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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch kształtów przekrojów po-
przecznych kanałów doprowadzających tworzywo w formach wtryskowych – przekroju ko-
łowego i kwadratowego. W tym celu wykorzystano program do analizy spadku ciśnienia 
w kanałach doprowadzających oraz porównano wyniki obliczeń z wynikami symulacji w pro-
gramie Moldflow. 
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A b s t r a c t  

The results of comparison analysis of two runner cross-sections in injection moulds were pre-
sented. One cross-section is circular and the other is square. The computer program was used 
to do this and the results were compared with the results of simulation in Moldflow software. 
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1. Wstęp 

Zadaniem kanałów przepływowych (wtryskowych) w formie wtryskowej jest doprowa-
dzenie tworzywa do gniazda lub gniazd formujących. Powinno się to odbyć przy moŜliwie 
małych stratach wartości ciśnienia oraz temperatury tworzywa. Zwykle wyróŜnia się kanał 
wlewowy, mający kontakt z dyszą układu uplastyczniającego wtryskarki, kanały doprowa-
dzające, prowadzące od kanału wlewowego w pobliŜe gniazd formujących oraz przewęŜki, 
którymi tworzywo wpływa bezpośrednio do gniazd [1]. 

Długość kanałów doprowadzających powinna być moŜliwie mała, gdyŜ w przeciwnym 
razie prowadzi to do znacznego spadku ciśnienia. Średnica kanałów natomiast z jednej 
strony powinna być moŜliwie duŜa, aby uniknąć równieŜ strat ciśnienia, z drugiej strony 
jednak, w przypadku form o zimnych kanałach, zbyt małe średnice kanałów prowadzą do 
wytwarzania duŜej ilości odpadu zestalonego tworzywa, które trzeba poddawać recyklin-
gowi [1-3]. Istnieje zatem potrzeba optymalizacji średnicy kanałów doprowadzających. 
W tym zakresie waŜne jest zagadnienie wyznaczania spadku ciśnienia w kanałach. Do tego 
celu słuŜyć mogą zarówno obliczenia, oparte o zaleŜności reologiczne, jak równieŜ pro-
gramy komputerowe do symulacji procesu wtryskiwania. UmoŜliwiają one równieŜ zrów-
nowaŜenie układu kanałów doprowadzających, czyli dobranie przekrojów w taki sposób, 
aby w formach wielogniazdowych wszystkie gniazda były wypełniane równocześnie, nie-
zaleŜnie od konfiguracji kanałów doprowadzających. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe zarówno 
obliczenia analityczne, jak i symulacje są dość czasochłonne, ze względu na konieczność 
wzięcia pod uwagę wielu czynników, jak na przykład współczynniki we wzorach opisują-
cych lepkość ciekłego tworzywa oraz, w przypadku programu do symulacji, zbudowania 
modelu trójwymiarowego kanałów. W tym kontekście warto poszukiwać rozwiązań, które 
mogłyby dawać moŜliwość szybkiego ustalenia odpowiednich średnic i długości kanałów. 

 

 
Rys. 1. RóŜne przekroje kanałów doprowadzających w formach wtryskowych:  

a), b), c), d) – zalecane, e), f), g), h) – niezalecane [3] 

Fig. 1. Different runner cross-sections used in injection moulds:  
a), b), c), d) – proper design, e), f), g), h) – poor design [3] 

 
Przekroje porzeczne kanałów wtryskowych w formach mogą mieć róŜny kształt, jed-

nakŜe jest kilka kształtów najbardziej korzystnych (rys. 1). Najkorzystniejszym z punktu 
widzenia reologicznego jest przekrój kołowy (rys. 1a). Zapewnia on minimalne straty ci-
śnienia i temperatury podczas przepływu tworzywa, ze względu na to, Ŝe koło ma moŜliwie 
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najmniejszy obwód w stosunku do pola przekroju, a zatem wymiana ciepła pomiędzy gorą-
cym tworzywem a znacznie chłodniejszą formą jest mało intensywna. Poza tym w tym 
przekroju nie ma naroŜy, w których występują zarówno znaczne opory przepływu oraz 
intensywne oddawanie ciepła przez tworzywo do formy [3]. 

Inną kwestią jest łatwość wykonania kanałów. Wadą przekroju kołowego jest koniecz-
ność frezowania kanałów w dwóch płytach formy, co wymaga dłuŜszej oraz dokładniejszej 
obróbki. Dlatego często stosowane są rozwiązania polegające na zastosowaniu przekroju 
o kształcie figury opisanej na kole, które moŜna wykonywać w jednej płycie (rys. 1 c i d). 

2. Część badawcza 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń spadku ciśnienia w kanałach dopro-
wadzających w formie wielogniazdowej dla jednej i określonej konfiguracji kanałów wtry-
skowych a przy róŜnym kształcie i wymiarach przekrojów poprzecznych kanałów. Obli-
czenia prowadzono za pomocą programu komputerowego Pressure, opracowanego 
w jednostce, z której pochodzą autorzy publikacji. Program ten umoŜliwia obliczanie war-
tości spadków ciśnienia w kanałach przepływowych form wtryskowych wielogniazdowych 
przy pewnych konfiguracjach, zdefiniowanych w szablonach. Program został napisany 
w kodzie języka C++ z wykorzystaniem programu C++ Builder firmy Borland, wersji aka-
demickiej.  

2.1. Sposób dokonywania obliczeń przez program 

 
Program dokonuje obliczeń według algorytmu przedstawionego na rys. 2. Algorytm ten 

został opracowany i przedstawiony w pracy [4]. Program do obliczeń został opracowany 
w pracy [5].  

Program opiera się o wzór spadku ciśnienia przepływającego polimeru w kanale cylin-
drycznym dla cieczy uogólnionej newtonowskiej, w następującej postaci [6]: 
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gdzie: 
 L –  długość kanału, 
 R –  promień kanału, 
 R –  średnica kanału, 
 η –  lepkość tworzywa 
 Q&  –  objętościowe natęŜenie przepływu tworzywa w kanale. 
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Rys. 2. Algorytm oblicze

Fig. 2. Algorithm of calculation the pressure drop in runners of injection mould

 
W przypadku kanałów o przekroju kwadratowym warto

jącego przedstawia się wzorem
 

gdzie: 
 a –  bok kwadratu. 
  
 

Lepkość tworzywa η wylicz
WLF [6]: 

 

gdzie: 
 η0 –  lepkość zerowa 

Algorytm obliczeń spadku ciśnienia w kanałach formy wtryskowej [3]

Algorithm of calculation the pressure drop in runners of injection mould

dku kanałów o przekroju kwadratowym wartość spadku ciśnienia przepływ
ę wzorem [6]: 
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 zerowa – definiowana jest następująco [7]: 

 
nienia w kanałach formy wtryskowej [3] 

Algorithm of calculation the pressure drop in runners of injection mould 

nienia przepływa-

                                                                     (2) 

cego model reologiczny CROSS 

(3) 



 

gdzie [7]: 
 A2=A2~+D3·P, 
 T* = D2+D3·P, 
 P –  ciśnienie tworzywa [Pa],
 T –  temperatura tworzywa [K],
 Η –  lepkość tworzywa,
 D1, D2, D3, A1, A2, A2~, T*

 

Szybkość ścinania γ&  

od średnicy kanału D (promie

 

Wzór ten dla kanału o przekroju kwadratowym ma posta
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tworzywa. 
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rednicy kanału D (promień kanału – R): 
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Wzór ten dla kanału o przekroju kwadratowym ma postać: 

3

6

a

Q&
& =γ                                                                

Rys. 3. Interfejs programu Pressure 

Fig. 3.  Interface of program Pressure 
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Program umoŜliwia przeprowadzenie analizy dla kilku wybranych gatunków tworzywa. 
Współczynniki do modelu reologicznego dla poszczególnych tworzyw zaczerpnięto 
z programu „Moldflow”. 

Interfejs programu Pressure przedstawiono na rys. 3. Po wyborze odpowiedniej zakład-
ki uŜytkownik wybiera liczbę gniazd i konfigurację kanałów. MoŜliwe do wyboru są ukła-
dy kanałów zrównowaŜonych geometrycznie tzn. o takiej samej drodze przepływu do kaŜ-
dego z gniazd oraz takich samych przekrojach kanałów w odpowiadających sobie odgałę-
zieniach. Do programu wpisuje się warunki przetwórstwa oraz wybiera jedno z dostępnych 
tworzyw, wpisanych do bazy danych. Procedura wprowadzania danych kończy się poda-
niem długości i średnic kanałów, po czym następuje sprawdzenie spadku ciśnienia tworzy-
wa na drodze do kaŜdego z gniazd i porównanie z minimalnym ciśnieniem formowania, 
zdefiniowanym dla danego tworzywa. Program informuje, czy ciśnienie w gniazdach jest 
wystarczające do uzyskania prawidłowej wypraski. 

 

2.2. Analizowany układ kanałów wtryskowych 

Analizie poddano układ kanałów w systemie „podwójne H” (rys. 3). Kanały doprowa-
dzają tworzywo do ośmiu jednakowych gniazd. Wypraski mają kształt płaskiego krąŜka 
o średnicy 40 mm i grubości 2 mm (objętość jednej wypraski wynosi 2,51 cm3).  

Porównując róŜne przekroje kanałów przyjmowano jednakowe warunki wtryskiwania:  
− jednakowa wartość prędkości wtrysku która powoduje objętościowe natęŜenie przepły-

wu tworzywa na wejściu do pierwszego kanału równe 30cm3/s, 
− ten sam rodzaj tworzywa wtryskiwanego – PE-HD typu Hostalen GC 7260 (producent 

Basell), 
− jednakowa wartość ciśnienia tworzywa na początku kanału wlewowego, równa 60,8 

MPa, 
− temperatura wtryskiwanego tworzywa równa 225 ºC. 

W analizie zmieniano jedynie kształt i wymiary przekroju poszczególnych kanałów, na-
tomiast ich długość była stale jednakowa. Długość poszczególnych kanałów wtryskowych 
przedstawiona jest w tabeli 1. 

T a b e l a  1  

Długość poszczególnych kanałów wtryskowych w analizowanym układzie 

Kanał Długość L [mm] Średnica kanału D [mm] 
1. Kanał wlewowy  50,0 5 
2. Kanał doprowadzający 1 73,0 4 
3. Kanał doprowadzający 2 84,0 4 
4. Kanał doprowadzający 3 15,5 4 
5. PrzewęŜka 1,0 0,7 

2.3. Porównanie spadku ciśnienia w kanale o przekroju kołowym i kwadratowym 

Dokonano porównania spadku ciśnienia w analizowanym układzie kanałów wtrysko-
wych dla przekroju kołowego i kwadratowego kanałów, przy czym analizowano dwa przy-
padki przekroju kwadratowego: opisany na okręgu o danej średnicy oraz wpisany w ten 
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okrąg. Porównywane przekroje przedstawiono na rys. 4. Wymiary tych przekrojów zesta-
wiono w tabeli 2. 

 

 
 

Rys. 4. Porównywane pola przekroju: kołowego (a) i kwadratowego (b), (c) 

Fig. 4. The compared cross-sections: circular (a) and square (b), (c)  

 

T a b e l a  2  

Wymiary przekrojów kanałów: okr ągłych i kwadratowych 

 

Nr kanału 
Średnica kanału 

D [mm] 
Kwadrat opisany 

długość boku a [mm] 
Kwadrat wpisany 

długość boku a [mm] 
1.  5 5 3,54 
2.  4 4 2,83 
3.  4 4 2,83 
4.  4 4 2,83 
5.  0,7 0,7 0,49 

 

2.4. Symulacja komputerowa wykonana za pomocą programu Moldflow 

 

Rys. 5. Model kanałów doprowadzających i gniazd formy z naniesioną  
siatką elementów skończonych  

Fig. 5. Model of runners with cavities with finite elements 
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Wyniki obliczeń dokonanych w programie Pressure porównano takŜe z wynikami sy-
mulacji w programie Moldflow Plastics Insight. W tym celu wykonano model kanałów 
i gniazd formujących w oprogramowaniu CAD i naniesiono na niego siatkę elementów 
skończonych w programie Moldflow, której fragment przedstawiono na rys. 5. 

3. Wyniki obliczeń 

Wyniki obliczeń uzyskane za pomocą programu Pressure oraz symulacji komputero-
wych w programie Moldflow przedstawiono poniŜej. 

 

3.1. Porównanie spadku ciśnienia w kanale  
o przekroju okrągłym i kwadratowym 

Wyniki spadku ciśnienia zestawiono w tabeli 3 oraz na wykresie przedstawionym na 
rys. 6. Znacznie mniejsze wartości spadku ciśnienia uzyskano dla kanałów o przekroju 
kwadratowym opisanym na okręgu o danej średnicy. Wynika to z tego, Ŝe taki kwadrat ma 
większe pole przekroju. Układ kanałów o przekroju kwadratowym wpisanym w okrąg 
zapewnia porównywalny spadek ciśnienia w kanałach. 

T a b e l a  3  

Wartości spadku ciśnienia w kanałach uzyskane w wyniku obliczeń w programie  
oraz symulacji w programie Moldflow 

Kanał  
Przekrój kołowy 

Przekrój kwadratowy  
- kwadrat opisany 

Przekrój kwadratowy  
- kwadrat wpisany 

p [MPa] ∆p [MPa] p [MPa] ∆p [MPa] p [MPa] ∆p [MPa] 
Wpływ do kanału 1 60,8 0 60,8 0 60,8 0 
Kanał wlewowy  
(L=50) 

50,5 
10,
3 

56,8 4,0 
51,7 9,1 

Kanał 1 (L=73) 32,0 
18,
5 

49,7 7,2 
35,1 16,5 

Kanał 2 (L=84) 16,8 
15,
2 

43,9 5,8 
21,4 13,8 

Kanał 3 (L=15,5) 14,9 1,9 43,2 0,7 19,6 1,8 
PrzewęŜka (L=1) 7,5 7,4 40,2 3,0 6,7 12,9 
Sumaryczny spadek 
ciśnienia 

 
53,
3 

 20,1 
 

54,1 
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Rys. 6. Zmiany ciśnienia w kanałach wtryskowych – wyniki uzyskane za pomocą programu 

 Pressure dla przekroju kołowego i kwadratowego 

Fig. 6. Pressure in the runners – results of calculation in program Pressure for circular  
and square cross-section 

 

3.2. Porównanie obliczeń w programie z wynikami symulacji komputerowej  
w programie Moldflow 

W wyniku symulacji komputerowej w programie Moldflow uzyskano wartości ciśnienia 
tworzywa przepływającego przez kanały. Jest równieŜ moŜliwe przedstawienie tego wyni-
ku jako spadku ciśnienia, czyli róŜnicy wartości ciśnienia pomiędzy punktem wtrysku 
a danym punktem w kanale czy gnieździe formującym (pressure drop). 

W wyniku obliczeń w programie otrzymano spadki wartości ciśnienia, które zestawiono 
wraz z wynikami otrzymanymi w symulacji komputerowej w tabeli 4 oraz przedstawiono 
na rys. 7. 

T a b e l a  4  

Wartości spadku ciśnienia w kanałach uzyskane w wyniku obliczeń w programie  
oraz symulacji w programie Moldflow 

Kanał  

Program Pressure Moldflow 

Ciśnienie p 
[MPa] 

Spadek ciś-
nienia ∆p 

[MPa] 

Ciśnienie p 
[MPa] 

Spadek 
ciśnienia ∆p 

[MPa] 
Na wejściu 60,8 0 60,8 0 
Kanał wlewowy (L=50) 50,5 10,3 55,3 5,5 
Kanał 1 (L=73) 32,0 18,5 45,9 9,5 
Kanał 2 (L=84) 16,8 15,2 19,8 26,1 
Kanał 3 (L=15,5) 14,9 1,9 17,3 2,5 
PrzewęŜka (L=1) 7,5 7,4 9,6 6,7 

Sumaryczny spadek 
ciśnienia 

 53,3  51,2 
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Rys. 7. Zmiany ciśnienia w kanałach wtryskowych – wyniki uzyskane za pomocą programu Pressure 

oraz symulacji w programie Moldflow dla przekroju kołowego 

Fig. 7. Pressure in the runners – results of calculation in program Pressure and Moldflow  
for circular cross-section 

 
Wyniki symulacji i obliczeń w programie Moldflow wykazują bardzo zbliŜony suma-

ryczny spadek ciśnienia w ukladzie kanałów (53,3 MPa – program Pressure, 51,2 – pro-
gram Moldflow), choć w poszczególnych kanałach doprowadzających (kanał 1 i kanał 2) 
wartość spadku ciśnienia róŜni się znacznie. 

4. Wnioski 

Wyniki analizy porównawczej róŜnych przekrojów wykazały, Ŝe spadek ciśnienia 
w kanałach jest w znacznym stopniu zaleŜny od pola przekroju poprzecznego kanału. 

Porównanie wyników otrzymanych po obliczeniach w programie Pressure i po symula-
cji w programie Moldflow daje podstawy do stwierdzenia, Ŝe uŜycie programu moŜe być 
poŜądane przy projektowaniu układów doprowadzenia tworzywa w formach. Program 
Moldflow ma bardzo szerokie moŜliwości, zwłaszcza przy analizie przepływu tworzywa 
w gniazdach formujących. NaleŜy podkreślić, Ŝe obliczenia w programie Pressure trwają 
bardzo krótko (po wprowadzeniu danych zaledwie ułamki sekundy) dzięki zastosowaniu 
szablonów układów kanałów. W przypadku, gdy system kanałów ma być skonfigurowany 
w sposób zgodny z szablonem programu Pressure, program ten warto uŜyć do obliczeń. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, autorzy przewidują dalszy rozwój programu, polegający 
m.in. na rozszerzeniu moŜliwości programu o opcję zrównowaŜenia kanałów, które nie są 
zrównowaŜone geometrycznie. 
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