
AUTOBUSY 117

Wstęp
Specjalistyczne programy komputerowe do ba-

dań symulacji wtryskiwania wybranego tworzywa 
w procesie formowania wypraski są przydatnym na-
rzędziem wykorzystywanym podczas konstruowa-
nia form wtryskowych. Programy te pozwalają na 
przeprowadzenie dokładnej symulacji procesu wtry-
sku elementów o dowolnym stopniu skomplikowa-
nia geometrii i dużym zróżnicowaniu grubości ścian. 
Analizy pozwalają zweryfi kować wiele parametrów 
przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Można 
określić rozkład temperatur wypraski, ciśnień wtry-
skiwanego tworzywa, spadków ciśnień, wykryć po-
tencjalne miejsca występowania pęcherzyków po-
wietrza, zbadać orientację cząstek, itp. Biorąc pod 
uwagę wyniki symulacji, przed przystąpieniem do 
projektowania formy wtryskowej, możliwy jest wy-
bór prawidłowej konstrukcji projektu formy, która 
w rezultacie umożliwi uzyskanie wymaganej jakości 
wypraski, zmniejszenie ilości wykonania prób lub 
całkowite ich wyeliminowanie.

Należy jednak pamiętać, że wyniki modelowania 
komputerowego powinny być zawsze weryfi kowane 
w oparciu o dane pochodzące z realnego ekspery-
mentu. Dopiero ich zgodność z wynikami badań do-
świadczalnych jest wyznacznikiem wiarygodności 
uzyskanych wyników analiz numerycznych w od-
niesieniu do rzeczywistego procesu wtryskiwania 
tworzywa.

Niniejsza praca stanowi próbę wykazania przy-
datności komputerowych symulacji procesu wtryski-
wania tworzywa sztucznego w procesie formowania 
wypraski na przykładzie pokrywy bezpieczników sa-
mochodu osobowego.

1. Metodyka badań 
Do symulacji komputerowych procesu wtryski-

wania wypraski użyto tworzywo termoplastyczne 

Poliamid PA66 30%GF, zawierające 30% dodatku 
włókna szklanego. Tworzywo to wykazuje większą 
stabilność kształtu w podwyższonych temperatu-
rach, charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na 
rozciąganie i ściskanie oraz posiada lepsze właści-
wości mechaniczne niż czysty Poliamid.

Jako przykładową wypraskę wykorzystano zmody-
fi kowaną konstrukcję pokrywy bezpieczników (rys. 1) 
znajdujących się w samochodzie Opel Astra G. Widok 
modelu pokazany na rysunku przedstawia prototyp 
pokrywy bezpieczników, jeszcze przed wykonaniem 
analizy wtrysku metodą elementów skończonych 
MES. Na czole wypraski znajduje się charaktery-
styczna „błyskawica” informująca, że pod pokrywą 
znajdują się elementy pracujące pod napięciem. 
W celu zamocowania pokrywy, zastosowano trzy 
zaczepy (jeden naprowadzający oraz dwa mocują-
ce równoległe). 

Model wypraski opracowano przy użyciu sys-
temu do komputerowego wspomagania projek-
towania CAD – Solid Edge. Model ten zapisano 
w formacie STL, co umożliwiło import do programu 
symulacyjnego.
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Rys. 1. Model pokrywy bezpieczników 
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Badania symulacyjne wtrysku przeprowadzono 
w systemie CAD - Autodesk Moldfl ow.

Celem przeprowadzonych badań była ocena kon-
strukcji pod kątem prawidłowej geometrii wypraski 
oraz weryfi kacja procesu formowania tworzywa.

Badania symulacyjne przeprowadzono w nastę-
pujących etapach:
 – modelowanie wypraski w systemie CAD,
 – konwertowanie modelu do formatu obsługiwane-
go przez system CAE,

 – import do systemu CAE,
 – wprowadzenie danych opisujących właściwości 
przetwarzanego tworzywa - dane te obejmowały 
właściwości cieplne, współczynnika skurczu, me-
chaniczne itp.,

 – weryfi kacja modelu wypraski oraz wybór metody 
MES,

 – wygenerowanie siatki MES typu 3D,
 – wstępna walidacja wzrokowa modelu,

 – wprowadzenie warunków początkowych 
i brzegowych:
• wybór punktu wtrysku (iniekcji tworzywa),
• specyfi kowanie parametrów procesu, takich 

jak: ciśnienie wtrysku, temperatura tworzywa 
i powierzchni formy wtryskowej, czas otwarcia 
formy itp.,

 – uruchomienie obliczeń numerycznych,
 – analiza wyników symulacji.

Symulacja wtrysku
W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań 

symulacyjnych wtryskiwania tworzywa w procesie 
formowania pokrywy bezpieczników.

Na rys. 2 pokazano czas wypełnienia gniazda (Fill 
time) formy wtryskowej. Symulacja pozwala na ob-
liczenie, w jakim czasie gniazdo formy wtryskowej 
zostanie w całości wypełnione tworzywem i czy ist-
nieje możliwość wystąpienia niedolewów. Rozpływ 
tworzywa odbywa się nierównomiernie w czasie 
1,291 s. Najpóźniej wypełnione zostaną dolne ele-
menty zatrzasków pokrywy, jako miejsca najdalej 
oddalone od punktu wtrysku, oznaczone kolorem 
czerwonym. 

Rozpływ tworzywa w kolejnych etapach wypełnie-
nia gniazda, pokazano na rys. 3. 

Analiza jakości prototypu wypraski (Quality pre-
diction) ujawniła szereg błędów konstrukcyjnych 
osłony. Stwierdzono, że w okolicach znaku ostrze-
gawczego wypraska posiada obszary, w których 
występuje nadmierna ilość tworzywa (zaznaczone-
go kolorem żółtym – rys. 4), przez co mogą nastą-
pić defekty jakościowe, np. zapadnięcia tworzywa 
podczas chłodzenia materiału. Błędy jakościowe 

 

Rys. 2. Symulacja czasu wypełnienia gniazda

Rys. 3. Animacja wypełnienia gniazda

 
Rys. 4. Symulacja jakościowa prototypu wypraski: a) widok z góry b) widok z dołu
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wynikają ze zbyt długiego czasu chłodzenia wypra-
ski w miejscach zaznaczonych kolorem żółtym.

Na podstawie wyników badań jakościowych 
wypraski zmodyfi kowano konstrukcję pokrywy 
bezpieczników. W modelu bryłowym wypraski, 
w programie SolidEdge zmieniono wybrane para-
metry zmiennych modelowania. Zmiany polegały 
na zmniejszeniu wysokości znaku ostrzegawcze-
go oraz minimalnie przesunięto punkt wtrysku. Po 
przeprowadzeniu powtórnych badań symulacyj-
nych, dla zmodyfi kowanej konstrukcji wypraski, 
uzyskano znacznie lepsze efekty. Potwierdzeniem 
tego są wyniki symulacji zilustrowane na rys. 5. Ob-
szary, w których możliwe są zapadnięcia znikły pra-
wie całkowicie, czego dowodem jest zredukowanie 
o ponad połowę powierzchni zaznaczonych żółtym 
kolorem. Jednocześnie nie wykryto miejsc, które nie 
zostaną wypełnione tworzywem.

Na rys. 6 pokazano kształtowanie się rozkładu ci-
śnienia (Injection pressure), panującego wewnątrz 
formy podczas wtrysku tworzywa. Na początku pro-
cesu ciśnienie panujące wewnątrz formy wynosi od 
0 do 0,1 MPa. Z analizy wynika, że gradient ciśnie-
nia jest zależny od odległości analizowanego obsza-
ru do punktu wtrysku tworzywa. Miejsca oznaczone 
kolorem niebieskim wykazują niską wartość ciśnie-
nia tworzywa, co może spowodować nie wypełnie-
nie w wystarczającym stopniu formy wtryskowej.

Symulację pokazująca przewidywalną orientację 
cząstek (Orientation of skin) na powierzchni wypra-
ski pokazano na rys. 7. Analizując wynik symulacji, 
stwierdzono, że: orientacja ziaren jest poprawna; 

cząstki tworzywa rozpływają się równomiernie; wy-
praska charakteryzuje się jednakowymi właściwo-
ściami mechanicznymi w całej swojej objętości; wy-
brany punkt wtrysku tworzywa jest odpowiedni co 
powinno zapewnić pożądaną jakość wypraski.

Analiza czasu potrzebnego do osiągnięcia tempe-
ratury wyrzutowej (The Time to reach ejection tem-
peratur) jest przydatna do określenia niezbędnego 
momentu na uwolnienia wypraski z formy. Wyniki 
symulacji pokazane na rys. 8 przedstawiają czas 
wtrysku od jego rozpoczęcia do zastygnięcia ca-
łej objętości wypraski. Czas chłodzenia może być 
różny w zależności od przyjętej koncepcji układu 
chłodzenia. Na podstawie analizy wtrysku można 
ustalić miejsca w których należy skupić chłodzenie 
wypraski, a wyniki tych analiz uwzględnić przy pro-
jektowaniu formy wtryskowej. Jednocześnie można 
ustalić umiejscowienie wypychaczy, aby wypraskę 
jak najszybciej usunąć z formy. Kontakt wypraski 
z wypychaczem powinien być w miejscu, w którym 
tworzywo jest już całkowicie zastygnięte w chwili 
wyrzutu. Nie spełnienie tego warunku może spowo-
dować odkształcenie i uszkodzenie wypraski pod 
wpływem siły nacisku wypychacza.

Analizując czas potrzebny do osiągnięcia tempe-
ratury wyrzutowej stwierdzono, że wypraska zasty-
ga równomiernie. Chłodzenie wypraski o większej 
grubości ścianek, w obszarze znaku ostrzegawcze-
go, jest opóźnione średnio o 2s. Wyniki tych analiz 
uwzględniono przy projektowaniu układu usunięcia 
wypraski [1] formy wtryskowej.

 

Rys. 6. Symulacja ciśnienia wtrysku (Injection pressure).

 

Rys. 7. Symulacja orientacji cząstek (Orientation of skin).

a)         b) 

 

Rys. 5. Symulacja jakościowa - po optymalizacji: a) widok z góry b) widok z dołu
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania symulacyjne pozwalają 

zweryfi kować wiele parametrów przy przetwórstwie 
tworzyw sztucznych. Można określić rozkład tem-
peratur wypraski, ciśnień wtryskiwanego tworzywa, 
spadków ciśnień, wykryć potencjalne miejsca wy-
stępowania pęcherzyków powietrza, zbadać orien-
tację cząstek, itp. 

Wyniki symulacji uwzględniono przy projektowa-
nia formy wtryskowej [1], która w rezultacie powinna 

umożliwić uzyskanie wymaganej jakości wypraski 
oraz pozwoli na zmniejszenie ilości wykonania prób 
lub całkowite ich wyeliminowanie. 
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Rys. 8. Symulacja czasu potrzebnego do usunięcia wypraski z formy (The Time to reach ejection temperatur): a) 
widok z góry, b) widok z dołu

Simulation test of the injection materials 
in the process of forming the fuse cover in motor vehicle

Abstract
The paper presents simulation of the injection molding, with use of the techniques of CAD/CAE, tools 

using  fi nite element method FEM. The object of the research is fuse cover vehicles. Simulation results are 
shown graphically.
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