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Streszczenie Artykuł opisuje praktyczne zastosowanie systemów CAx do 
projektowania form wtryskowych rdzeniowych na przykładzie mieszka 
gumowego. W pracy zaprezentowano zastosowanie symulacji oraz połączonego 
parametrycznego modelowania bryłowego 3D. 

 
 
Summary The rapier presents putting CAx systems to Design Mold Injection 
cored with an example of Rubber’s Gaiter. The project presents the usage of 
simulation as well as connected solid parametric of model 3D. 
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Wstęp 
Zagadnienie komputerowego projektowania form wtryskowych 

w obecnych czasach nabiera coraz szerszego znaczenia. Dzieje się tak z bardzo 
prozaicznego powodu: rosnący popyt na produkty wysokiej jakości wytwarzane 
w jak najkrótszym czasie i możliwie najtańszym sposobem. 

Z tego też względu zarzucono projektowanie form wtryskowych w sposób 
tradycyjny, oparty na odręcznym tworzeniu na desce kreślarskiej. Powszechność 
technik i różnorodność zastosowań znalazła i tutaj swoje odzwierciedlenie. 

W procesie projektowania możemy wyróżnić dwa główne kierunki 
projektowania form do tworzyw sztucznych oraz elastomerów (gumy). Ma to 
oczywiście znaczenie przy wyborze systemu do projektowania i symulacji. 

Największy wybór systemów CAx opracowano do projektowania form 
wtryskowych do tworzyw sztucznych. Natomiast systemy stosowane oraz ogół 
problemów występujących podczas projektowania form do elastomerów należą 
do grupy narzędzi i zagadnień bardziej złożonych i mniej rozpowszechnionych  

Całościowy proces projektowania przebiega w sposób następujący: 
komputerowe generowanie modelu bryłowego wypraski 3D na podstawie rys. 
wykonawczego zleceniodawcy, przyjęcie liczby gniazd oraz płaszczyzn podziału 
formy na podstawie założeń zleceniodawcy, dobór kanałków zasilających, 
rozprowadzających oraz głównych, przyjęcie gniazd i opraw, przyjęcie innych 
elementów, utworzenie modelów bryłowych 3D całkowitych gałązek, wykonanie 
symulacji napełnień i ewentualna korekta kanałków, miejsc zasilania, 
generowanie modelu parametrycznego 3D formy (części i złożeń oraz ruchów), 
utworzenie kodów NC z modelów parametrycznych, generowanie dokumentacji 
warsztatowej. 

Niektóre części lub zespoły wymagają sprawdzenia techniką MES-u 
(naprężenia i odkształcenia w elementach formy, deformacje części itp. 
Projektowanie (lub sprawdzanie), części wykonanych z gumy opiera się głównie 
o zastosowanie równania Mooneya-Rivlina (2, 5, 9 stałych), jako że są to 
zagadnienia hiperelastyczne.  
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 - równanie Mooneya-Rivlina [6]  

gdzie: 
oL

L
=α  -iloraz wydłużenia,  

 σ -naprężenie 
 Fδ -zmienna wolnej energii Helmholza, 
 δα  -zmienna współczynnika rozciągania, 
 T -temperatura bezwzględna,  
 V -objętość, R –stała gazowa, 
 n -liczba łańcucha polimerowego  
 ,ir 0r - przeciętne izotropowe odległości.  



 

 351 

Pozostałe metody takie, jak: Neo-Hooken’a, Orgdena, Arruda-Boyce’a, 
Genta, Signiorinii i inne, mają mniejsze praktyczne zastosowanie. Do 
rozwiązywania powyższych zagadnień stosuje się oprogramowania takie, jak: 
MSC. Marc, MSC. Patran/Nastran, Abakqus i inne, które do tych złożonych 
obliczeń wymagają użycia pre- i postprocesorów oraz solvera [2,7]. Sprawdzanie 
stopnia usieciowania oraz badanie jego rozkładu w gnieździe formy, ustniku 
i układzie wlewowym odbywa się przy użyciu programów Fillcalc oraz Cadgum 
[3], należących do wysoce specjalistycznych oprogramowań. Wstępną analizę 
można również wykonać przy użyciu programów: Mouldflow, Cadmould, 
i innych, stosując wprowadzone charakterystyczne parametry dla danej 
mieszanki elastomerowej [4,8].  

Modelowanie 
Generowanie parametrycznego modelu bryłowego3D można 

przeprowadzić przy zastosowaniu dowolnego systemu. Jednym z powszechnych 
pomysłów stosowanym w małych i średnich biurach konstrukcyjnych jest 
zastosowanie programu Inventor lub Solid Edge. Zaś większe posiadają 
zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE np.. Catia, Unigraphiks, TopSolid, Solid 
Works i inne [9]. 

Model gumowego mieszka ochronnego półosi tylnej samochodu został 
wykonany w Inventorze techniką obrotu płaskiego zwymiarowanego profilu 
wokół zadanej osi, co przedstawia rys.1 [1]. 

   
 Rys. 1 Model 3D  mieszka Rys.2 Profil trapezoidalny 
 

Następnie, mając przyjętą gniazdowość oraz wstępne ich ułożenie, 
przystępujemy do generowania kanałów wlewowych. Najczęściej przyjmowany 
jest przekrój kanałków trapezoidalny, jak na rys.2. Taki kształt zapewnia lepszą 
technologiczność oraz łatwiejsze wyjęcie gałązek z formy po wulkanizacji. 
Średnice bazowe tych kanałków są następujące ∅3,5mm, ∅4 mm, ∅6 mm i są one 
wykonywane w jednej połówce formy. Aby odpowiednio ukształtować gałąź 
wtryskową stosujemy przeciągnięcie utworzonego trapezoidalnego profilu po 
skonstruowanej uprzednio ścieżce. Następnie wykonujemy przeciągnięcia 
kształtujące do kanałków zasilających oraz obroty profili kształtujących o kąt 
90o. Kolejnym etapem jest utworzenie przewężek zapewniających pozyskanie 
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właściwych parametrów reologicznych. Kształtowanie ich odbywa się poprzez 
stosowanie wyciągnięcia oraz zaokrąglenia (rys.3, 4). Tak utworzona pojedyncza 
gałąź dzięki wykorzystaniu szyku prostokątne ulega powieleniu. W środowej 
części tworzymy kanał zasilający stosując wyciągnięcie kształtujące z obrotem 
profilowym wypustek. Po utworzeniu wlewu głównego funkcją obrotu 
profilowego dokonujemy zaokrągleń w miejscach połączeń promieniem nie 
mniejszym niż 1mm -rys.4. Ostatnim krokiem kształtującym jest skopiowanie 
profilu z bryły mieszka do naszej gałęzi. Po zastosowaniu wiązań i wykonaniu 
obrotu otrzymujemy przyłączoną bryłę mieszka do przewężki [10]. W wyniku 
zastosowania lustra oraz szyku otrzymujemy model, jak na rys.3. Model ten 
posłuży nam do wykonania analizy sprawdzającej poprawność przyjętych stopni 
profili oraz wymaganego ciśnienia wtrysku i jego czasu. W tym celu musimy ten 
model zapisać, jako model steleoitograficzny o rozrzerzeniu (*.stl) [4]. 

  
Rys. 3 Model parametryczny3D gałązki  Rys. 4 Szczegóły przewężki z  wypustką 

Analiza 

Analiza została przeprowadzona w programie MoldFlow na 
zmodyfikowanym zaawansowanym elastomerze Santropren. Przykładowe 
założone parametry to: temperatura formy t =180oC, granica maksymalnego 
ciśnienia p =200MPa, temperatura wtrysku t0 =100oC 
Równanie lepkości: ( ) 2

65
2

4321 lnlnlnln TaTaaTaaa +⋅++++= γγγη &&&  
gdzie: T –temperatura w [0C] 

η –lepkość w [Pa s] 
  γ –szybkość ścinania [1/s] 
  a1, …a6 –stałe 
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Rys.5. Wykres czasu wypełnienia 

 
Siła 

zamknięcia 
formy 
F [t] 

Procent 
siły 
[%] 

Ciśnienie 
p [MPa] 

Ziła 
zamknięci

a 
F [t] 

20 13 30,98 
80 52 123,91 59,76 
120 78,01 185,87 

Tab. 1. Rozkład siły zamknięcia 
 

 
Rys.6. Wykres temperatury funkcji szybkości ścinania i lepkość 
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R ys.7. Wykres ciśnienia funkcji objętości właściwej i temperatury 

 

 
Rys. 8. Wykres spadku ciśnienia 

 

 
Rys. 9. Wykres temperatury czoła płynięcia 
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Rys. 10. Wykres szacunkowy cech zagłębień i pułapek 

 

 
Rys. 11. Wykres wariancji czasu krzepnięcia powietrznych 

 
W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymujemy ważny parametr, jakim 

jest siła zamknięcia formy. Jest ona bezpośrednio zależna od ciśnienia (tab.1). 
Znajomość jej wielkości pozwala na właściwe przyjęcie wymiarów gniazda. 
W naszym przypadku powierzchnia czynnego styku będzie dużo mniejsza ze 
względu na otwory na kanałkach i rdzeniach oraz wymaganych fazowań. 

Z analizy powyższych wykresów wynika, że kanałki są poprawnie 
przyjęte. Gdyby okazało się niemożliwym ich napełnienie, to należałoby 
zwiększyć średnice kanałków bazowych. Jak na elastomer występuje dość niski 
spadek ciśnienia, nieznacznie różniący się od praktycznych wskazań. Jedynie 
czas napełniania jest nieco długi. Tę niedogodność zrównoważy podniesienie 
ciśnienia na wtryskarce (nawet do 170 MPa). Spowoduje to skrócenie zarówno 
czasu jak i skrócenie okresu zasieciowania wypraski, co oczywiście wpłynie na 
wydajność procesu. Widoczne na wykresie pułapki powietrzne zostaną usunięte 
poprzez rdzenie. Wpływ skurczu i odkształceń jest głęboko poniżej 
dopuszczalnej granicy 0,15 mm, stosowanej dla tego typu wyprasek (rys.10). 
Stabilność temperaturową formy osiągniemy dzięki grzałkom umieszczonym 
w stołach maszyny, do której są przykręcone połówki formy. Rozrzuty 
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temperaturowe w samej formie zostaną skompensowane akumulatorem cieplnym 
w postaci zwiększonej masy opraw.  

W przypadku elastomerów sieciujących symulacje tego typu możemy 
wykonywać tylko jako wstępne, gdyż ogół zagadnień reologicznych oraz zjawisk 
wulkanizacyjnych powoduje dość znaczne rozbieżności. Są one tym większe, im 
bardziej złożoną strukturę posiada wtryskiwana mieszanka.  

Przytoczone wykresy pokazują zależność lepkości od temperatury 
i szybkości ścinania. Można się nimi posłużyć dobierając praktyczne testowanie, 
aby uzyskać tzw. optimum wulkanizacyjne, będące podstawą powtarzalności 
produkcyjnej wyrobów i ekonomiki procesu produkcyjnego. W praktyce 
najpierw wykonywane jest testowanie na formie prototypowej (zwykle 
jednogniazdowej), a następnie na formie ostatecznej stopniowo podnosząc 
parametry procesu, aż do uzyskania optimum wulkanizacyjnego. 
Konstruowanie 

W celu skonstruowania najważniejszego elementu formy, jakim jest 
gniazdo, stosujemy wyciągnięcie uprzednio ukształtowanego profilu 
zawierającego pochylenie na wyjmowany rdzeń z wypraską. W dalszym etapie 
dokonujemy skopiowania profilu mieszka i dołączamy go do uprzednio 
założonej płaszczyzny, która jednocześnie posłuży nam później do dokonania 
podziału gniazda na połówki. Kolejny krok kształtowania polega na dołączeniu 
do poprzedniego profilu zarysu rdzenia. Po zwymiarowaniu dokonujemy 
obrotowego wycięcia oraz powielenia, stosując funkcję szyk prostokątny. Po tym 
etapie, warto zastosować kształtowanie fazowaniem zewnętrznych krawędzi, 
oprócz płaszczyzny styku z pryzmą centrującą. Następnie dodajemy otwory 
gwintowane po jednej stronie i wykonujemy ich lustrzane odbicie na drugą 
stronę. Dopiero po tych krokach należy wykonać podział gniazda na dwie 
połówki. W górnej połówce wykonujemy jeszcze kanały zasilające oraz 
przelewowe. W tym celu zastosujemy przeciągnięcie trapezoidalnego profilu po 
ścieżce (rys.2), tak samo, jak przy tworzeniu bryły gałęzi do analizy. 

 
Rys.12. Widok ukształtowanej połówki gniazda z kanałkami 
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Rys.13. Widok szczegółu kanałka przelewowo-obrywającego 

 
Jednym z najważniejszych elementów gniazda jest przyjęcie kanału 

przelewowego, który zostanie wykonany w jednej górnej połówce gniazda. 
Najłatwiej jest go wykonać techniką przeciągania okręgu po odsuniętej 
i modyfikowanej ścieżce od konturu. Po jego utworzeniu dokonujemy powielenia 
na pozostałe gniazda stosując funkcje szyku oraz lustrzanego odbicia. Dla 
naszego przypadku przyjmiemy odsunięcie 0,5mm od konturu oraz średnicę 
∅2mm dla przeciąganego okręgu (rys. 12,13). 

Po tych czynnościach dokonujemy złożenia całości formy z uprzednio 
utworzonymi plikami tych części, wykorzystując do tego celu moduł zespołu 
(rys.14). Mając sprawdzony ten zespół dokonujemy generowania całościowego 
dokumentacji, będącego podstawą do wykonania tej formy w warsztacie. 

Dzięki temu, że wszystkie części są sparametryzowane i wzajemnie 
powiązane relacjami, to w każdej chwili mamy wpływ na zmianę wymiarów 
i bardzo szybkie dostosowanie ich do nowych potrzeb, np. zamocowanie na innej 
maszynie, zmianę wymiarów wypraski itp.  

Jak pokazuje rys.14, jedna forma będzie współpracować z 2- lub 3-ma 
ramkami rdzeniowymi przymocowanymi do głównej przesuwnej ramy 
wtryskarki. Ściąganie mieszków musi się odbywać za pomocą specjalnego 
zaprojektowanego pneumatycznego ustnika nakładanego na czoła wyciągniętych 
rdzeni. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższą wydajność produkcyjną przy 
zachowaniu stabilności wymiarowej i zachowaniu powtarzalnej twardości 
wyprasek. 
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Rys. 14. Widok złożonej formy z zamocowana ramką do wyciągania rdzeni z gniazd z 

wypraskami (widok szkieletowo-szklany połówki górnej z gniazdami). 

Podsumowanie 

Artykuł jest skrótowym spojrzeniem na ogół zagadnień, jakie towarzyszą 
konstruktorowi w procesie projektowania form rdzeniowych do elastomerów 
sieciujących. Ze względu na to, że proces wtryskiwania odbywa się do gorących 
form i pod wysokimi ciśnieniami, to przed konstruktorem stoi nie lada zadanie 
prawidłowego jej napełniania, zapewnienia szczelności formy i jej odporności na 
odkształcenia połączonej z łatwości obsługi i ekonomiką prowadzonego procesu. 
Konstruktorzy mają zwykle bardzo napięte terminy, toteż zastosowanie 
oprogramowań w tej dziedzinie oraz ciągły ich rozwój wymusza konieczność 
nieustannego podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych opartych na 
właściwym wykorzystaniu technik CAD/CAM/CAE.   
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