
  
 

   

 
 

 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC ORAZ UZYSKANYCH WYNIKÓW W RAMACH  

 
1. Cele badawcze etapu 

 
Celem zadania badawczego było przeprowadzenie badań związanych z analizą w zakresie 

składu materiałowego, konstrukcji warstwy z mikro kanałami, wytrzymałości na rozciąganie 
prześcieradła silikonowego oraz siatki karbonowo-kelwarowej zoptymalizowanych dla procesu 
laminacji próżniowej z instalacją podciśnieniową odsysania pieca laminacyjnego i wózka 
laminacyjnego z możliwością zindywidualizowanego sterowania mocą odsysania (wartość 
podciśnienia) i jego czasem oddzielnie dla każdego zaprojektowanego punktu laminowania (worka 
próżniowego i sitaki udrażniającej odpływ powietrza). 

 
Celami szczegółowymi były badania przemysłowe w zakresie dwóch powyższych zagadnień 

badawczych i opracowanie: 
A. Nowy system odsysania powietrza.  

01. Opracowanie dla projektowanej instalacji nowego materiału: „Smart blankets” 
– system silikonowych prześcieradeł pokrywania paneli do laminowania 

Co chcieliśmy osiągnąć: 
1. Optymalną strukturę prześcieradła zapewniającą najszybsze możliwe 

odprowadzenie powietrza (odpowiednia grubość, ewentualne 
rozważenie prześcieradła ze struktura powierzchniową przyspieszającą 
odsysanie). 

2. Najniższą możliwą adhezję do materiałów laminacyjnych (aby uniknąć 
klejenia do krawędzi laminatu, gdzie wypływa folia). 

3. Największą możliwą odporność na rozdarcia. 
4. Największa możliwa elastyczność (rozciągliwość pozwalająca na dobre 

przyleganie do krawędzi i do różnych grubości). 
5. Największa możliwa pamięć (powrót do poprzedniego rozmiaru). 
 

02. Opracowanie dla projektowanej instalacji nowego materiału: karbonowo – 
kevlarowa siatka do odprowadzenia powietrza z paneli przygotowanych do 
laminowania.  
Co chcieliśmy osiągnąć: 

1. Uzyskanie optymalnej konstrukcji (kształtu, wymiarów, konstrukcji) 
oczek siatki i zależności tej konstrukcji na czas odsysania (szybkość 
przepływu powietrza), mocy / wartości odsysania, czasu / długości 
procesu odsysania oraz sekwencji włączania i wyłączania 

2. Uzyskanie optymalnego składu materiałowego siatki karbonovo-
kevlarowej i odporności na uszkodzenia w wysokich temperaturach 
(do 150 stopni), 
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3. Analiza adhezji siatki karbonovo-kevlarowej do różnego typu filmów 
laminacyjnych, 

4. Optymalnej rozciągliwości siatki karbonovo-kevlarowej 
5. Optymalnego odprowadzania powietrza poza obszar worka 

próżniowego. 
Jednocześnie wynikami tego etapu badawczego były raporty badawcze: 

1. Raport nt. możliwości zastosowania w zakresie składu materiałowego, konstrukcji, 
wytrzymałości na rozciąganie siatki karbonowo-kevlarowej zoptymalizowanej dla procesu 
laminacji próżniowej (R02_Raport nr 2 _siatka kevlarowa) 

2. Raport nt. Materiałów w zakresie składu materiałowego, konstrukcji warstwy z mikro 
kanałami, wytrzymałości na rozciąganie prześcieradła silikonowego zoptymalizowanego dla 
procesu laminacji próżniowej - (R03_Raport nr 3_ Silikonowe Prześcieradło).  

 
2. Termin prowadzonych prac B+R: 

01.04.2018-15.10.2018 
 

3.  Skład zespołu badawczego: 
Zespół badawczy: 
Prof. Dr Bogdan Franczyk, INFAI – metodologia badan, interpretacja wyników 
Norbert Kowalkowski, HTG Swiss  – Kierownik Badań 
Prof. Dr Karol Kozak, INFAI i Fraunhofer IWS – nadzór naukowy, charakterystyka materiałów, 
modelowanie 
Natalia Labuda, INFAI – ocena procesów, analiza wniosków, system digitalizacji procesów 
Andreas Heinecke, INFAI – koordynacja, analiza ryzyk 
Theresa Schmidt, INFAI – zarządzanie projektem i eksperymentami 
 
Doradcy projektowi: 
Grupa charakteryzacji materiałów, Prof. Dr. Martina Zimmermann: 
w rozwoju systemu digitalizacji procesu i zarzadzania badaniami charakteryzacji materiałów 
uczestniczył pan Philip Traeger 
 

4. Miejsce przeprowadzenia 
 
Badania zostały przeprowadzone w laboratoriach instytut INFAI oraz w laboratoriach partnerów 
i doradców projektu: 
 
- Laboratoria INFAI 
- Laboratoria Fraunhofer 
- Laboratoria HTG Swiss 

 
5. Okres prac badawczych. 

Termin prowadzonych prac B+R: 
01.04.2018-15.10.2018 
 

6. Metodologia badania 
W zakresie zadania szczegółowego A (W tym A01, A02) 



  
 

W celu realizacji zadania wykonano następujące badania: 
Badania poprawy procesu laminacji podzielono na dwa etapy:  

A01. Badania laboratoryjne próbek prześcieradeł silikonowych obejmujących badania podstawowych 
parametrów fizycznych tych prześcieradeł oraz badania porównawcze nowych konstrukcji 
prześcieradeł z mikro kanałami przyspieszającymi odprowadzanie (odsysanie powietrza) z konstrukcji 
szkła laminowanego, badania  nowych konstrukcji prześcieradeł na testowej linii laminacyjnych w 
rzeczywistych warunkach produkcyjnych. 

A02. Badanie siatki karbonowo – kevlarowej i jej modyfikacja w zakresie kształtu i wielkości oczek siatki 
w celu optymalizacji odprowadzania powietrza poza obszar worka próżniowego. 

Należy podkreślić, iż materiały te zostały zbadane pod kątem optymalizacji procesu laboratoryjnego i 
w warunkach hali produkcyjnej w piecu laminacyjnym. 

OPIS PROCESU LAMINACJI 

(Opis działania prześcieradła i sitaki A01 i A02 znajduje się w załącznikach)  

Laminowanie szkła w piecach autoklawowych jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod 
produkcji. Produkcja odbywa się w autoklawie umiejscowionym na linii do laminowania szkła VSG – 
bezpieczne szkło laminowane (rys. 1). Po pocięciu, szkło jest myte, a następnie w klimatyzowanym 
pomieszczeniu (tzw. clean room) jest łączone w pakiety z folią PVB (tafla szkła - folia PVB - tafla szkła). 

Następnie te pakiety (pre-kompozyt) są wstępnie podgrzewane i ściskane na walcach w celu usunięcia 
pęcherzy powietrza. Teraz wstępnie zalaminowane szkło jest wkładane do autoklawu i poddawane 
działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury. 

 
Rysunek 1 - Technologia laminowania szkła w systemie autoklawowym 

Inwestycje obejmują następujące elementy: 

x myjka do czyszczenia szkła (niezbędna jest zdemineralizowana woda), 
x linia do laminowania szkła VSG (obsługa ręczna, półautomatyczna lub w pełni automatyczna), 
x clean room do składania pakietów z kompozytu (stała temperatura ok. 20°C, wilgotność max 25%), 
x autoklawy z wyposażeniem (sprężarka, układ chłodzenia, ogrzewania i wentylacji). 



  
 

 W tej metodzie arkusz PVB jest przetwarzany w takim stanie, jak został dostarczony przez 
producenta. Nie jest to konieczne dodatkowe suszenie tak długo, jak długo folia w „clean room” jest 
przechowywana we wcześniej ustalonych warunkach klimatycznych i przetwarzana również w tym 
pomieszczeniu.  

W autoklawie mogą być wykonane poprawne szkła VSG bez pęcherzyków powietrza nawet 
wówczas, gdy pakiety szkło-folia nie były absolutnie wolne od pęcherzyków. Usuwane są one w drugim 
etapie procesu. Zmniejsza to znacznie zespołu kontroli jakości. Takie podejście nie jest już możliwe, 
gdy mamy do czynienia z procesem produkcji szkła VSG bez autoklawu. 

Produkcja szkła laminowanego bez autoklawu 

Nawet przy metodzie worka próżniowego (rys. 2) trzeba najpierw umyć szkło. Następnie jest ono w 
„czystym pomieszczeniu” łączone ze wstępnie wysuszoną folią PVB (wymagana resztkowa wilgoć 
zależy od producenta folii). Wtedy to kompozyt umieszczony jest w szczelnie zamkniętym specjalnym 
worku próżniowym, wyposażonym w zawór próżniowy - po odpompowywania powietrza następuje 
wstępne laminowanie na zimno, a następnie poprzez przebywanie w temperaturze podniesionej do 
ok. 130°C, nadal w warunkach próżni, następuje sieciowanie folii i połączenie kompozytu w szkło 
laminowane VSG. 

 
Rysunek 2 - Technologia laminowania szkła bez autoklawu 
 

W przygotowaniu pre-kompozytu bardzo ważne jest to, aby kompletnie „odpowietrzyć” 
przestrzeń między taflami szkła i folią PVB np. przez umieszczenie go na co najmniej 15 minut w 
warunkach zimnej próżni. 
W metodzie worka próżniowego są wymagane następujące urządzenia: 
x myjka do czyszczenia szkła, 
x piec do wstępnego wysuszenia folii PVB, 
x clean room do składania pre-kompozytu (20°C, max. wilgotność 25%), 
x piec próżniowy do odpowietrzania pakietów i do łączenia „plastrów” w całość.4 

Oprócz odpowiednich urządzeń metoda worka próżniowego wymaga też odpowiednich 
materiałów eksploatacyjnych, np. folii odpornej na wysoką temperaturę i ciśnienie (odporność min. 
135°C), by usunąć powietrze z pakietów szkło-folia i połączyć je wytrzymałe szkło VSG. Potrzebne są 
również taśmy i uszczelki zapewniające opakowanie hermetyczne oraz zawory 
                                                 
4 Piece, które mogą wykonywać testy heat soak, można rozszerzyć o system próżniowy w celu produkcji szkła 
laminowanego, a końcowy etap ostatecznego sklejania pakietów w szyby VSG prowadzić tam z podajnika. 



  
 

ciśnieniowe wielokrotnego użytku, wykorzystywane w czasie procesu sklejania pakietu szkło-folia 
do utrzymywania stabilnej próżni (minimum -0,2 bar podciśnienia).5 
Metoda worka próżniowego jest oparta o filmy (folię PET), z której zgrzewany jest worek próżniowy; z 
worków silikonowych uszczelnianych za pomocą specjalnych uszczelek krawędziowych oraz 
prześcieradeł silikonowych uszczelnianych krawędziowo za pomocą systemów zaciskowych lub 
samouszczelniających (krawędź prześcieradła dociskana kolejną taca wózka laminacyjnego. Trzecia 
metoda jest metoda najtańszą i najbardziej elastyczną: 
x Nie wymaga przygotowania worków próżniowych jednorazowych, jak w metodzie pierwszej, co 

znacznie przyspiesza czas przygotowania paneli szkła laminowanego oraz obniża koszty 
materiałowe (prześcieradło silikonowe jest wielorazowe), 

x Pozwala na laminowanie paneli o różnych kształtach i wielkości pod tym samy prześcieradłem, co 
ponownie przyśpiesza czas i ogranicza koszty, 

x Pozwala na tworzenie systemu tac (poziomów) laminacyjnych wielopiętrowych zwiększających 
wydajność systemu laminowania. 

 

FUNKCJA BADANYCH MATERIAŁÓW:  
1. Prześcieradło: umożliwia odessanie powietrza z konstrukcji panelu szklanego w 

pierwszej fazie laminowania (vacuum – odsysanie).  
2. Siatka: pełni funkcję ochronną dla tacy szkła. Bez siatki kładzenia szkła na szkło 

powodowałoby uszkodzenia szkła. 
 
OPISY METOD I PROCESÓW SITAKI KEVLAROWEJ I PRZEŚCIERADŁA ZNAJDUJĄ SIĘ W:  
R02_Raport nr 2 _siatka kevralowa 

R03_Raport nr 3_ Silikonowe_ Prześcieradło 

 
W BADANIACH PRZESCIARADLA I SIATKI POSLUŻYLIŚMY SIĘ NASTEPUJACYMI METODAMI 
POMIARU: 
 
Badanie adhezji: 
Adhezja– łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych. 
Miarą adhezji jest praca przypadająca na jednostkę powierzchni, którą należy wykonać aby rozłączyć 
stykające się ciała. 
Wykorzystaliśmy urządzenie do testów adhezji filmów laminacyjnych do szkła służące do testów w 
realnych warunkach laboratoryjnych formatek szkła laminowanego o parametrach: 

- Obciążenie do 10 kN 
- Dokładność 0.5% 
- Szybkość 50 mm / min. 
- Skok serwomechanizmu co najmniej 150 mm 
Porównanie zmian adhezji w różnych temperaturach pieca. 
 

Pomiary wytrzymałości  
Pomiary wytrzymałości siatki i prześcieradła zostały prowadzimy przy użyciu maszyn firmy Hegewald 
& Peschke wyposażonych w ekstensometr mechaniczny MFA 25 lub dodatkowy ekstensometr 
optyczny. Są to skomputeryzowane stanowiska z zaawansowanym oprogramowaniem do wyznaczania 
parametrów materiału z ciągłą akwizycją danych do systemu informatycznego (opis w załącznikach). 
Umożliwiają one pomiary sił w zakresie do 50 kN na ściskanie i rozciąganie. 

 

                                                 
5 Hermann Frey, „Glaswelt” 1/2011. 
 



  
 

Załączanie i wyłączanie pieca testowego: 
Do badań został zastosowany kompaktowy i wydajny kontroler do praktycznie wszystkich zastosowań. 
W pełni regulowana krzywa do temperatury pośredniej oraz w dalszym etapie do temperatury 
końcowej procesu oraz przetrzymania. Termocomputer pozwala na wprowadzenie wartości 
potrzebnej do kontrolowania procesu studzenia oraz pozwala na ustawienie czasu opóźnienia startu 
procesu. Istnieje możliwość zapisania 6 programów. Sterownik zapewnia wysokie bezpieczeństwo 
pracy pieca oraz olbrzymią łatwość obsługi. Możliwość zapisania 300 segmentów - np. 20 
programów/15 segmentów każdy. Sterownik zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy pieca 
laminacyjnego.  Sterownik dedykowany do kontroli temperatury w badaniach przemysłowych bardzo 
wymagających (złożona krzywa obróbki cieplnej).  

 
Rysunek 3. Zrzut ekranu sterownika pieca z przykładowymi receptami do laminacji. 
Opis segmentów i programów sosowanych w kontrolerze jest opisany w załącznikach. 
 

Pomiar jakości laminacji 
System do bezkontaktowych trójwymiarowych pomiarów odkształceń GOM ARAMIS 4M, oraz system 
optycznej analizy deformacji GOM PONTOS HS. Wyniki pomiarów ilości pęcherzy powietrza  uzyskane 
metodami wizyjnymi zostały  zapisane  w  postaci  plików  cyfrowych, które obrabiano za pomocą 
oprogramowania do analizy obrazu MoutainsMap® Premium v.6.2 firmy Digital Surf. Uzyskaliśmy 
wysokiej jakości obrazowanie powierzchni z możliwością tworzenia i pracą z warstwami: wizualizacja 
powierzchni w 2D i 3D w rozdzielczości 24-bitowej z możliwością manipulacji nimi w czasie 
rzeczywistym, stosowaniem renderingu i różnych palet, wymiarowanie geometrycznych profili 
(konturów) wyodrębnionych w osi Z i płaszczyźnie XY. 

 

 
Rysunek 4. System optyczny firmy GOM w centrum jakości Fraunhofer IWS 



  
 

 
 W ramach przeprowadzonych badań określono podstawowe parametry stereometryczne 
wielkości powierzchni pęcherza. 
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x Matryca do modelowania układów oczkowych 

x Olympus: Mikroskop ocena rys i pęknięć na fazach materiału 

Mikroskop metalograficzny GX53 w układzie odwróconym do prowadzenia obserwacji 
w polu jasnym, polu ciemnym, prostej polaryzacji i kontraście interferencyjnym DIC w 
świetle odbitym.  

 

x obiektywy: 5x, 10x, 20x, 50x, 100x 
x obserwacje: pole jasne, pole ciemne, kontrast Nomarskiego (DIC) 
x oświetlenie: LED / halogenowe 100W / lampa rtęciowa 100W 
x kamera : TAK 
x zastosowanie: badawcze i laboratoryjne 

x Tester Adhezji:  

Adhesion Tester PCE-CRC 10 
The Adhesion Tester PCE-CRC 10 is designed to determine the quality of the adhesion of 
coatings. The Adhesion Tester is suitable for thin, thick or tough coatings on all surfaces. 
Since the adherence of paintings and other coatings is a crucial product and quality 
characteristic for their protective effect, adhesion testers are used in a wide range of 
industries. 
- Evaluation of adhesion 
- For thin, thick or tough coatings 
- Large, non-slip grip 
- Various blades selectable 

x Hegewald & Peschke wyposażonych w ekstensometr mechaniczny MFA 25 



  
 

x System wizyjny GOM ARAMIS 4M, oraz system optycznej analizy deformacji GOM 
PONTOS HS 

 
7. Szczegółowe wyniki badań i opisy laboratoryjne znajdują się w raportach:  

- R02_Raport nr 2 _siatka kevralowa 

- R03_Raport nr 3_ Silikonowe_ Prześcieradło 

 

8. Podsumowanie uzyskanych wyników badań  

 

Wynikiem prac badawczych i walidacyjnych, przeprowadzonych przez zespół pracowników Q-

Glasstech i INFAI. jest weryfikacja założeń laboratoryjnych w skali rzeczywistej.  

Wynikiem zoptymalizowanego procesu wytwarzania jest produkt szkło laminowane, 

pozbawione wad w postaci pęcherzy powietrza w obszarze filmu pomiędzy panelami. Zbadana 

i zamodelowana technologia poprawy procesu przygotowania laminacji (odsysani) 

charakteryzuje się szeregiem cech, stanowiących przewagi konkurencyjne, które zostały 

uzyskane w wyniku opracowanych nowych technologii laminowania w piecach próżniowych. 

Nowość produktu w odniesieniu do rozwiązań istniejących na rynku wynika z zastosowanych 

na etapie prac B+R nowych, korzystnych rozwiązań w procesie technologicznym, a przejawia 

się w następujących cechach produktu 

1. GEOMETRIA 
Uzyskanie optymalnej konstrukcji (kształtu, wymiarów, konstrukcji) oczek siatki i przez to 
redukcję czasu odsysanie o 20%.  
Uzyskaliśmy optymalny rozmiar siatki: 250 x 8250 x 7200 (Obwód oczka siatki (mm 
symulacja w DS Dyna) x  Model numeryczny siatki: ilość elementów x Model numeryczny 
siatki: ilość węzłów) 
Zdefiniowaliśmy optymalne prześcieradło: 
Model 3 o materiale: kompozyt silikonu przemysłowego 
Grubość prześcieradła [mm]) = 4 

 Grubość kantu [mm] =4, 
Twardość [skala Shore]= 60 
Rozmiar 80x100 
Max rozciąganie [%] =450 
Max. siła rozciągania w N/mm = 52  
Wielkość kanału [głębokość x szerokość] [mm] 5x4 
 

2. STRUKTURA 
Optymalną strukturę prześcieradła zapewniającą najszybsze możliwe odprowadzenie 
powietrza (odpowiednia grubość, ewentualne rozważenie prześcieradła ze struktura 
powierzchniową przyspieszającą odsysanie). 

Model 3 o materiale: kompozyt silikonu przemysłowego 

Wielkość kanału [głębokość x szerokość] [mm] 5x4 



  
 

 
 

 

3. ODPORNOSĆ NA ROZCIAGANIE W WYSOKICH TEMPERATURACH 

Uzyskanie optymalnego składu materiałowego siatki karbonovo-kevlarowej pozwalającej 
pracować w temperaturach do 140 stopni. Nie udało się uzyskać składu zapewniającego 
niezawodną prace w temperaturach powyżej 140 stopni / oczekiwania były 150 stopni. 
Prześcieradło po zmniejszeniu temperatury do 20 stopni uzyskiwało minimalną pamięć ( 5% 
odchyłki powrotu do poprzedniego rozmiaru). Zamodelowane prześcieradło uzyskało max 
rozciąganie [%] =450 
 

 
4. ADHEZJA i ODPROWADZANI POWIETRZA 

Uzyskaliśmy umiarkowane wyniki adhezji dla siatki i prześcieradła. Dochodziło w niektórych 
eksperymentach do minimalnego wypływu foli przy krawędziach paneli szklanych. Mimo to 
uzyskaliśmy ponad planowane wyniki odprowadzania powietrza poza obszar worka 
próżniowego. Poprawiliśmy jakość odprowadzania powietrza o 15%, przez to poprawiła się 
jakość laminacji i szybkość procesu.   
 

5. WYTRZYMAŁOSĆ I ELASTYCZNOŚĆ 

Zamodelowane prześcieradła silikonowe zostały dostosowane do procesu laminowania w 
zakresie ich rozciągliwości i struktury warstwy strony przylegającej do szkła (przeanalizowano 
struktury micro kanałowej wspomagającej odsysanie). Prześcieradła silikonowe zostały 
zbadane dla procesu laminowania w zakresie ich rozciągliwości i struktury warstwy strony 
przylegającej do szkła: Twardość [skala Shore]= 60, Max rozciąganie [%] =450, Max. siła 
rozciągania w N/mm = 52. Po pokryciu paneli szkła zamodelowaną i odporną na rozciąganie 
siatkę kevlarowo-carbonową będącą materiałem zapewniającym powstanie na powierzchni 
szkła mikro kanałów do odessania powietrza i następnie położenia materiału silikonowego 
(prześcieradło silikonowe z zaworami odsysającymi) powstanie worek/komora, która po 
podłączaniu zaworów odsysających do sytemu próżniowego wózka będzie indywidualną 
komorą próżniową dla jednego do kilku paneli w produkcji seryjnej. 

 
9. Rekomendacje 

Po przygotowaniu pełnego załadunku wózek powinien zostać rotowany do pozycji pionowej i w 
ten sposób ładowany do komory laminacyjnej pieca. Konstrukcja wózka, po jego rotacji do pionu 
będzie jednocześnie umożliwiała podział komory laminowania na dwie oddzielne pionowe części z 
niezależnymi systemami ogrzewania, wymuszonego obiegu powietrza i sterowania parametrami 
procesu laminacji. Ta funkcjonalność będzie opcjonalna i będzie mogła być pominięta dla 
załadunków jednorodnych niewymagających ustawienia dwóch procesów o różnych parametrach. 
W konstrukcji wózka powinny być użyte zmodyfikowane w ramach badań instalacji prześcieradła 
silikonowe. 

 
10. Podsumowanie Etapu 
Początkowe założenia badawcze  etapie II planowane w harmonogramie wniosku zostały w pełni 
zrealizowane. Wszystkie etapy badania zrealizowane zostały terminowo i z oczekiwanymi 



  
 

rezultatami, a koszty prawidłowo poniesione. Zebrane wyniki prób technologicznych zostały 
zestawione ze sobą, na skutek czego powstało porównanie procesu z zastosowaniem zmiennych 
parametrów produkcji oraz zastosowanych materiałów badawczych. W rezultacie opracowano 
listę pożądanych preparatów i ich proporcji oraz sposobu laminacji. Opracowanie dokumentacji 
technicznej nastąpiło na podstawie podsumowania badań i wniosków końcowych wynikających z 
otrzymanych wyników badań i prób technologicznych. 

 


