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SYMULACJA KOMPUTEROWA  
WTRYSKIWANIA TWORZYWA SZTUCZNEGO 

W PROCESIE FORMOWANIA  
OSŁONY SILNIKA SAMOCHODOWEGO 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano symulację komputerową wtryskiwania tworzywa sztucznego w proce-

sie formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego. Analizę numeryczną przeprowadzono 
dla dwóch wariantów konstrukcyjnych wypraski. Do modelowania i badań symulacyjnych wtrysku 
metodą elementów skończonych MES zastosowano nowoczesne techniki CAD/CAE. Przykładowe wy-
niki analiz numerycznych przedstawiono na rysunkach. 

Słowa kluczowe: forma wtryskowa, cad/cae, matryca, stempel, symulacja wtrysku. 

WSTĘP 

Formy wtryskowe, wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw polimerowych, są jednym 
z najbardziej skomplikowanych narzędzi, charakteryzujących się złożonością kształtu, do-
kładnością wykonania oraz szeregiem zjawisk fizycznych zachodzących w jej wnętrzu. Urzą-
dzenie to musi spełniać oczekiwania związane z niezawodnością oraz funkcjonalnością użyt-
kowania [1]. Spełnienie stawianych założeń, wymaga szczegółowej analizy warunków prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, na etapie prowadzonego procesu wtryskiwania. Technologia 
formowania wtryskowego, wykorzystywana do masowej produkcji elementów powtarzalnych, 
znalazła szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również motoryzacyjnego.  

W przedstawionym artykule, jako przykład wykorzystania technologii formowania wtry-
skowego, wykorzystano opracowany model wypraski osłony silnika samochodu osobowego. 
Produkowane obecnie osłony, charakteryzują się skomplikowanym kształtem oraz wysoką 
jakością wykonania. W trakcie użytkowania, osłona narażona jest na oddziaływanie wielu 
niekorzystnych zjawisk, zarówno fizycznych, zachodzących w wyniku drgań silnika, jak 
również chemicznych, wskutek kontaktu z płynami eksploatacyjnymi, olejami czy paliwem. 
Stąd, dla zapewnienia prawidłowej funkcjonalności części, zastosowano polietylen powstały 
w procesie polimeryzacji tworzywa sztucznego.  

Wraz z rozwojem technologii wtrysku i stale rosnącymi oczekiwaniami klientów, co do ja-
kości wytwarzanych elementów, zastosowanie symulacji komputerowych na początkowym 
etapie projektowania form wtryskowych stało się bardzo popularne. Za pośrednictwem symu-
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lacji wirtualnych, możliwa jest analiza fazy wypełniania gniazda, fazy docisku i chłodzenia 
oraz obserwacja stopnia deformacji wypraski na poszczególnych etapach realizacji procesu [2]. 

1. MODEL PARAMETRYCZNY WYPRASKI 

Model wypraski opracowano przy użyciu systemu do komputerowego wspomagania 
projektowania CAD – SolidWorks. Unikalne, bazujące na funkcjach matematycznych 
możliwości modelowania części, pozwoliły na zaprojektowanie modelu bryłowego 
charakteryzującego się skomplikowanym kształtem. 

Korzystając z powyższego oprogramowania, opracowano dwa rozwiązania konstrukcyjne 
(rysunek 1) wypraski górnej osłony silnika samochodowego. Pierwszą czynnością modelo-
wania wypraski, było utworzenie szkicu konturu, który następnie poprzez operację wycią-
gnięcia, został bazową powierzchnią części. Profil powstałej części, stał się podstawą do 
przeprowadzenia kolejnej operacji, w wyniku której zamodelowano jej powierzchnie boczne.  

a) 

 
b) 

 

Rys. 1. Modele osłony silnika, gdzie: a) I wariant, b) II wariant 
Źródło: Opracowanie własne. 

Zastosowanie programu SolidWorks umożliwiło opracowanie złożonego modelu bryło-
wego wypraski, wykorzystując do tego zaawansowane narzędzia modelowania powierzch-
niowego oraz operacje logiczne Boole’a. System pozwolił także na parametryzację modelu, 
dzięki zastosowaniu wymiarów liniowych i kątowych. W geometrii zaprojektowanej wypra-
ski uwzględniono technologiczność konstrukcji, poprzez ustalenie wymaganych kątów po-
chylenia ścianek, promieni ich zaokrąglenia oraz podcięć. Konstrukcję wypraski uzupełniono 
poprzez dodanie elementów zatrzaskowych oraz żeber wzmacniających. 

Konstruktorzy form wtryskowych w swojej pracy mają do czynienia z modelami detali 
pochodzącymi z wielu różnych źródeł. Często są to pliki utworzone i wielokrotnie edytowane 
w innych programach CAD, a następnie przekazywane w postaci natywnej lub w jednym 
z formatów pośrednich (np. *.STEP, *.IGES). Taka konieczność wystąpiła w prezentowanym 
projekcie, ponieważ modelowanie wypraski opracowano w programie SoliWorks, natomiast 
symulację procesu wtrysku przeprowadzono w systemie CAE – Autodesk Moldflow. Korzy-
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stając z wbudowanego translatora, w programie Solid Works, modele wyprasek zapisano 
w formacie *.STL. Na rysunku 2 pokazano widok modelu wypraski zapisany w *.STL. 

 
Rys. 2. Widok modelu osłony silnika zapisany w formacie *.STL 
Źródło: Opracowanie własne. 

Format *.STL jest standardowym formatem wymiany danych w dziedzinach przemysłu 
związanych z szybkim makietowaniem, wymaganym przy pracy z maszynami stereolitogra-
ficznymi. Pliki stereolitograficzne zawierają bryły, które są wykonane z faset trójstronnych, 
umożliwiających matematyczną analizę geometrii projektowanego wyrobu. Ta cecha spowo-
dowała, że modele powierzchniowe, mają obecnie największy udział w przygotowaniu mode-
li do symulacji wtrysku. 

2. ANALIZA NUMERYCZNA WTRYSKU 

2.1. Metodyka badań 
Celem przeprowadzonych badań symulacyjnych była ocena dwóch wariantów rozwiązań 

konstrukcyjnych wypraski osłony silnika samochodowego pod kątem prawidłowej geometrii 
wyrobu, oraz właściwej integracji z planowanym procesem przetwórczym.  

Badania symulacyjne obejmowały następujące etapy:  
– przygotowanie przestrzennego modelu wypraski, 
– import modelu do programu symulacyjnego, 
– wprowadzenie danych charakteryzujących właściwości materiałowe wypraski, do których 

należą m.in.: model pvT, model skurczu, przewodność cieplna, ciepło właściwe, moduł 
Younga, współczynnik Poissona, itp. W badaniach symulacyjnych wtrysku przyjęto two-
rzywo polimerowe PEHD o nazwie handlowej Alathon 7030. Właściwości fizyczne tego 
tworzywa dobrano z komputerowej bazy danych materiałowych aplikacji Autodesk Mold-
flow, zawierającej ponad 7000 tworzyw sztucznych, 

– wygenerowanie siatki MES (metoda elementów skończonych) typu 3D, 
– wprowadzenie warunków początkowych i brzegowych, 

– ustalenie miejsca dozowania tworzywa – przyjęto jednakowy sposób dozowania dla 
obydwu rozwiązań konstrukcyjnych (rys. 3), 

– specyfikowanie parametrów procesu, takich jak: ciśnienie wtrysku, temperatura two-
rzywa i powierzchni formy wtryskowej, czas otwarcia formy, 

– przeprowadzenie obliczeń numerycznych, 
– analiza wyników symulacji. 
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Rys. 3. Miejsca iniekcji tworzywa, dla modelu wypraski: a) I wariant, b) II wariant 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie wyników analizy wypełnienia gniazda formującego oraz obserwacji zjawisk 
reologicznych towarzyszących formowaniu wtryskowemu, możliwy jest wybór odpowiedniego 
rozwiązania konstrukcyjnego. 

2.2. Symulacja wtrysku tworzywa 
W pracy zaprezentowano wybrane wyniki analizy MES procesu wtryskiwania z uwzględ-

nieniem wyżej przedstawionej metodyki badań symulacyjnych.  
Na rysunku 4 pokazano profil rozpływu tworzywa w czasie wypełniania gniazda formy 

wtryskowej. Dla modelu I, rozpływ tworzywa odbywa się równomiernie w czasie 12,12 s 
(rys. 4a). Natomiast dla II modelu, czas wtryskiwania spienionego tworzywa jest 
nierównomierny i dłuższy (13,04 s – rys. 4b), a na bocznych powierzchniach wypraski wystę-
pują wakanse.  

a) 

b) 

Rys. 4. Czas wypełniania gniazda formującego dla modelu wypraski: a) I wariant, b) II wariant 
Źródło: Opracowanie własne. 

Analizując rozkład temperatur stwierdzono, że jest on bardziej równomierny w przypadku 
formowania osłony I (rys. 5a). Duży gradient temperatur, podczas formowania osłony II, po-
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woduje ścinanie tworzywa. Znaczne obniżenie temperatury czoła wypraski jest spowodowane 
zwiększonymi oporami płynięcia tworzywa, w wyniku połączenia intensywnego chłodzenia 
z małą prędkością przepływu. Efekt wychłodzenia strugi tworzywa, jest szczególnie niebez-
pieczny, gdyż pozwala jedynie na częściowe wypełnienie gniazda formy. 

a) 

 
b) 

 
Rys. 5. Rozkład temperatur dla modelu wypraski: a) I wariant, b) II wariant 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 6 pokazano kształtowanie się rozkładu ciśnienia tworzywa, panującego we-
wnątrz formy wtryskowej. Z analizy porównawczej formowania dla dwóch wariantów roz-
wiązań konstrukcyjnych osłony silnika samochodowego wynika, że gradient ciśnienia dla 
I wariantu jest bardziej proporcjonalny (rys. 6a). Miejsca oznaczone na rysunkach kolorem 
niebieskim wykazują niską wartość ciśnienia tworzywa, co może spowodować nie wypełnie-
nie w wystarczającym stopniu formy wtryskowej. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 6. Rozkład ciśnień dla modelu wypraski: a) I wariant, b) II wariant 
Źródło: Opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAE umożliwiają zamodelowanie przestrzen-
nego modelu wypraski oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych formowania tworzywa. 
Do modelowania wypraski wykorzystano program SolidWorks, natomiast do analiz nume-
rycznych wybrano aplikację Autodesk Moldflow. 

Po przeprowadzeniu symulacji komputerowych procesu wtryskiwania dwóch rozwiązań 
konstrukcyjnych pokrywy silnika samochodowego stwierdzono, że formowanie wypraski dla 
I wariantu zapewnia uzyskanie jakościowo lepszego wyrobu. 

Stwierdzono, iż możliwe jest wykluczenie błędów konstrukcyjnych na etapie projektowa-
nia wyprasek na podstawie wyników symulacji komputerowych procesu wtryskiwania. 

Zaprezentowane wyniki badań w postaci wykresów stanowią cenną informacje dla konstruk-
tora i umożliwiają zmniejszenie kosztownych prób podczas testowania formy na wtryskarce. 
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COMPUTER SIMULATION INJECTION  
MOLDING IN THE MOLDING PROCESS  

MOTOR VEHICLE COVER 

Abstract 
This article presents a computer simulation of plastic injection molding in the upper motor cover 

car. Numerical analysis was performed for two variants of the structural part. Modeling and simula-
tion studies of injection FEM finite element method was applied modern techniques of CAD/CAE. 
Sample results of numerical analyzes are shown in the drawings. 
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