wstępnego, parametru WsR i czasu rozdmuchu wstępnego na właŚciwości
wytlvarzanych butelek.
Najbardziej złożoną częścią pracyjest fenomenologiczne usystematyzowanie i opisanie procesów
zachodzących podczas procesu sB|\I na gruncie mechaniki' termodynamiki oraz pŻemian
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m kroskuktula|nych po|imeru' objaśnienie fenomenologiczne ma pomóc opracować nowatorcką
metodo|ogię badań słufącą da|szeńu rozwo]owi pracy w kielunku opracowania modelu
teoretycznego procesu SBM.

streszcŹenie lozprawy w języku angieIskim

The prob|em p.esented in the work has been undeńaken as a resu|t of cooperation wilh TEs
company dedicated to the design and construction of b|ow mo|ding ńachines used in stretch b|ow
molding process (SBM process) manufacturing PET containers To date, there developed a
theoretical model of lhe SBM process
The work thoroughly discusses the current state of knowledge and research methodology
adopted The ma n difference between the methodology used in the work and descaibed in the
{iterature is that the resulls analysis is not only base on the linear regression but also on the
Polynomial approximation
Thesis about the possibi|ity of shońening the time of preb|owing for !nchanged preform heating
profi le without reducing the quality of bottles in the work, but only unti lthe init ial blow 0,13s (init ia y
it was 0'15s), Fuńher shońing the time of preblowing for unchanged preform heating plofile cannot
be compensated by increasing the speed of sketching rod and a reductlon in the value ofthe WSR
parameter.
The study also analyzed and assessed the impact of the speed of the stretchlng rod, preblowing
air pressure. WsR parameter and time of pre.b|owing on the plopeńies of the produced bott|es'
The most comp|ex pań of the Work is the phenomeno|ogicaI description and systemat.zation of
processes occurring du.ing the sBM process on the basis of mechanics' thelńodynamics' and
po|ymer microstructura| changes. The phenońenologica|exp|anation is to he|p to deve|op an
innovative research methodology in order to continue the development of the theorelical model of
the SBM process.
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..) dotyczy tozpfaw doktotskich napisanych w innych językach' niŹ po|ski |ub angie|ski.


