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Abstract: It is developed a method for thermal modelling of the process of manufacturing plastic products with injection moulding. 
Spatial attention is paid to the stage of product cooling and the efficiency of method. It is designed a suitable cooling system. The models and 
simulations are made in SolidWorks and SolidWorks Simulation. The same simulation model is analysed with engineering simulation 
software Moldex3D. It is designed for plastic injection modelling simulation based on finite volume analysis and computational fluid 
dynamics.  It is made a comparison between the results and has proved the suitability of proposed methodology. 
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1. Въведение 
При производството на пластмасови изделия чрез 

шприцване могат да се разгледат следните етапи: 

- Запълване на кухината на формата с втечнен материал 
– полимер; 

- Фаза на задържане за уплътняване на формата; 
- Етап на изстиване на стопилката до втвърдяването й и 

достигането на температура, подходяща за изваждане 
от формата; 

- Изваждане на детайла от матрицата; 
- Охлаждане извън матрицата. 

Запълването на кухината на матрицата е първата ключова 
стъпка. Задачата е сложна, тридименсионална, нестационарна 
за преместване на фронта на стопилката. За целта е удачно да 
се използва специализиран флуиден анализ. По време на 
запълването се появяват дефекти ако конструкцията не е добра, 
материалът или условията на процеса не са подходящи. За 
качеството на изделията пряко влияние оказва дебелината на 
стените на детайла. Нормално, при запълване стопилката тече 
към зоните на кухината с минимално съпротивление. Зоните от 
кухината, където полимерът прониква най-бързо показват по-
ниски съпротивителни сили срещу потока. По време на този 
процес най-важната характеристика на полимера е вискозитета. 
При по-голяма дебелина на стените имаме малко 
съпротивление на потока и стопилката тече по-лесно. В същото 
време термопластите имат ниска топлопроводност и големи 
маси не могат да отдават лесно своята топлина. Обикновено 
най-горещите зони са тези с най-голяма дебелина. От друга 
страна, където дебелината на стените е малка, потока тече по-
трудно. Ако в изделието се наблюдават стени с различна 
дебелина и сложна геометрична форма е възможно в крайния 
продукт да се появят дефекти. Ето защо предварително е добре 
правилно да се определят броя и разположението на 
питателите. Друг важен момент е определяне на 
температурното разпределение и неговата промяна по време на 
запълването. Факторите влияещи върху температурното 
разпределение по време на този етап са: материали на 
произвежданото изделие и шприцформата, геометрични 
особености на модела, параметри на шприц машината. 

След запълването на кухината, стопилката трябва да 
премине от висока температура и налягане към ниска 
температура и налягане. В резултат на промяната на 
специфичния обем на материала, той се свива. В този момент 
може да се вкара още малко допълнително материал за 
уплътняване на формата. В този етап, на задържане, започва и 
втвърдяването на материала поради по-ниската температура на 
матрицата. Етапът продължава до втвърдяване и изстиване на 
материала на входа.  

При шприцванене времето на охлаждане отнема 70÷80% от 
цикъла на производство на изделието. Добре конструираната 
охлаждаща система може да съкрати значително времето за 
производство. И обратно, не добре проектираната охлаждаща 
система може да стане причина за възникване на деформации и 
дефекти в изделието, неравномерно свиване и изкривяване.  

Охлаждането се осъществява чрез охлаждащи канали, 
преминаващи през шприц формата. Топлината от полимера се 
отвежда чрез охлаждащите канали с помощта на конвекция 
благодарение на циркулиращ флуид. Отвеждането на топлина 
продължава докато детайлът се охлади достатъчно за да може 
да бъде изваден от формообразуващите без да се наруши 
формата му. След това охлаждането продължава на стайна 
температура и естествена конвекция. 

При конструиране на шприцформи е важно да се изследват 
отделните етапи и тяхното влияние върху качеството на 
произвежданите изделия и производителността на процеса 
шприцване. Важно е да се вземат под внимание 
конструктивните особености на шприцформата, избора на броя 
и мястото на питателите. Изборът на охлаждаща система пък 
пряко влияе както върху качеството и най-вече върху 
производителността. За предварително изследване на всички 
споменати фактори са създадени специализирани софтуерни 
продукти, които симулират в детайли целия процес. 
Моделирането му обаче може да стане и чрез по-прости, не 
тясно профилирани системи за автоматизирано проектиране. В 
настоящата разработка ще демонстрираме методика за 
изследване на топлинното натоварване на инструментална 
екипировка, разработена с помощта на SоlidWorks Simulation, а 
след това ще бъде направена проверка на резултатите с 
помощта на специализиран продукт.  

 
Фиг. 1 Модел на изделие, заедно с леякова система. 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS X INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2013 ISSN 1310-3946

YEAR XXI, VOLUME 2, P.P. 27-30 (2013)27



2. Методика за топлинно моделиране на 
инструментална екипировка с помощта на 
SolidWokrs Simulation. 

В следващото изложение ще представим методика за 
топлинно моделиране на инструментална екипировка с 
помощта на SolidWorks Simulation. В предходни публикации 
[1],[4] вече сме демонстрирали основните моменти от нея. Ето 
защо тук ще бъдат представени само новите моменти. За 
онагледяване на методиката е подбран детайл със сравнително 
сложна геометрична форма (фиг.1). 

В таблица 1 са показани свойствата на материала, 
използван при изработка на формообразуващите. За целта е 
използвана стомана с висока топлопроводност и топлинен 
капацитет. Легирането и закаляването на стоманите намалява 
тяхната топлопроводност. Например, топлопроводността на 
инструменталната стомана е два пъти по-голяма от тази на 
корозиоустойчивите, а на берилиевия бронз два пити по-голяма 
от инструменталните стомани. Медта не може да се използва за 
формообразуващи, понеже е мека, но е подходяща за вложки и 
детайли от охлаждащата система.  

Таблица 1: Свойства на материала за изработка на 
формообразуващите. 

Свойство Стойност Мерна 
единица 

Модул на 
еластичност 2*1011 N/m2 

Отношение на 
Поасон 0,3 - 

Плътност 8000 kg/m3 
Коефициент на 

линейно 
термично 

разширение 

1.2*10-5 1/K 

Топлопроводност 50 W/(m.K) 
Топлинен 
капацитет 500 J/(kg.K) 

 

Близки до посочените в таблицата свойства притежава, 
например, стомана DIN 1.7218 (AISI 4130).  

Предлаганата методика предвижда топлинното моделиране 
тук да се раздели на три етапа:  

- Запълване на формата – обикновено това е кратък 
период, през който ще приемем, че температурата по 
повърхността на кухината остава постоянна, 
охлаждащата система не е включена, а шприцформата, 
която е била нагрята до определена препоръчителна 
стойност започва да се загрява поради контакт със 
стопилката; 

- Етап на задържане – през този отново кратък период от 
време започва бавното изстиване на разтопения 
материал. Охлаждащата система все още не е 
включена; 

- Охлаждане – това е най-дългият период. През него 
действа охлаждащата система и материалът изстива и 
се втвърдява до достигане на момент, в който 
изделието може да бъде извадено от формата без да 
бъде деформирано. 

Тези три етапа се дефинират чрез три отделни 
нестационарни термични анализа в SolidWorks Simulation. 
Техните параметри като продължителност и температура на 
загряване на шприцформата е необходимо да се изберат според 
материала, който се шприцва. В случая, това е ABS, Terluran 
8777 T (BASF) [7]. При него стопилката трябва да има 
температура 225ОС, а формата да е подгрята до 60ОС. 
Температурата, при която детайлът може да се извади от 
шприцформата и да запази формата си е 110 ОС (freeze 
temperature), а температурата на пълно втвърдяване е 90ОС 

(eject temperature). Препоръчителната температура в 
помещението е 25ОС. Последното е важно, защото след 
изваждане от формата детайлът ще изстива при стайна 
температура.  

Според предварителни проучвания времената за анализите 
са съответно: 0.95 секунди – пълнене, 4 секунди уплътняване, 
122 секунди охлаждане.  

Проектирана е конвенционална охлаждаща система с прави 
канали разположени от едната страна на изделието. Каналите 
имат кръгло сечение. Диаметърът и разположението на 
каналите спрямо детайла и спрямо изделието са съобразени с 
дебелината на стените на модела [4]. На фиг.2 може да се види 
разположението на охлаждащите канали.  

 
Фиг.2. Разположение на охлаждащите канали 

Циркулиращият в охлаждащата система флуид е вода с 
дебит 120cc/s и температура 60ОС. За флуида е изчислено 
числото на Рейнолд, което в случая е 40 290,1. За да се 
симулира движещ се флуид без да се използва специализиран 
флуиден анализ се допуска [1], [3] да се направи 
преизчисляване на коефициента на конвекция. Получената 
стойност в случая е 13,632424.103W/(m2K). Допълнително се 
задава и конвекция по външните повърхнини на шприцформата 
с коефициент 15 W/(m2K) при посочената вече по-горе 
температура на въздуха. 

 
Фиг. 3. Температурно разпределение в края на етапа на запълване на 

кухината 
За първият анализ се задава постоянна температура по 

лицето на кухината и начална температура на шприцформата. 
За простота при анализа формата е разработена като едно тяло 
[1]. Вторият нестационарен анализ използва като начални 
условия резултатите за температурното разпределение, 
получени чрез първият анализ (фиг.3). И за двата анализа е 
добавена конвекция по повърхността на шприцформата. 

Резултатите от фазата на запълване (фиг.4) се използват 
като начално температурно разпределение при стартиране на 
третия нестационарен термичен анализ – фаза на охлаждане на 
изделието. Тук допълнително се симулира наличие на 
охлаждащ флуид чрез задаване на конвекция по 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS X INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2013 ISSN 1310-3946

YEAR XXI, VOLUME 2, P.P. 27-30 (2013)28



цилиндричните лица на охлаждащите канали с предварителни 
изчисления коефициент на конвекция. Полученото 
температурно разпределение може да се види на фиг.5. 

 
Фиг. 4. Температурно разпределение в края на етапа на запълване на 

кухината 

 
Фиг. 5. Температурно разпределение в края на етапа на 

запълване на кухината 

Допълнително по повърхността на кухината са поставени 
сензори, които записват промяната на температурата по време 
на анализите. Сензорите са поставени в различни зони на 
детайла, така че да се проследят промените както в зоните, 
които изстиват по-бързо, така и в тези, за които е необходимо 
по-дълго време за охлаждане. За периода на охлаждане 
резултатите от сензорите могат да се видят на фиг.6.  

 
Фиг.6 . Резултати от сензори по лицето на 

формообразуващите(промяна на температурата в избрани точки за 
периода на анализ) 

Става ясно, че след определен момент от време, още преди 
да е приключил периода на анализ детайлът може да бъде 
изваден и оставен да изстива под действие на естествена 
конвекция и стайна температура. Показател за достигане на 
това е охлаждането до температура, при която изделието 
запазва формата си и няма опасност да се деформира при 

изваждане (freeze temperature). Това допълнително може да 
скъси времето за производство на единично изделие, а от там 
да се повиши производителността на процеса.  

3. Верификация на предлаганата методика 
За проверка на резултатите, получени чрез предлаганата от 

нас методика е използван специализиран софтуер Moldex 3D от 
типа САЕ [2],[6]. Продуктът се използва за проектиране и 
симулиране на процеса на шприцване. В основата му стои 
флуиден анализ. Разработен е на модулен принцип. За проверка 
на методиката ще ползваме два от модулите. В първият Moldex 
3D еDesigner за готов детайл се проектират леяковата система, 
охлаждаща система и  се подготвя мрежата за провеждане на 
анализа. Програмата дава възможност за проектиране на 
разнообразни ляекови и охлаждащи системи, както със 
стандартна форма, така и потребителки създадени такива.  

Следва модул за избор на настройки за анализ и 
извършване на самите изчисления по симулиране на процеса на 
шприцване. При това се обхващат всичките споменати в 
началото етапи – от запълване на кухината на формата, до 
изстиване на изделието до желаната температура. 

За нашия случай ще използваме вече създадения в 
SolidWorks детайл. С помощта на Moldex3D eDesigner 
проектираме същите охлаждаща и леякова системи. За да се 
направи сравнителен анализ интерес представляват времето за 
изстиване на детайла и температурното разпределение в 
различните моменти от време (фиг.7 ÷ фиг.9). 

 
Фиг.7. Температурно разпределение в края на запълването, 

получено чрез Moldex3D 

 
Фиг.8. Температурно разпределение в края фазата за 

уплътняване, получено чрез Moldex3D 
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Фиг.9. Температурно разпределение в края фазата на 

охлаждане, получено чрез Moldex3D 

Резултатите за температурното разпределение в края 
отделните фази, получени с помощта на Moldex 3D са 
съпоставими, с резултатите от SolidWorks Simulation. В Mоldex 
са използвани същите периоди за запълване, уплътняване и 
охлаждане. При това е получено равномерно запълване на 
формата, без наличие на значителни дефекти и деформации в 
изделието. По отношение на различните видове резултати, 
Moldex дава много големи възможности – с него могат да се 
проследят подробно всички етапи по шприцване на едно 
изделие и да се проконтролират както температурното 
разпределение, така и величини като налягане в различните 
фази, плътност на изработвания детайла, деформации в модела 
и т.н. 

 
Фиг.10. Процентно разпределение на температурите в края 

на периода на изстиване на детайла (Moldex 3D). 

На фиг.10 е представено процентното разпределение на 
температурите в обема на изделието в края на периода на 
изстиване на детайла. Ясно се вижда, че около 98% от детайла 
е с температура под 90OC – температурата за изваждане на 
детайла. Това потвърждава направения по-рано извод за 
скъсяване на периода на охлаждане. 

4. Изводи 
Чрез провеждане на симулационни изследвания с помощта 

на SolidWorks Simulation демонстрирахме един метод за 
изследване на температурното разпределение в 
инструменталната екипировка по време на шприцване. Този 
подход е полезен при проектиране на екипировка и определяне 
на параметрите на охлаждащата система, която е част от нея. 
Разбира се, за такова изследване изключително полезни са 

мощни софтуерни продукти от типа на SimpoeWorks, Moldflow 
и Moldex 3D. Тяхната цена обаче е значителна, а освен това 
изискват предварително обучение на кадрите, които ще ги 
ползват. Чрез направените експерименти доказахме, че за с 
предлаганата методика, проектантът може да направи една 
ранна оценка на проектираната от него екипировка и то в 
позната CAD система, където става създаването на моделите, 
оформянето на чертожната документация. Макар и непълен, 
анализът дава представа за застиването на стопилката по време 
на производството на изделието и предпазва от непълно 
запълване на кухината поради прекалено бързо застиване на 
определени участъци. Други важно предимство е възможността 
за определяна на типа и местоположението на охлаждащите 
канали, което е пряко свързано с качеството и най-вече 
производителността на процеса. 
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