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Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie 
wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych 
skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. 
Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwa-
rzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali 
o zróżnicowanych gabarytach oraz szeroka gama właściwości 
poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe roz-
powszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem 
wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże 
nadzieje w związku ze sprawnym przezwyciężaniem rzeczywistych 
ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo dużą perspekty-
wę rozwoju możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych, 
m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji 
autobusów.

W pracy omówiono konwencjonalny proces formowania wtry-
skowego – tj. przedstawiono istotę procesu, cykl formowania wtry-
skowego oraz budowę konwencjonalnej wtryskarki ślimakowej. 
W dalszej części pracy skupiono się na charakterystyce mikro-
formowania wtryskowego. Omówiono kwestię doboru materiału 
przeznaczonego do procesu mikroformowania oraz scharaktery-
zowano typy mikrodetali. Ponadto omówiono wtryskarki przezna-
czone do tego procesu.

Słowa kluczowe: mikrowtryskiwanie, tworzywa termoplastyczne, 
mikrodetale, mikroformy, przemysł samochodowy, autobusy.

Wprowadzenie
Duże zainteresowanie procesem mikroformowania wtryskowego 
jest wynikiem niskiej w kosztach produkcji mikrodetali na dużą 
skalę. Materiały i sprzęt użyte do tego procesu w nieznacznym 
stopniu odbiegają w kwestii technologii i ekonomiki od klasycz-
nego formowania wtryskowego, co daje wysoką opłacalność pro-
cesu oraz bardzo duże możliwości produkcji wyrobów specjalne-
go przeznaczenia. Należy zauważyć, iż z wykorzystaniem jednej 
formy wtryskowej wykonuje się wielokrotnie 
cykl wtryskiwania tworzywa [10], ponadto koszt 
surowca to czynnik na tyle mało istotny w tym 
procesie, że często jest on pomijany przez pro-
ducentów, co jest związane z bardzo niskimi 
cenami granulatu z tworzyw sztucznych. Zwa-
żając na możliwy szeroki zakres wykorzystywa-
nia produktów mikroformowania wtryskowego, 
jest to proces wciąż rozwijający się oraz mający 
szerokie spektrum rozwoju w przyszłości – mię-
dzy innymi duże możliwości zastosowania tego 
typu technologii upatruje się w produkcji mikro-
detali dla przemysłu samochodowego, w tym 
autobusów.

Charakterystyka konwencjonalnego 
formowania wtryskowego
Formowanie wtryskowe to proces polegający 
na nagrzaniu granulatu do osiągnięcia stanu 
plastycznego, a następnie wtryskiwaniu go pod 

wysokim ciśnieniem do zamkniętej formy, która odwzorowuje po-
żądany kształt danego detalu. Wtryskiwane tworzywo zestala się 
wskutek obniżenia temperatury, następnie po zestaleniu gotowa 
wypraska jest usuwana z wnętrza formy wtryskowej. Otrzymana 
kształtka może charakteryzować się dowolną geometrią i kolo-
rystyką. Pierwszym urządzeniem służącym do formowania wtry-
skowego była wtryskarka tłokowa opatentowana przez braci Hat-
tów w 1872 r. W 1955 r. została opatentowana przez H. Becka 
wtryskarka ślimakowa, która do dziś pełni rolę najpopularniejszej 
wtryskarki [4, 26, 33]. Schemat wtryskarki ślimakowej z najważ-
niejszymi podzespołami maszyny i parametrami procesu został 
przedstawiony na rys. 1.

Praca wtryskarki jest cykliczna i składa się z następujących 
etapów:
a) faza zamykania – zamykanie formy zamocowanej do stołu 

wtryskarki przesuwanego na prowadnicach;
b) faza wtrysku – wtryskiwanie tworzywa przez dyszę do gniazda 

formy wtryskowej. Układ uplastyczniający jest dosuwany do 
formy, gdzie dysza wtryskowa jest styczna do tulei wtryskowej;

c) faza docisku – uzupełnianie tworzywa w gnieździe formują-
cym do momentu zakrzepnięcia przewężki. Jest to bardzo 
istotny etap, gdyż redukuje wielkość skurczu wypraski; 

d) faza uplastyczniania – odsuwanie tłoka lub ślimaka, wsku-
tek czego następuje pobieranie granulatu z zasobnika i upla-
stycznienie pod wpływem wysokiej temperatury. W przypad-
ku tłoka ruch zwrotny powoduje zasypanie pustego cylindra. 
Z kolei poprzez ruch powrotny ślimaka, który jednocześnie 
obraca się, następuje uzupełnienie uplastyczniającego się 
tworzywa;

e) faza otwierania – rozdzielenie połówek formy oraz wypadnię-
cie wypraski;

f) faza przerwy – przestój związany z przerwą między cyklami 
wtryskiwania.

Rys. 1. Schemat wtryskarki ślimakowej z najważniejszymi 
podzespołami: A – dźwignie zamykające, B – kolumny 
prowadzące, C – część ruchoma stołu, D – połówka for-
my (ruchoma), E – połówka formy (nieruchoma), F – część nieruchoma stołu, G – dysza 
wtryskarki, H – końcówka ślimaka z zaworem zwrotnym, I – grzejniki, J – ślimak, K – zasyp, 
L – napęd ruchu obrotowego ślimaka, M – siłownik hydrauliczny napędu ślimaka, N – cy-
linder hydrauliczny dosuwu cylindra wtryskowego, O – cylinder wtryskowy, P – termostat
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Etapy cyklu wtryskiwania względem czasu i kolejności zostały 
zobrazowane na rys. 2. W celu zwiększenia wydajności dąży się 
do tego, aby skrócić czas cyklu. W tym celu można łączyć nie-
które fazy, np. fazę uplastyczniania i zamykania formy [27, 33].

Jako główne układy funkcjonalne formy wtryskowej można 
wyróżnić:
a) gniazdo formujące;
b) układ wlewowy;
c) układ chłodzenia;
d) układ wypychania wlewka oraz wypraski;
e) elementy prowadzące;
f) obudowę.

Poprzez układ wlewowy, czyli zbiór kanałów, następuje trans-
portowanie uplastycznionego tworzywa z dyszy do formy. Ufor-
mowanie wypraski następuje w gnieździe formującym, które jest 
przestrzennie ograniczone powierzchnią matrycy, stempla oraz 
wypychaczy. Układ chłodzenia to system kanałów, przez które 
jest prowadzone medium chłodzące. Z kolei poprzez wypycha-
cze prowadzone w tulejach wypraska zostaje usunięta z formy. 
Cofacze służą wywoływaniu ruchu powrotnego wypychaczy zatrzy-
manych na zderzakach. Tuleje i słupy prowadzące pełnią funk-

cję odpowiedniego osadzenia połówek formy względem siebie. 
Rolę bazy do wzajemnego powiązania i mocowania wszystkich 
podzespołów pełni obudowa. W skład obudowy wchodzą: płyty 
mocujące, oprawy, płyty oporowe stempli i części dystansowej, 
pierścienie centrujące oraz elementy łączące [11, 31]. Na rys. 3 
przedstawiono przykładowy zdyskretyzowany model 3D gniazda 
oraz układów funkcjonalnych formy zawierający ok. 60 tys. ele-
mentów skończonych typu czworościennego.

Dobór materiału i charakterystyka mikrodetali
Tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów oraz 
dodatków modyfikujących, takich jak: barwniki, plastyfikatory, na-
pełniacze, stabilizatory, środki antystatyczne itp. Charakteryzują 
się one małą gęstością, odpornością na korozję oraz łatwością 
przetwórstwa. Z kolei wadami są mała odporność na wysokie 
temperatury oraz niższe właściwości mechaniczne w porównaniu 
do np. metali, ceramiki. Istnieje wiele rodzajów tworzyw sztucz-
nych, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. 
Ta różnorodność jest największą zaletą, dzięki której tworzywa 
mają zastosowanie w każdej dziedzinie życia. W obecnych re-
aliach – dzięki właściwościom takim jak bioresorbowalność oraz 
obojętność w organizmie żywym – niektóre polimery są wykorzy-
stywane nawet jako biomateriały [16, 23, 28].

W procesie mikroformowania wtryskowego wykorzystywane 
są przeważnie materiały termoplastyczne, w mniejszym stopniu 
termoutwardzalne. Należy jednak wspomnieć, iż w przypadku 
użycia termoplastów przeważnie stosuje się te o małej lepkości. 
Granulat przeznaczony do tego procesu ma zazwyczaj długość 
i średnicę wynoszącą ok. 3 mm [3]. Dąży się jednak do redukcji 
gabarytów granulatu lub też zastosowania tworzywa w formie 
proszku – umożliwia to zmniejszenie średnicy ślimaka i obniże-
nie objętości wtrysku. Materiały polimerowe mogą być ponadto 
wzbogacone o materiały proszkowe, ceramiczne oraz włókna. 
Przykładem użycia tworzywa sztucznego wzbogaconego o do-
datki jest produkcja mikroelementów elektroprzewodzących, np.  
PA-12C (tworzywa napełniane przewodzącą sadzą) [16]. 
W tab. 1. przedstawiono zestawienie głównych polimerów ter-
moplastycznych najczęściej stosowanych w procesie mikrowtry-
skiwania [1, 3, 13, 16, 24, 25, 29, 30, 32].

Dużym zainteresowaniem cieszy się mikrowtryskiwanie re-
aktywne. W metodzie tej do formy wprowadza się 2 składniki 
polimerowe – tworzywo termoutwardzalne oraz elastomer. Bar-

Rys. 2. Przedstawienie cyklu wtryskiwania. Oznacze-
nia: Tc – pełny czas cyklu wtryskiwania, Tz – czas 
zamykania formy, Tw – czas wtryskiwania, Td – czas 
docisku, Tu – czas plastyfikacji, To – czas otwierania 
formy, Tp – czas przerwy między cyklami

Rys. 3. Przykład modelu numerycznego gniazda oraz układów funkcjo-
nalnych formy wraz z detalem o geometrii uchwytu stosowanego w au-
tobusach komunikacji miejskiej

Tab. 1. Przykłady głównych termoplastów stosowanych w procesie mikroformowania wtryskowego

Polimer Poliwęglan Polioksymetylen Poli(metakrylan 
metylu)

Polietero- 
eteroketon Polisulfon Polistyren

Symbol PC POM PMMA PEEK PSU PS

Struktura Bezposta-
ciowa Semikrystaliczna Bezpostaciowa Semikrysta-

liczna
Bezposta-

ciowa
Bezposta-

ciowa
Stabilność termiczna [°C] 130 90 80 250 150 80

Charakterystyczne 
właściwości

Duża 
przeźro-
czystość

Mała 
ścieralność

Duża 
przeźroczystość

Duża 
odporność 
termiczna

Odporność 
termiczna 

i chemiczna
Przeźro-
czystość

Jakość struktury Dobra Bardzo dobra Dobra Bardzo 
dobra Dobra Dobra

Zdolność wypełniania 
gniazda formującego Dobra Bardzo dobra Średnia Zła Dobra Dobra

Łatwość usuwania wypra-
ski z gniazda formującego Średnia Dobra Zła Zła Zła Zła



technika

34 Autobusy 12 /2017

dzo często w tym procesie wykorzystuje się materiały silikonowe, 
amidowe oraz akrylowe. Do przetwarzanego materiału dodaje się 
środki antyadhezyjne w celu łatwiejszego usunięcia z formy wy-
praski. Istotnym problemem jest bardzo dokładne wymieszanie 
składników oraz odpowiednio długi czas przeprowadzania reak-
cji. Drugi z wspomnianych problemów został rozwiązany poprzez 
możliwość sieciowania mieszanki za pomocą promieni UV [23]. 

W trakcie doboru materiału do procesu mikrowtryskiwania 
należy uwzględnić specyfikację polimerów. Ważnymi parame-
trami w tym przypadku są: rozszerzalność cieplna, właściwości 
chemiczne, dyfuzja gazów, pełzanie, lepkość. Istotną kwestią 
jest również ciężar cząsteczkowy polimeru – powinien charakte-
ryzować się przedziałem wartości w zakresie 40 000–100 000. 

Mikrowtryskiwanie jest procesem, w którym otrzymuje się 
głównie 3 typy wyprasek [3]:

 ¡ detale precyzyjne o dowolnych gabarytach, lecz o tolerancji 
rzędu kilku mikrometrów;

 ¡ detale o standardowych gabarytach, lecz posiadające frag-
menty specjalnej struktury, niezbędne do odpowiednich cech 
użytkowych;

 ¡ detale o masie w zakresie kilku miligramów do części ułamko-
wej grama bądź o gabarytach rzędu mikrometrów.
Produkty tego procesu mają zazwyczaj dobrą tolerancję wy-

miarową. Ponadto nie wymagają prawie żadnych operacji wy-
kończeniowych. Istotną kwestią, tak w przypadku standardowej 
metody, jak i w przypadku mikroformowania, jest odpowiednie 
zaprojektowanie detalu [8, 9, 12]. Należy wprowadzić odpowied-
nie pochylenia ścianek, aby produkt mógł być jak najłatwiej usu-
nięty z formy. Warto również pamiętać o unikaniu ostrych naroży 
prowadzących do powstawania mikronaprężeń [13, 19, 20]. 

Problematycznym procesem jest ponadto łączenie mikrodetali 
w systemy – stosuje się tu klejenie w niskiej temperaturze, jak 
również zgrzewanie za pomocą ultradźwięków [13, 16].

Wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym
Mikroformowanie wtryskowe jest jednym z najbardziej ugrunto-
wanych procesów mikroprodukcyjnych, gdyż opiera się na tech-
nologii standardowego wtryskiwania tworzyw sztucznych oraz 
charakteryzuje się wysokim poziomem automatyzacji. Jednak ze 
względu na miniaturyzację wyprasek proces ten wymaga specjal-
nego typu wtryskarek, pomocniczych urządzeń służących do ste-
rowania parametrami procesu, jak również obsługi logistycznej 
detali po samym procesie mikrowtryskiwania – chodzi tu głównie 
o wypychanie wyprasek oraz ich przeniesienie i składowanie. Po-

nadto proces ten wymaga technologii mikroobróbki do produkcji 
mikroform wtryskowych [2, 14, 15, 17]. 

Technologia mikrowtryskiwania miała swój początek w latach 
80. XX w. Z uwagi na brak dostępnych maszyn do tego procesu 
rozpoczęto adaptację standardowych jednostek napędzanych 
hydraulicznie. Z kolei w latach 1995–2000 podjęto próby pro-
jektowania pierwszych specjalistycznych maszyn do procesu 
mikrowtryskiwania. Głównym założeniem było zmniejszenie mi-
nimalnej ilości wtryskiwanego tworzywa, co dawało gwarancję 
stabilnego procesu oraz zwiększenia możliwości wtryskiwania 
bardzo małych detali. Produkcja mikroelementów była wyzwa-
niem w przypadku wtryskiwania z użyciem konwencjonalnych 
wtryskarek. W tym procesie głównym problemem było zaprojek-
towanie odpowiednich kanałów doprowadzających, aby osiągnąć 
minimalną objętość wtryskiwanego tworzywa przez wtryskarkę. 
W wyniku tego nawet 90% tworzywa było marnowane, gdyż ka-
nały doprowadzające były odpadem oddzielonym od formowa-
nego detalu [20]. Biorąc pod uwagę wtryskiwanie tworzyw spe-
cjalnych, np. do zastosowań medycznych, gdzie koszt surowca 
był bardzo wysoki, formowanie wtryskowe konwencjonalną wtry-
skarką było nieopłacalne. Kolejnym problemem był stosunkowo 
długi czas chłodzenia, co bezpośrednio wpływało na wydłużenie 
się czasu cyklu wtryskiwania. Ponadto istotną kwestią było wpro-
wadzenie urządzeń peryferyjnych, umożliwiających odpowied-
nie odpowietrzenie formy oraz utrzymanie żądanej temperatu-
ry [13]. Specjalistyczne maszyny służące do mikroformowania 
wtryskowego występują w standardowych ofertach producentów, 
takich jak np. Arburg, Battenferd, Boy. Charakteryzują się one 
m.in. układem uplastyczniającym ze ślimakiem o średnicy od 12 
do 18 mm i stosunkiem długości do średnicy wynoszącym ok. 
15, wysoką siłą zwarcia formy, elastyczną możliwością regula-
cji parametrów, wysoko wyspecjalizowanym systemem kontroli 
procesu, zniwelowaniem możliwości uszkodzenia mikroformy 
podczas zamknięcia oraz zastosowaniem wysokiej jakości pod-
zespołów odpornych na szybkie zużycie [14, 22, 25, 32, 35]. 

Nowoczesne wtryskarki do mikroformowania wtryskowego są 
zaopatrzone w mikroprocesorowy system sterowania parame-
trami w funkcji czasu. Pozwala to na uzyskanie czasu reakcji 
w zakresie od 0,1 do 1 ms, co skutkuje m.in. bardzo niskim roz-
rzutem objętości wtryskiwanego materiału polimerowego w za-
kresie 0,01–0,1cm3 [3]. Ponadto mikroprocesorowe systemy ste-
rowania poszerzone są często o komparatory sprzętowe służące 
do zestawienia wartości sygnałów napięcia wytworzonego przez 
czujniki ciśnienia z zadaną wartością napięcia przy sterowaniu, 

Rys. 4. Przedstawienie zasady działania wtryskarki z 2 układami uplastyczniającymi
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co umożliwia redukcję rozrzutu objętości wtryskiwanego tworzy-
wa do wartości ok. 0,01cm3 [3, 21].

Warto również poruszyć kwestię usuwania i odbierania mikrowy-
prasek – z uwagi na bardzo mały ciężar i gabaryty mikrowypraski 
nie spadają łatwo do pojemników lub na taśmy. W tym wypadku 
stosuje się m.in. urządzenia pracujące z użyciem sił elektrostatycz-
nych, podciśnienia lub nadmuchu. Ponadto popularne w użyciu są 
wtryskarki wyposażone w roboty odbierające mikrowypraski [3, 18].

W celu zoptymalizowania parametrów wtryskiwania opraco-
wano wtryskarki z 2 układami uplastyczniającymi z zastosowa-
niem ślimaka usytuowanego pod określonym kątem w stosunku 
do tłokowego układu wtryskowego. Po uplastycznieniu z użyciem 
ślimaka stopione tworzywo przepływa do formy wtryskowej w do-
kładnie ustalonej ilości poprzez działanie tłoka, regulowanego 
z użyciem czujnika optycznego (rys. 4.). Proces z użyciem tego 
typu wtryskarki charakteryzuje się zwiększoną prędkością wtry-
skiwania, niższym czasem wypełnienia formy. Ponadto powyższa 
zmiana konstrukcyjna daje korzyści w postaci mniejszej objęto-
ści kanałów doprowadzających, a w konsekwencji – mniejszej 
ilości odpadów. Zauważalne są ponadto lepsze wymieszanie su-
rowca oraz znacząco krótszy czas wtryskiwania [14, 22, 29, 34].

Podsumowanie
Formowanie wtryskowe jest procesem, który miał swoje początki 
już pod koniec XIX w. Obecne konwencjonalne wtryskarki ślima-
kowe charakteryzują się wysoką wydajnością pracy – w krótkiej, 
cyklicznej jednostce czasu istnieje możliwość produkcji bardzo 
dużej ilości detali z tworzyw sztucznych. Należy zauważyć, iż 
sama budowa wtryskarki jest istotnie zaawansowana, stąd też 
wiele parametrów nastawnych maszyny decyduje o poprawności 
przebiegu procesu.

W procesie mikroformowania wtryskowego stosuje się, tak jak 
w metodzie konwencjonalnej formowania wtryskowego, w więk-
szości materiały termoplastyczne. Z uwagi na specyficzne wła-
ściwości konkretnych materiałów polimerowych, takich jak np. 
przeźroczystość, ścieralność, odporność termiczną i chemiczną 
itp., odpowiednie tworzywa sztuczne mają wyspecjalizowane 
przeznaczenie jako materiał w produkcji mikrodetali. Istotną 
kwestią jest również aspekt związany z projektowaniem detali 
o bardzo małych gabarytach – należy zachować powszechnie 
przyjęte zasady projektowania, tj. odpowiednie pochylenie ścia-
nek, unikanie ostrych naroży itp. 

Pierwsze wtryskarki stosowane w procesie mikroformowania 
wtryskowego były maszynami przeznaczonymi do konwencjonal-
nego procesu. Wadą ich użycia była duża objętość wtryskiwa-
nego tworzywa, co w konsekwencji prowadziło do bardzo dużej 
ilości odpadów. Wraz z coraz większym zainteresowaniem pro-
dukcją mikrodetali rozpoczęto produkcję wtryskarek przezna-
czonych docelowo do procesu mikroformowania wtryskowego. 
Pojawiły się również nowoczesne rozwiązania dla tej technologii, 
np. wtryskarka z 2 układami uplastyczniającymi. 
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Characteristic of micro injection molding process.  
Standard injection molding, material selection,  

micro injection molding machines
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates 
to the development of micro injection molding technology. Charac-
teristic features of this process such as: low manufacturing costs, 
short process duration, the ability to produce details of various 
dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass 
dissemination of this technology. Research on micro injection 
molding develops in a very fast time, which gives high hopes for 
a successful overcoming of the real limitations of this technology. 
This gives a great perspective on the development of the possibil-
ity of using micro injection parts e.g. in the automotive industry, 
including the bus production process.

This paper presents the conventional injection molding pro-
cess – i.e. the process essence, the injection molding cycle and 
the construction of a conventional screw-type injection molding 
machine. The next part of this article focuses on the characteris-
tics of micro injection molding technology. The essence of material 
selection and micro-part characteristics for the process were pre-
sented. Furthermore, injection molding machines for this process 
were characterized.
Keywords: micro injection molding, thermoplastics, micro-parts, 
micro-molds, automotive industry.
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