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Wstęp
Pojawienie się oprogramowania CAD wspomagają-

cego komputerowe projektowanie nie od razu przeko-
nało do siebie konstruktorów, szczególnie tych przy-
zwyczajonych od lat do narzędzia, jakim była deska 
kreślarska. W obecnych czasach biuro konstrukcyjnie 
nie jest w stanie być konkurencyjnym bez wyspecjali-
zowanych programów CAD 3D, które znacznie przy-
śpieszają etap projektowania konstrukcji. 

Na rynku oprogramowania CAD pojawiło się wiele 
wyspecjalizowanych systemów do komputerowego 
wspomagania projektowania form wtryskowych do 
formowania wyrobów z tworzyw sztucznych. Obec-
nie do najbardziej znanych i najczęściej używanych 
programów do projektowania elementów z tworzyw 
sztucznych należą: program Solid Edge zintegrowany 
z programem Solid Edge Mold Tooling, aplikacja In-
ventor Tooling, moduł Functional Molded, IMOLD dla 
SolidWorks i wiele innych. Wymienione systemy CAD/
CAE to nowoczesne programy wspomagające projek-
towanie form wtryskowych, wysoce automatyzujące 
proces modelowania i tworzenia dokumentacji. Zaletą 
tych programów jest skrócenie cyklu projektowego po-
przez zautomatyzowanie wielokrotnie powtarzających 
się czynności podczas projektowania form wtrysko-
wych. Pakiety zawierają m.in. narzędzia do analizy 
wypraski, narzędzia do tworzenia stempla i matrycy, 
oraz biblioteki elementów standardowych do kon-
strukcji form, dla przyspieszenia pracy projektowej.

W prezentowanej pracy do projektowania formy 
wtryskowej wykorzystano system Solid Edge Mold 
Tooling zintegrowany ze środowiskiem Solid Edge. 
Aplikacja pozwoliła m.in. na: określenie współczynni-
ka skurczu wypraski; automatyczne wygenerowanie 
powierzchni podziału; zdefi niować gniazdo formujące 
we wkładkach matrycy i stempla lub też bezpośrednio 
w płytach formy; automatyczne defi niowanie rozmia-
rów wkładek w oparciu o rozmiary wypraski i wcze-

śniej zadeklarowane preferencje użytkownika; wsta-
wianie i pozycjonowanie w formie wkładki lub zestawu 
wkładek formujących, w połączeniu z doborem odpo-
wiednich kanałów doprowadzających tworzywo.

1. Parametryczny model wypraski
Projektowanie formy wtryskowej, przy wykorzysta-

niu systemu CAD, przeprowadzono w trzech etapach: 
opracowano model wyrobu - wypraski, wykonano ele-
menty formujące oraz utworzono model całej formy. 

Model parametryczny wypraski [1] zaprojektowano 
w środowisku CAD Solid Edge. Następnie zapisano 
go do pliku w formacie IGS jako model jednorodny, 
pozwalający na jego konwersję pomiędzy różnymi 
systemami CAD/CAE.

Do analizy technologiczności konstrukcji wypra-
ski, pod względem wtryskiwania wybranego tworzy-
wa, posłużył program Autodesk Mold Flow. Na rys. 1 
przedstawiono widok wirtualnego modelu pokrywy 
bezpieczników samochodu osobowego po, wykona-
niu wizualizacji w aplikacji Autodesk Showcase.
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Rys. 1. Fotorealistyczny widok wirtualnego modelu po-
krywy bezpieczników [1]. 
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Pokrywa, po umiejscowieniu w korpusie obudowy 
bezpieczników, szczelnie chroni elementy wrażliwe 
na wszelkie zabrudzenia oraz niekorzystne warunki 
atmosferyczne.

2. Normalia w budowie form
Części znormalizowane to skatalogowane podze-

społy form wtryskowych. Normalia charakteryzują się 
dużą precyzją wykonania. Przeważnie, jakość elemen-
tów znormalizowanych jest większa od tych wykona-
nych w ramach własnej narzędziowni, co jest podsta-
wą dla produkcji form wtryskowych. Niewątpliwą zaletą 
korzystania z katalogów części znormalizowanych jest 
bezpośrednia dostępność z magazynu [3].

Bardzo krótkie terminy wykonania sprawiają, że ko-
rzystanie z katalogów normaliów stało się bardzo po-
mocne z racji na przyśpieszenie realizacji projektu. 
Użycie podzespołów znormalizowanych powinno być 
przemyślane w początkowej fazie projektowania formy, 
gdyż użycie ich może zmienić koncepcję m.in. układu 
usunięcia wypraski i układu doprowadzenia tworzywa.

Producent normaliów w swoim katalogu udostęp-
nia gotowe do użytku pliki CAD zamówionych części. 
Konstruktor w jednej chwili jest w stanie zaimporto-
wać część do swojego środowiska pracy i umieścić 
ją w złożeniu formy. Dzięki temu konstrukcja zostaje 
uproszczona, zyskujemy cenny czas. Elementy znor-

malizowane oferowane na rynku posiadają kolejną 
ważną zaletę – były już wielokrotnie używane i spraw-
dzone, co jest przeciwieństwem wyrobów jednosto-
kowych. Biorąc pod uwagę elementy zużywające się 
podczas eksploatacji oraz konkurencyjność cenową 
elementów znormalizowanych w porównaniu do jed-
nostkowych, otrzymujemy oszczędności w całym 
okresie użytkowania formy [2].

Szacuje się, że dzięki używaniu części znormalizo-
wanych w budowie form wtryskowych oszczędza się 
40-45% czasu [3], który można przeznaczyć na nowe 
zamówienia.

Najpopularniejszym producentem w Polsce elemen-
tów znormalizowanych jest fi rma FCPK Bytów. Firma 
udostępnia pliki CAD wszystkich produkowanych ele-
mentów w postaci katalogu dostępnego do pobrania, 
w którym odnajdą wszystkie oferowane części. Przy-
kładowy widok normaliów, dostępnych w aplikacji 
Mold Flow, pokazano na rys. 2.

Użytkowanie normaliów nie tylko przynosi oszczęd-
ności czasu oraz funduszu, ale także jest bardzo wy-
godne. Konstruktor ma ułatwione zadanie przy wy-
cenie projektu, nie modeluje przy każdym zleceniu 
elementów dostępnych w katalogu. Wszystkie części 
z menadżera można zaimportować do swojego złoże-
nia. Z racji ciągłej dostępności podzespołów u produ-
centa, zamówienie realizowane jest w ciągu kilku dni.

Rys. 2. Kategorie elementów znormalizowanych katalogu FCPK BYTÓW

Rys. 3. Płyta matrycowa: a) przed operacją Boole’a; b) po operacji Boole’a
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3. Projekt formy wtryskowej
Proces projektowania formy wtryskowej z wykorzy-

staniem bazy elementów znormalizowanych zaczyna 
się od doboru odpowiedniego korpusu oraz importu 
do aplikacji CAD pojedynczych elementów. 

Modelowanie płyt formujących opiera się o wstawie-
nie wypraski, jako kopii części, względem przyjętego 
układu odniesienia. Następnie wykonuje się operację 
logiczną odjęcia materiału (operacja Boole’a), tworząc 
trwałe powiązanie modelu pokrywy z kształtem gniaz-
da formy. Opisany proces modelowania płyty matryco-
wej pokazano na rys. 3.

Pokrywa bezpieczników posiada dwa zaczepy mon-
tażowe (rys. 4). W celu odwzorowania ich kształtu za-
stosowano dwie wkładki formujące zamocowane rów-
nolegle naprzeciw siebie w otworach płyty matrycowej. 
Użycie wkładek pozwala na formowanie zaczepów bez 
konieczności dodatkowej obróbki płyty matrycowej na 
wysokość zaczepów. Zastosowanie wkładek pozwala 
na ich łatwą wymianę w przypadku ich uszkodzenia.

Model płyty stemplowej otrzymano również w wy-
niku operacji Boole’a (rys. 5). Od modelu bazowego 
płyty odjęto trzy wkładki formujące, płytę matrycową 
oraz model wypraski. Powiązanie modeli elementów 
formujących z kopią części wypraski umożliwia auto-
matyczną zmianę ich kształtu po wprowadzeniu zmian 
konstrukcyjnych modelu wirtualnego wypraski. 

Układ chłodzenia formy wtryskowej odpowiedzialny 
jest za szybkie odprowadzenie ciepła z gniazda oraz 
wyrównanie temperatur wewnątrz formy wypełnionej 
uplastycznionym tworzywem. Ważne jest odpowied-
nie rozmieszczenie elementów układu chłodzenia, 
aby wypraska została chłodzona równomiernie. Nie 

spełnienie tego warunku może spowodować odkształ-
cenie wypraski po usunięciu jej z formy. W zaprojek-
towanym układzie chłodzenia formy wtryskowej, ode-
branie ciepła z gniazda odbywa się w wyniku obiegu 
cieczy chłodzącej, wewnątrz kanałów chłodzących 
o średnicy 10 mm. 

Układ chłodzenia formy składa się z części chłodzą-
cej matrycy oraz stempla. W układzie chłodzenia płyty 
matrycowej są cztery kanały przechodzące przez całą 
długość płyty, rozmieszczone równolegle co 50 mm, 
połączone kanałami łączącymi. Na rys. 6 przedsta-
wiono układ chłodzenia płyty matrycowej zawierający 
króćce doprowadzające chłodziwo, zaślepki będące 
szczelnym zakończeniem kanałów oraz kołki będące 
zaporą dla czynnika chłodzącego, dzięki którym moż-
liwy jest turbulentny charakter przepływu.

Z kolei chłodzenie płyty stemplowej odbywa się za 
pomocą połączonych zestawów kanałów (poziomych 
i pionowych - rys. 7). Pionowe kanały zostały wyposa-
żone w przegrody płaskie (LKS –FCPK Bytów), które 
dzielą je na dwie części i wymuszają obieg wody (rys. 
7a). Rozwiązanie wydaje się być bardzo proste i gwa-
rantuje bardzo dobre odprowadzenie ciepła ze stem-
pla oraz uplastycznionego tworzywa znajdującego się 
w gnieździe formy.

Usunięcie wypraski z formy jest procesem, który 
następuje tuż po całkowitym otwarciu formy wtrysko-
wej. W rezultacie wytworzony detal zostaje usunięty 

Rys. 5. Wykonanie modelu płyty stemplowej: a) przed operacją Boole’a b) po operacji Boole’a

 
Rys. 4. Zastosowanie wkładek formujących zaczepów

 

Rys. 6. Układ chłodzenia płyty matrycowej
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z formy. Ważne jest, aby po otwarciu formy, wypraska 
pozostała w jednej z połówek formy, w której umiej-
scowiony jest system wypychania. W mechanicznych 
systemach wypychania, usunięcie wypraski nastę-
puje wraz z ruchem wypychaczy. Zainicjowanie ru-
chu następuje w wyniku popchnięcia zderzaka formy 
przez wyrzutnik maszyny, kiedy następuje otwarcie 
formy. W układzie usuwania pokrywy bezpieczników 
ze stempla formy (rys. 8) zastosowano cztery wypy-
chacze, ujęte w bazie FCPK Bytów, o średnicy 8 mm, 
umiejscowione równolegle w dwóch rzędach. Koń-
cówki wypychaczy zostały dostosowane do kształtu 
powierzchni wypraski. 

Na rys. 8 pokazano także cofacze, których zadaniem 
jest uniknięcie uszkodzenia gniazda w matrycy w przy-
padku niecofnięcia się wypychaczy do pozycji począt-
kowej przy zamykaniu formy. Nie cofnięcie się wypy-
chaczy przy zamknięciu formy, zapobiega uszkodzeniu 
powierzchni elementów formujących, ponieważ cofa-
cze uderzają w miejsca oddalone od obszaru gniazda. 

Podsumowanie
Przedstawiony w artykule proces projektowania 

form odbywa się w sposób zautomatyzowany zgodnie 
z zasadami projektowania form wtryskowych: po zde-
fi niowaniu matrycy i stempla, przeprowadzono ana-
lizę wyjmowania modelu z formy, następnie dodano 
elementy standardowe (np. kanały doprowadzające 
i dysze) oraz komponenty (wypychacze, tuleje, kołki 
prowadzące, itp.). 

Zastosowany moduł Solid Edge Mold Tooling, do 
projektowania formy wtryskowej do formowania wy-
praski pokrywy bezpieczników pojazdów samochodo-
wych, to bardzo wydajny zbiór zautomatyzowanych 
narzędzi, służących do szybkiego i łatwego mode-
lowania form wtryskowych dla materiałów polimero-
wych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę 
na bogactwo zasobów komponentów standardowych 
znajdujących się w bibliotece numerycznej normaliów 
FCPK Bytów, stosowanych podczas wspomaganego 
komputerowo konstruowania form wtryskowych.

 

Rys. 7. Układ chłodzenia płyty stemplowej: a) widok z boku b) widok z góry

Rys. 8. Układ usunięcia wypraski: a) widok górny b) widok boczny
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Modern systems CAD in the design of injection molds 
for fuse cover of the motor vehicle

Abstract
The paper presents the opportunities and benefi ts of using Solid Edge CAD system, integrated with Autodesk 

Mold Flow, for parametric design of injection molds. As an example was chosen the mold design process for 
forming automotive fuse cover made of plastic.
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