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NUMERYCZNE SYMULACJE MES
FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY

JAN ZIOBRO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Streszczenie. W artykule przedstawiono nieliniową analizę MES formy wtryskowej
rdzeniowej do gumy. W tym celu określono warunki pracy formy oraz wskazano wiel-
kości prawidłowego jej działania. Podano zastosowanie narzędzi symulacji numerycz-
nych. Wskazano zasadność stosowania analiz sprzężonych oraz podano odpowiednie
formuły do ich stosowania. Przeprowadzone różnorodne analizy numeryczne pozwoliły
wyłonić zalecenia konstrukcyjne, co do długości czynnej oraz rodzaju pasowania węzła
słup-tuleja prowadząca dla form średniej wielkości. Stosowanie tych zaleceń gwarantuje
eliminację niepożądanego zjawiska zakleszczania się formy.

1. Wstęp

Formy wtryskowe, szczególnie do materiałów elastomerowych, takich jak guma, pra-
cują w bardzo ciężkich warunkach. Na złożoność procesu wtrysku wpływają takie czyn-
niki jak: agresywne środowisko wulkanizatu, cykliczność oraz prowadzone zmienne, pod
względem czasu, warunki procesu. Warunkami tego procesu są: ciśnienia i temperatury,
obciążenia zewnętrzne oraz tarcie i zjawiska kontaktowe. Dopiero pojawienie się nowych
narzędzi oraz bardziej wydajnych komputerów pozwala analizować to złożone zagadnie-
nie.

Spośród programów przeznaczonych do analizy złożonych zagadnień inżynierskich
można wyróżnić: MSC.MARC, MSC.PATRAN, MSC.NASTRAN, ABAQUS, ADINA,
ANSYS, HYPERMES, ADAMS, i inne. System MARC (MSC.MARC oraz MSC.MARC
MENTAT) jest szczególnie polecany do rozwiązywania zagadnień sprzężonych, nielinio-
wych oraz elastycznych i hiperelastycznych. Może on pełnić rolę solwera dla pozostałych
oprogramowań MES. Do analizy zagadnień dynamicznych, uszkodzeń i pękań, zaleca się
stosować program MSC.NASTRAN. Narzędzie HYPERMESH stosuje się do analizowa-
nia obiektów o dużych i bardzo dużych rozmiarach, takich jak: samoloty, statki itp. Sys-
tem ADAMS zalecany jest przede wszystkim do analiz dynamiki trakcji ruchu pojazdów
po drogach i zmniejszania poziomu drgań. Umożliwia również optymalizację układów
jezdnych i ich zawieszeń. Pozostałe narzędzia mają charakter interdyscyplinarny.

Key words and phrases. MES, symulacje MES, Marc, analizy sprzężone, formy wtryskowe; FEM,
simulation FEM, Marc, coupled analysis, injection moulds.
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Opisu zjawisk kontaktowych można dokonać przy zastosowaniu modeli tarcia, zapre-
zentowanych na rysunku 1. Jednak, ze względu na charakter pracy pary węzłów słup-
tuleja prowadząca, sensownym wydaje się być stosowanie modelu tarcia typu stick-slip.
Mechanizm ten definiuje model zaprezentowany na rysunku 2.

Rysunek 1. Modele tarcia wg [6]

Rysunek 2. Modele tarcia stick-slip wg [6]

Ogólna postać tarcia związanego z siłami występującymi w węzłach jest opisana po-
niższym prawem Coulomba (1) [6]:

(1)


|ft| < µfn dla tarcia typu stick,
ft = −µfnt dla tarcia typu slip,
t = vr

||vr|| ,

gdzie:
ft - siła tarcia styczna,
fn - siła tarcia normalna,
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t - wektor styczny do kierunku względnej prędkości,
vr - prędkość względna ślizgania.

Współczynnik tarcia ślizgania µ opisuje zależność (2) [6]:

(2) µ = µ(x, fn, T, vr, σ̄),

gdzie:
x - pozycja punktu, w którym obliczane jest tarcie,
fn - siła normalna do powierzchni,
T - temperatura w punkcie,
vr - prędkość względna ślizgania punktu,
σ̄ - równoważnik naprężenia w punkcie.

Strefę kontaktu szczelinowego uwzgleniającą wpływ temperatury (rysunek 3), można
określić zależnością (3):

(3) dcontct < d < dnear.

Rysunek 3. Szkic kontaktu

W modelu kontaktu ciał sztywnych połowa strumienia ciepła generowana jest od tar-
cia i rozpraszana na powierzchni każdego z ciał. Zwykle modele ciał sztywnych mają
jednakową temperaturę. Strumień ciepła ulega zmianom pomiędzy ciałem sztywnym
a deformowanym. Ponieważ części formy są z różnych materiałów, więc generują róż-
ne strumienie ciepła w wyniku powstających sił tarcia na ich powierzchniach. Ogólnie
strumień wytwarzanego ciepła q, którego źródłem jest siła tarcia ffr można opisać za-
leżnością (4) [6]:

(4) q = ffr · vr ·Meq,

gdzie:
vr - wzgledna prędkość poślizgu,
Meq - mechaniczny równoważnik ciepła.

Przemieszczanie się poszczególnych elementów odbywa się głównie pod wpływem
czynników reprezentowanych poprzez obciążenia zewnętrzne. Ponieważ elementy formy
są wykonywane z różnych materiałów, toteż wykazują one dość znaczne przemieszczenia.
Jednym z kluczowych elementów jest znajomość własności materiałów i ich zachowanie
się pod wpływem temperatury. Do wyznaczania współczynników rozszerzalności liniowej
α i cieplnej ε dla dowolnej temperatury T można posłużyć się zależnościami (5 i 6) [6]:

(5) α = ᾱ +
dα

dT
(T − T0),
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(6) dε =
[
ᾱ +

dα

dT
(T − T0)

]
dt.

Procesy cieplne, które występują podczas oddziaływań termicznych, związane są z ta-
kimi zagadnieniami jak: promieniowanie, konwekcja (naturalna, wymuszona), przewo-
dzenie. W związku z tym, że na poszczególne elementy formy oddziałują różnorodne ty-
py jednocześnie działających czynników, wskazanym jest zastosowanie metody obliczeń
sprzężonych. Przykład analitycznego zapisu sprzężonego strumienia ciepła prezentuje
zależność (7) [6]:

(7)
q = HCV (T2 − T1) +HNC(T2 − T1)BNC + σεf(T 4

A2 − T 4
A1)+

+
[
HCT

(
1− d

dnear

)
+HBL

d
dnear

]
(T2 − T1),

gdzie:
HCV - współczynnik konwekcji,
HNC - współczynnik naturalnej konwekcji,
HCT - współczynnik warstwy pomiędzy powierzchniami,
BNC - wykładnik naturalnej konwekcji,
HBL - odległość szczeliny zależna od współczynnika wymiany cieplnej,
σ, ε, f - współczynniki,
T - temperatura bezwzględna.

Proces obliczeń sprzężonych mechaniczno-termicznych odbywa się wg. poniższego
schematu.

Zapis analityczny równań macierzy dla obliczeń sprzężonych wg. powyższego schema-
tu, przedstawia się następująco (8) [6]:

(8)
{

CT (T )Ṫ +KT (T )T = Q = Q1 +QF ,
Mü+Dü+KM(T, u, t) · u = F + FT ,

gdzie:
KT - obciążenia naprężeniami termicznymi,
KM - sztywności mechaniczne,
QI - ciepło generowane deformacjami nieelastycznymi,
QF - ciepło wytwarzane tarciem,
CT - macierz temperatury zależnej od pojemności cieplnej,
KT (T ) - macierz temperatury zależnej od przewodzenia ciepła,
Q - wektor strumienia ciepła,
M - macierz masy,
D - macierz tłumienia,
KM(T, u, t) - temperatura, deformacja, czas, zależne od macierzy sztywności,
F - siły zewnętrzne,
FT - siły naprężeń termicznych.
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Wybór odpowiedniego systemu do wykonania symulacji numerycznych tak trudnych
elementów, jakimi są formy wtryskowe do elastomerów sieciujących, powinien być po-
przedzony znajomością ich pracy w warunkach rzeczywistych. Na tę złożoność składa
się duża liczba części i stopień skomplikowania ich geometrii. Ponadto występuje szereg
własności jednocześnie oddziałujących na formę. Toteż koniecznym jest uwzględnienie
tychże zjawisk w procesie analiz.

2. Opis badania

Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu jest zbadanie wpływu warunków
zewnętrznych na działanie formy. Poszukiwanymi wielkościami są: długość czynna oraz
rodzaj pasowania węzła słup-tuleja prowadząca. Parametry te w sposób bezpośredni
decydują o zakleszczaniu się formy. Wyniki tego eksperymentu mają na celu umożli-
wienie poprawnego opracowania konstrukcji formy, jednocześnie eliminując niepożądane
zjawiska.

Model geometryczny formy został wykonany w środowisku Inventor. Ze względu
na ograniczoną moc obliczeniową zamodelowano tylko ćwiartkę formy. W środowisku
MSC.MARC została wykorzystana zasada symetrii w obu wzajemnie prostopadłych
płaszczyznach, która umożliwia symulację z takim samym efektem, jak w przypadku
całej formy. Dane wejściowe własności materiałowych, mające kluczowe znaczenie, do
programu MSC.MARC, pobrano z ogólnodostępnych baz materiałowych [7, 9, 11]. Dane
te zawierają również charakterystyki termiczne, co zaprezentowano poniżej (rysunek 4
i 5) [6,10,11].

Rysunek 4. Moduł Younga w funkcji temperatury dla stali C45
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Rysunek 5. Współczynnik rozszerzalności liniowej w funkcji temperatu-
ry dla stali C45

Rysunek 6. Profil docisku dyszy w funkcji czasu
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Uprzednio przeprowadzona analiza wypełnienia w środowisku Moldflow, dostarczy-
ła wymaganych danych w postaci przebiegów czasowych występujących temperatur,
ciśnień i siły zwarcia. Stosownie do modelu wtryskarki (DESMA), dobrano charakte-
rystyczne profile, takie jak, docisku dyszy i siły zwarcia. Przebiegi profili czasowych
i temperaturowych zostały opisane w programie MSC.MARC za pomocą odpowied-
nich wykresów. Przykład przebiegu czasowego fazy docisku dyszy wtryskarki na tulejkę
wtryskową prezentuje rysunek 6.

Model dyskretny został wykonany z miejscowymi zagęszczeniami w obszarach wystę-
powania krzywizn (rysunek 7). Optymalizacja węzłów została wykonana przy zastoso-
waniu algorytmu Curthill-McKee. Identyfikacja modelu pomaga w ocenie poprawności
wykonania dyskretyzacji i wzajemnych geometrycznych zależności (rysunek 7).

Rysunek 7. Obiekty formy

Czynniki zewnętrzne oddziałujące na formę [1,4,5] rdzeniową do elastomerów to:
- temperatura stołów wtryskarki dolnego i górnego (identyfikowane jako:

Temp−stołów),
- utwierdzenie będące miejscami mocowania formy śrubami do stołów maszyny

(identyfikowane jako: Mocowanie−d, Mocowanie−G) [2],
- obciążenie zewnętrzne określane jako siła dociskająca:

- obie połówki formy, które uniemożliwiają rozszczelnienie (identyfikowane
jako: Docisk−stołu ruchomego, Stół−stały),

- tulejkę wtryskową przez dyszę wtryskową [7], która zapobiega wyciekowi
stopu (identyfikowana jako: Docisk−dyszy),

- ciśnienie wewnętrzne wywierane na ścianki kanałów zasilających i gniazd (iden-
tyfikowane jako: Ciśnienie−wew),

- temperatura przepływającego wulkanizatu (identyfikowana jako: Temp−wew),
- promieniowanie cieplne pomiędzy powierzchniami (identyfikowane jako: Radia-

cja) [4,5],
- tarcie typu slip-stick w węźle słup-tuleja prowadząca [4,5,6],
- dane materiałowe.
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Poniższe widoki modelu (rysunek 8) pokazują zidentyfikowane czynniki zewnętrzne.

Rysunek 8. Prezentacja czynników na modelu formy

Powyższa identyfikacja (rysunek 8) pomaga określić poprawność założonych warun-
ków i wymaganych wzajemnych zależności.

Rysunek 9. Charakterystyka węzłów



NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY 147

Możliwość zakleszczenia się formy stanowi jeden z najbardziej niebezpiecznych czynni-
ków eksploatacyjnych. Zjawisko to występuje w węźle słup-tuleja prowadząca. Przepro-
wadzając analizę pod tym kątem należy zidentyfikować charakterystyczne pary węzłów,
co zaprezentowano na rysunku 9. Rozkład tych par jest w płaszczyźnie XZ i YZ [4].
Te pokazane węzły znajdują się w płaszczyznach prostopadłych do siebie i stanowią
podstawę do wykonania tzw. mapy przemieszczeń, występujących obciążeń i naprężeń
oraz rozkładów temperatur itp. Rysunek 10 prezentuje odkształcenie słupa, z którego
wynika, że największe przemieszczenia występują w jego górnej części.

Rysunek 10. Obiekt analizy

Wybrane wykresy przebiegów czasowych przemieszczeń prezentuje rysunek 11 i 12.
Wykresy te (rysunek 11 i 12) dostarczją informacji co do przebiegów czasowych prze-

mieszczeń oraz związanych z tym deformacji, możliwych kontaktach i zmianach szczelin.
Umożliwiają również określenie rozkładu temperatur i naprężeń panujących w danym
czasie. Na podstawie otrzymanych wykresów przemieszczeń charakterystycznych węzłów
wykonano szkice przesunięć (rysunek 13), które były pomocne podczas ustalania stref
kontaktu. Cienkie linie obrazują zarys konturu słupa i tulei prowadzącej przed obciąże-
niem. Grubymi liniami (zielony i czerwony kolor) oznaczono max. przemieszczenia pod
obciążeniami. Linie oznaczone na czarno demonstrują wartość i kierunek przemieszczeń
charakterystycznych węzłów.

Przeprowadzone analizy pozwoliły wyłonić najbardziej korzystne rozwiązanie bada-
nych obiektów, co prezentuje rysunek 14: pasowanie węzła słup-tuleja prowadząca

φ32H8(+0.04)
φ32e6

(
−0.05
−0.07

)
przy długości pary stykowej < 12 [mm].
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Rysunek 11. Wykresy przemieszczeń całkowitych

Rysunek 12. Wykres przmieszczeń osiowych w kierunku Y



NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY 149

Rysunek 13. Szkic przesunięć węzłów

Rysunek 14. Fragment konstrukcji słupa i tulei prowadzącej
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3. Wnioski

Wykonane analizy pracy formy pozwoliły sformułować następujące wnioski:
- w obszarze występowania krzywizn zaleca się wykonać miejscowe zagęszczenie

siatki MES,
- w przypadku modeli symetrycznych wskazanym jest wykorzystanie tej własno-

ści i utworzenie (1/2, 1/4, itd.) proporcjonalnie zmniejszonego modelu geome-
trycznego, co znacząco zmniejsza liczbę elementów i węzłów. W efekcie tego
czas obliczeń staje się znacznie krótszy. Fakt korzystania z tej własności należy
uwzględnić w odpowiedniej tablicy kontaktów danego programu,

- analizowanie tak złożonych obiektów, jakimi są formy wtryskowe, powinno od-
bywać się z wykorzystaniem metody obliczeń sprzężonych,

- najkorzystniejszym jest pasowanie w węźle słup-tuleja prowadząca ∅32H8/e6,
- czynna długość styku słupa i oprawy (rysunek 14) nie może przekroczyć 12 [mm].

W przeciwnym razie dojdzie do deformacji pary stykowej, która może uniemoż-
liwić swobodne odformowanie,

- stwierdzono, że słupy i tuleje prowadzące powinny być wykonane z jednakowe-
go rodzaju materiału. Najbardziej wskazanym jest materiał do nawęglania, ze
względu na powstające chwilowe kontakty w strefie słup-tuleja.

Zastosowany system MSC.MARC pozwala analizować wpływ wielu czynników ze-
wnętrznych jednocześnie oddziałujących na formę. Głównym celem przeprowadzonego
eksperymentu było wyeliminowanie niepożądanego zjawiska zakleszczenia oraz zapropo-
nowanie najbardziej korzystnego rozwiązania konstrukcji węzła słup-tuleja prowadząca
(rysunek 14). Zaproponowane rozwiązanie może stanowić cenną pomoc dla konstrukto-
rów form do elastomerów.

Jeszcze kilka lat temu niemożliwe było przeprowadzanie tego typu analiz. Dopiero
pojawienie się nowych narzędzi i bardziej wydajnych komputerów pozwala to złożone
zagadnienie badać i analizować i co za tym idzie pracę konstruktora uczynić o wiele
efektywniejszą.
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NUMERIC SIMULATION FEM OF INJECTION MOULDS FOR RUBBER

JAN ZIOBRO

Abstract. The article relates to the nonlinear analysis FME of the core injection mould to rubber.
In this goal the conditions of work mould has been determined and it has been showed the quantity of
its correct works. It has also been given the apply of numeric simulation tools. It showes to legitimacy
of applying of the coupled analysis and it gives its appropriate formulas for their use. The different
numeric analysis have been carried out and they permitted to come up with construction recommend
regarding active length and kind fit of kinematic pair leader pin- pilot sleeve for mould of medium
magnitude. The applying of these recommendations guarantee the elimination of undesirable the jam
mould effect.


