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Abstract: The article presents the possibilities of using Autodesk Moldflow MPI software to simulate the micro 

injection molding process. In addition, was made a comparative analysis of the results of micro injection molding 

process simulation for tooth plastic gear: with the inertia effect and without in calculations. The results of the 

numerical analysis taken into account in the design of the gear manufacturing process should enable the required 

quality of the molded detail to obtained and the number of trials to reduced or eliminated.  
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Ocena możliwości symulacji procesu 

mikrowtryskiwania na przykładzie koła zębatego  

Streszczenie: W  artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania Autodesk Moldflow MPI do 

symulacji procesu mikrowtryskiwania. Ponadto w pracy dokonano również analizy porównawczej wyników 

symulacji komputerowej mikrowtryskiwania koła zębatego z zawarciem efektu bezwładności oraz bez jego ujęcia 

w obliczeniach. Wyniki analizy numerycznej uwzględnione przy projektowaniu procesu wytwarzania 

przedstawionego koła zębatego powinny umożliwić uzyskanie wymaganej jakości detalu oraz pozwolić na 

zmniejszenie ilości wykonywania prób lub całkowite ich wyeliminowanie. 

Słowa kluczowe: symulacje komputerowe, mikrowtryskiwanie, mikrodetale, formy na mikrodetale

1. Wstęp 

Światowy sukces mikroformowania wtryskowego 

jest wynikiem niskiej w kosztach produkcji 

mikrodetali na dużą skalę. Sprzęt oraz materiały 

stosowane w tym procesie nieznacznie odbiegają w 

kwestii ekonomiki oraz technologii od 

konwencjonalnego formowania wtryskowego – 

umożliwia to wysoką opłacalność procesu, jak 

również bardzo duże możliwości produkcji detali 

specjalnego przeznaczenia. Stosując jedną formę 

wtryskową przeprowadza się wielokrotne cykle 

wtryskiwania. Ponadto koszt surowca to aspekt na 

tyle mało istotny w tym procesie, że często jest on 

pomijany przez producentów – wynika to z bardzo 

niskich cen granulatu. Z uwagi na bardzo duże 

spektrum zastosowania produktów 

mikrowtryskiwania jest to proces ulegający stałemu 

rozwojowi, jak również mający szerokie możliwości 

rozwoju w przyszłości. 

Mikroformowanie wtryskowe jest procesem  

w którym można otrzymać detale należące do jednej 

z trzech grup: 

- mikrowypraski o masie do maksymalnie części 

ułamkowej grama, bądź gabarytach rzędu 

mikrometrów, 

- mikrowypraski o standardowych wymiarach, 

które posiadają fragmenty specjalnej struktury 

niezbędne do pełnienia odpowiednich funkcji 

użytkowych, 

- mikrowypraski o dowolnych wymiarach  

i tolerancji rzędu kilku mikrometrów. 

Początkowo wytwarzanie mikrodetali poprzez 

konwencjonalne wtryskarki było bardzo dużym 

wyzwaniem – główną trudnością było m.in. 

zaprojektowanie odpowiednich kanałów 

doprowadzających w celu uzyskania minimalnej 

objętości wtryskiwanego tworzywa przez 

wtryskarkę. Bardzo często nawet 90% tworzywa 

sztucznego było przeznaczane na odpad, z uwagi na 

fakt, iż kanały doprowadzające (stanowiące bardzo 

duży udział objętościowy wypraski) oddzielane były 

od formowanego detalu [1]. Tak więc 

mikrowtryskiwanie tworzyw sztucznych specjalnego 

przeznaczenia np. do zastosowań medycznych, gdzie 

koszt surowca był bardzo wysoki, było procesem 

nieopłacalnym. Inny problem stanowił bardzo długi 

czas chłodzenia wypraski, co w efekcie wydłużało 

czas cyklu wtryskiwania. Również istotną kwestią 

było wprowadzenie urządzeń peryferyjnych 

pozwalających na odpowiednie odpowietrzenie 

formy wtryskowej, jak również utrzymanie żądanej 
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temperatury [2]. Odpowiednie maszyny służące do 

mikrowtryskiwania występują w standardowych 

ofertach producentów wtryskarek – są to m.in. firmy: 

Arburg, Battenfeld, Boy. Cechują się one m.in. 

wysoką siłą zwarcia formy, zredukowaną masą 

wtryskiwanego tworzywa w celu ograniczenia 

odpadu, użyciem wysokiej jakości podzespołów 

odpornych na szybkie zużycie, zaawansowaną 

możliwością regulacji parametrów nastawnych, 

rozwiniętym systemem kontroli procesu, systemem 

ograniczającym możliwość uszkodzenia formy 

podczas zamknięcia [3-8]. 

Możliwości obróbki formy na mikrodetale 

wtryskowe są zbliżone do wytwarzania standardowej 

formy poprzez frezowanie, toczenie i wiercenie. 

Innymi metodami produkcji form są również 

mikrodrążenie elektroerozyjne oraz obróbka 

galwaniczna. Innowacyjną metodą produkcji form 

jest technologia o nazwie LIGA. Materiałem 

bazowym do uzyskania wkładek formujących tą 

metodą jest nikiel. Początkowym etapem jest 

odwzorowanie litograficzne wskutek działania 

promieniowania rentgenowskiego na warstwę 

PMMA. Wspomniana warstwa poli(metakrylanu 

metylu) umieszczona jest na rdzeniu składającym się 

ze stopu tlenku tytanu, miedzi oraz tytanu. 

Promieniowanie rentgenowskie jest odpowiednio 

filtrowane przez absorber w postaci złota, co  

w konsekwencji prowadzi do ubytków warstwy 

PMMA w odpowiednich obszarach. Kolejnym 

etapem jest nakładanie pośrednich warstw miedzi, 

złota i niklu. Następnie dokonuje się naniesienia 

kolejnej warstwy niklu na warstwę miedzi - jest to 

domyślna powłoka gniazda formującego, która  

poddawana jest obróbce mechanicznej w celu 

uzyskania wymaganych gabarytów. W końcowym 

etapie następuje oddzielenie warstwy niklowej od 

miedzi, a następnie oczyszczenie wstawki formującej 

z pozostałości poli(metakrylanu metylu)  [8-10]. 

Proces mikrowtryskiwania często mimo użycia 

adekwatnych parametrów procesu może przebiegać 

nieprawidłowo, bądź też formowane mikrodetale 

mogą posiadać istotne defekty. Ważne więc jest 

zidentyfikowanie problemu oraz wybór odpowiedniej 

metody jego rozwiązania. Użyteczną pomocą może 

być tu możliwość wcześniejszej symulacji procesu 

[11]. Mało znana jest w tym kontekście np. 

możliwość wykorzystania programu Autodesk 

Moldflow MPI do symulacji procesu 

mikroformowania wtryskowego. 

Celem pracy jest przedstawienie możliwości 

symulacji procesu mikroformowania wtryskowego  

z użyciem oprogramowania Autodesk Moldflow 

Insight 2016. Ponadto w pracy dokonano również 

analizy porównawczej wyników symulacji 

komputerowej z uwzględnieniem efektu 

bezwładności w obliczeniach oraz bez jego ujęcia. 

 

2. Analiza numeryczna procesu 

mikrowtryskiwania 

Bazując na przeglądzie literatury, zauważono, iż 

w celu przeprowadzenia prawidłowej analizy 

numerycznej procesu mikroformowania 

wtryskowego należy spełnić następujące warunki 

[12]: 

- zaleca się zastosowanie siatki elementów 

skończonych (ES) typu 3D. Siatka ES typu Dual 

Domain oraz Midplane może ograniczać 

odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu 

procesu z uwagi na fakt, iż wtryskiwana jest 

wypraska o bardzo małych gabarytach  

i grubości, 

- siatka powinna być dobrana adekwatnie do 

geometrii formowanego detalu – szczególnie 

trzeba uwzględnić przed dyskretyzacją otwory 

detalu, zapadnięcia, wcięcia, ostre krawędzie itp., 

- należy dokonać wyboru tworzywa sztucznego  

z bazy materiałowej programu, który zawiera 

pełen zakres danych wejściowych. W przypadku 

braku części informacji algorytm obliczeniowy 

przyjmuje brakujące dane z innego materiału 

znajdującego się w bazie – może to doprowadzić 

do błędnie przeprowadzonej analizy, 

- bardzo często w obliczeniach należy uwzględnić 

efekt bezwładności, który w przypadku 

standardowych obliczeń dla konwencjonalnego 

formowania wtryskowego może być pomijalny. 

W celu przeprowadzenia analizy numerycznej 

procesu mikroformowania wtryskowego 

zaprojektowano w programie NX8 model koła 

zębatego (rys. 1.), którego gabaryty (średnica 

wierzchołkowa - 1.5 mm, wysokość zęba - 0.08 mm) 

oraz otrzymana masa (poniżej jednego miligrama) 

powinny kwalifikować się jako mikrodetal wykonany 

z tworzywa sztucznego. Zaprojektowany element 

wprowadzono do programu Autodesk Moldflow 

Insight 2016, gdzie przeprowadzono symulację 

procesu mikrowtryskiwania. Model numeryczny koła 

zębatego zdyskretyzowano za pomocą ok. 60 tys. ES 

typu 3D. Dobrano jeden punkt wtryskiwania 

tworzywa (rys. 1.). 
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Rys. 1. Model numeryczny detalu (ponad 60 tys. 

elementów ES typu czworościennego) wraz  

z punktem wtryskiwania tworzywa 

W celu przeprowadzenia analiz numerycznych 

dokonano wyboru materiału polimerowego – był to 

poliamid 66 o nazwie handlowej NOVAMID 1020H 

o wskaźniku szybkości płynięcia wynoszącym 

16g/10min. Znajomość przebiegu charakterystyki 

reologicznej (rys. 2a.) oraz charakterystyki pVT (rys. 

2b.) stosowanego materiału pozwoliła na 

przeprowadzenie zaawansowanej analizy 

numerycznej odzwierciedlającej realną możliwość 

przebiegu procesu. W tabeli 1 przedstawiono 

wybrane parametry nastawne maszyny dobrane na 

podstawie literatury [13]. Przeprowadzono dwie 

analizy numeryczne dla takich samych parametrów 

nastawnych z uwzględnieniem siły bezwładności 

(Wariant II), oraz bez jej uwzględnienia  

w obliczeniach (Wariant I). 

 

 

 

Rys. 2. Charakterystyka: a) reologiczna, b) pVT, dla 

tworzywa sztucznego NOVAMID 1020H 

 

Tab. 1. Przedstawienie parametrów nastawnych 

procesu mikrowtryskiwania koła zębatego 

Temperatura formy 80oC 

Temperatura uplastycznionego 

tworzywa 

240oC 

Prędkość wtryskiwania 20 cm3/s 

3.  Analiza wyników 

W przypadku obu analiz numerycznych gniazdo 

formujące jest w pełni wypełnione co świadczy  

o prawidłowo dobranych parametrach nastawczych 

(rys. 3.). 

 

 

 

Rys. 3. Stopień wypełnienia gniazda formującego po 

zakończonym cyklu wtryskiwania dla symulacji:  

a) Wariant I, b) Wariant II 

Analizując dalszą część wyników (tab. 2.) można 

zauważyć znaczącą różnicę szczególnie  

w parametrach uzależnionych od płynięcia tworzywa. 

W przypadku obliczeń z uwzględnieniem efektu 

bezwładności podczas wtryskiwania osiągnięto 

maksymalne ciśnienie rzędu ok. 40 MPa.  

a) 

b) 

a) 

b) 
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W przypadku obliczeń dla Wariantu I ciśnienie było 

znacząco niższe i wynosiło jedynie ok. 20 MPa. 

Konsekwencją otrzymanych ciśnień była również 

znacząca różnica w maksymalnej sile zwarcia formy. 

Należy również zauważyć, iż gniazdo formujące  

w przypadku obliczeń dla Wariantu I było 

wypełnione zaledwie w czasie 0.0280 s.   

W przypadku Wariantu II forma została wypełniona 

w czasie 0.1481 s. Zauważalne są również odmienne 

wyniki obrazujące możliwość występowania pułapek 

powietrznych w określonych obszarach wypraski – 

szczególnie świadczy o tym różna ilość  

i rozlokowanie pułapek powietrznych na 

poszczególnych obszarach zębów przekładni zębatej 

(rys. 4.). Odmienność ww. wyników jest m.in. 

konsekwencją otrzymanych maksymalnych ciśnień 

wtryskiwania. Należy więc przy projektowaniu 

formy wtryskowej przeanalizować kwestię 

odpowiedniego odpowietrzenia w celu 

zapobiegnięcia tego typu defektów. 

Tab. 2. Zestawienie wyników dla dwóch analiz 

numerycznych procesu mikroformowania 

wtryskowego 

Parametr Wariant I Wariant II 

Masa wypraski 0.0003 g 0.0003 g 

Stopień 

wypełnienia 

gniazda 

formującego  

w punkcie 

przełączania 

wtrysku na docisk 

99.28 % 99.23 % 

Ciśnienie 

wtryskiwania 
20.23 MPa 39.26 MPa 

Maksymalna siła 

zwarcia formy 
0.0003 ton 0.0008 ton 

Czas wypełniania 

gniazda 

formującego 

0.028 s 0.148 s 

 

 

 

Rys. 4. Możliwości występowania pułapek 

powietrznych dla symulacji: a) Wariant I,  

b) Wariant II 

Ciekawym rezultatem symulacji może być 

również przebieg ścieżek płynięcia cząsteczek 

polimeru. Jak widać (rys. 5.) droga płynięcia 

cząsteczek dla dwóch typów analiz jest podobna  - 

zauważalna jest jednak wyższa prędkość 

przemieszczania się cząsteczek dla analizy bez 

uwzględnienia efektu bezwładności (Wariant I). 

 

 

a) 

b) 

a) 
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Rys. 5. Przebieg ścieżek płynięcia cząsteczek 

polimeru dla symulacji: a) Wariant I, b) Wariant II 

5. Wnioski 

 

Wyspecjalizowany program do symulacji 

komputerowej procesów przetwórstwa tworzyw 

polimerowych tj. Autodesk Moldflow MPI 

umożliwia modelowanie procesu mikroformowania 

wtryskowego. Dzięki symulacjom numerycznym 

można określić takie czynniki technologiczne jak: 

pewność wypełnienia formy, miejsca potencjalnego 

wystąpienia pęcherzyków powietrza, przebieg 

ścieżek płynięcia cząsteczek polimeru  itp.  

Uwzględnienie efektu bezwładności  

w obliczeniach symulacji procesu mikroformowania 

wtryskowego jest istotnym aspektem. W przypadku 

wtryskiwania mikro-detali gabaryty gniazda 

formującego są bardzo małe, a często również 

skomplikowane, stąd istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo występowania turbulentnego 

przepływu tworzywa w gnieździe formującym. 

Potwierdzeniem ww. zjawiska mogą być znacząco 

odmienne wyniki obliczeń z uwzględnieniem efektu 

bezwładności – stosunek wartości sił bezwładności 

do sił lepkości ma na tyle dużą wartość, iż 

występowanie burzliwego przepływu jest bardzo 

możliwe. Konsekwencją tego zjawiska w wynikach 

obliczeniowych jest więc m.in. dłuższy czas 

wypełniania gniazda formującego, wyższa wartość 

maksymalnego ciśnienia wtryskiwania oraz wyższa 

wartość maksymalnej siły zwarcia formy. 

Otrzymane rezultaty symulacji uwzględnione 

przy projektowaniu procesu mikrowtryskiwania koła 

zębatego powinny umożliwić dobranie optymalnych 

parametrów procesu, uzyskać wymaganą jakość 

detalu oraz pozwolić na zmniejszenie ilości 

wykonywanych prób testowych lub całkowite ich 

wyeliminowanie.  
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