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Optymalizacja konstrukcji formy do wtryskiwania os³ony
przegubu pó³osi z wykorzystaniem programu Moldflow
Opracowano mieszankê gumow¹ na osnowie kauczuku chloroprenowego do wytwarzania os³on przegubu pó³osi pojazdów samochodowych. Przeprowadzono testy odpornoœci chemicznej i zmêczeniowej
os³on. Na podstawie symulacji wtryskiwania za pomoc¹ programu Moldflow zoptymalizowano konstrukcjê formy wtryskowej, co zapewni³o dobr¹ wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹ kszta³tki.
S³owa kluczowe: kauczuk chloroprenowy, symulacja wtryskiwania, Moldflow, wytrzyma³oœæ zmêczeniowa.

Optimisation of mold structure for injection molding of inboard
joint rubber boots by using Moldflow software
Summary. A blend was developed based on chloroprene rubber to produce automotive inboard joint rubber boots. Chemical and fatigue resistance of the parts were tested. By using Moldflow software, the
structure of mold runner and gate system was optimized to obtain good fatigue properties of the boots.
Key words: chloroprene rubber, injection molding simulation, Moldflow, fatigue resistance.

1. Wstêp
Os³ony przegubu pó³osi to kszta³tki wykonane najczêœciej z mieszanek gumowych, wype³nione smarem,

Rys. 1. Widok os³ony przegubu pó³osi o typowej konstrukcji; 1 – du¿y pierœcieñ, 2 – ma³y pierœcieñ, 3 – powierzchnia karbowana
Fig. 1. Typical inboard joint rubber boot; 1 – upper ring,
2 – lower ring, 3 – curbed surface
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stanowi¹ce zabezpieczenie i uszczelnienie k¹towego
po³¹czenia przeniesienia napêdu przed kurzem, wod¹ i
innymi szkodliwymi czynnikami (rys. 1). Na trwa³oœæ
wyrobu wp³ywaj¹ g³ównie nastêpuj¹ce czynniki:
l konstrukcja kszta³tki i warunki jej eksploatacji,
l rodzaj zastosowanego elastomeru,
l konstrukcja formy wtryskowej i parametry formowania.
Os³ony te musz¹ byæ odporne na dzia³anie olejów i smarów, powinny tak¿e mieæ dobr¹ odpornoœæ zmêczeniow¹
oraz dobr¹ elastycznoœæ zarówno w niskiej (< 0 °C), jak
i w podwy¿szonej temperaturze. Wynika to z przeznaczenia tych czêœci i funkcji, jak¹ spe³niaj¹ one w pojazdach samochodowych.
Os³ony maj¹ zwykle kszta³t mieszka (rys. 1) zakoñczonego z jednej strony ma³ym, a z drugiej strony du¿ym
pierœcieniem, przy czym pierœcienie po zewnêtrznej stronie powierzchni walcowej maj¹ wystêpy prowadz¹ce i s¹
dociskane do walcowych czêœci pojazdu opaskami zaciskowymi umieszczonymi w wystêpach odpowiadaj¹cych
kszta³towi wa³ka.

2. Materia³y stosowane do
wytwarzania os³on przegubu pó³osi
Elastomery stosowane do produkcji os³on musz¹
charakteryzowaæ siê dobr¹ wytrzyma³oœci¹ w zakresie
temperatury od –40 °C do +125 °C, odpornoœci¹ na
dzia³anie ozonu oraz smarów i olejów. Do wytwarzania
os³on u¿ywa siê g³ównie kauczuku chloroprenowego
(CR), który jest stosunkowo odporny na smary i oleje
oraz wykazuje du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ [1-3].
Ulega wulkanizacji w reakcji z tlenkami metali, g³ównie
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Tabela 1. Wymagania wytrzyma³oœciowe stawiane os³onom przegubów pó³osi w normie ASTM D 2000
M4CA610B35F17G21
Table 1. Requirements for inboard joint rubber boots according to ASTM Standard D 2000 M4CA610B35F17G21
W³aœciwoœæ

Jednostka miary

Wartoœæ wymagana

Twardoœæ

°Sh A

64±2

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, co najmniej

MPa

10

%

250

Wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu, co najmniej
Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie, co najmniej

N/mm

26

Temperatura kruchoœci, co najwy¿ej

°C

–40

Odkszta³cenie trwa³e przy œciskaniu 22h/ 125°C /25% ugiêcia,
maksimum

%

70

°Sh A

0 ÷ +10

— wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

%

–30 ÷ 0

— wyd³u¿enia przy zerwaniu

%

–40 ÷ 0

Dopuszczalne zmiany w³aœciwoœci po teœcie starzeniowym
w powietrzu w 125 °C przez 70 h:
— twardoœci

Dopuszczalne zmiany w³aœciwoœci po starzeniu w p³ynie
ASTM-1 w temp. 125 °C przez 70 h:
— twardoœci

°Sh A

0 ÷ +15

— wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

%

–20 ÷ +20

— wyd³u¿enia przy zerwaniu

%

–40÷ 0

— objêtoœci

%

–15 ÷ 0

Dopuszczalne zmiany w³aœciwoœci po moczeniu w smarze
w 125 °C przez 70 h:
— twardoœci

°Sh A

–15 ÷ 0

— wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

%

–25 ÷ 0

— wyd³u¿enia przy zerwaniu

%

–40 ÷ 0

— objêtoœci

%

0 ÷ +15

magnezu i cynku. Dodatkow¹ zalet¹ zwulkanizowanego
CR, wynik³¹ z obecnoœci chloru w jego cz¹steczce, jest
jego ograniczona palnoœæ. Wulkanizaty te maj¹ bardzo
dobre w³aœciwoœci mechaniczne, s¹ one równie¿ odporne na czynniki atmosferyczne, a w szczególnoœci na
ozon, wykazuj¹ zadowalaj¹c¹ odpornoœæ na dzia³anie
wêglowodorów alifatycznych i olejów smarnych, rozcieñczonych i stê¿onych zasad, rozcieñczonych kwasów
i wodnych roztworów wielu soli.
Od materia³u przeznaczonego do zastosowañ motoryzacyjnych zazwyczaj oczekuje siê, aby odpowiada³ dalece zindywidualizowanym wymaganiom jakoœciowym
stawianym mu przez odbiorców. W tabeli 1 zestawiono
przyk³adowe wymagania, jakie musi spe³niæ materia³ na
os³ony przegubu pó³osi, aby by³ zgodny z norm¹ ASTM
D 2000 M4CA610B35F17G21.
Ze wzglêdu na to, ¿e os³ona przegubu pó³osi styka siê
w trakcie u¿ytkowania ze smarem oraz ze œrodowiskiem,
w którym mo¿e mieæ okresowy kontakt z olejami, paliwami i innymi p³ynami eksploatacyjnymi w podwy¿szonej temperaturze, a tak¿e z wod¹, roztworami soli i ozonem, opracowano na podstawie laboratoryjnych badañ
wstêpnych sk³ad mieszanki gumowej na osnowie kauczuku chloroprenowego. Przeprowadzone oznaczenia
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zmian w³aœciwoœci kszta³tek wykonanych z opracowanej
mieszanki, po starzeniu w oleju wzorcowym ASTM 1
w standardowych wartoœciach temperatury: 70, 100,
125 °C wed³ug normy ASTM D 471, zestawiono w tabeli 2. Z przedstawionych rezultatów oznaczeñ wynika, ¿e
opracowany materia³ spe³nia wymagania normy, obowi¹zuj¹ce dla materia³ów na os³ony pó³osi.
Tabela 2. Zmiany w³aœciwoœci wyprasek wykonanych z
opracowanej mieszanki na osnowie kauczuku chloroprenowego (CR) po 70-godzinnym sezonowaniu w p³ynie
ASTM 1
Table 2. Property changes of the parts made of chloroprene rubber after exposition onto ASTM 1 liquid for 70 h
Zmiany w³aœciwoœci

Temperatura sezonowania, °C
70

100

125

twardoœci, °Sh A

2

3

5

wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie, %

3,6

–0,7

–4,9

wyd³u¿enia przy
zerwaniu, %

–0,3

–11,5

–17,3

objêtoœci, %

–13

–12

–10
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Rys. 2. Zale¿noœæ wspó³czynnika retrakcji kszta³tek wykonanych z opracowanych mieszanek CR od temperatury,
przed i po starzeniu
Fig. 2. Retraction ratio versus temperature before and after weathering test of parts made of chloroprene rubber

Drugim wa¿nym czynnikiem branym pod uwagê
przy doborze materia³u przeznaczonego na os³ony jest
jego mrozoodpornoœæ. Dobrym kryterium oceny w³aœciwoœci badanej gumy w niskiej temperaturze jest zmiana
wspó³czynnika retrakcji, czyli powrotu do pierwotnego
kszta³tu po naci¹gniêciu i zamro¿eniu próbki. Badaniom
tym, przeprowadzonym wg normy ISO 2921, poddano
próbki niestarzone i starzone w p³ynie ASTM 3. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie (rys. 2).

ganym przez przemys³ motoryzacyjny. Urz¹dzenie do
przeprowadzenia testów zmêczeniowych os³on przedstawiono na rys. 4. Testy prowadzono wed³ug za³o¿onego
programu obci¹¿ania dla kilku wartoœci temperatury

3. Optymalizacja konstrukcji
gniazda formy wtryskowej
Os³ony przegubu pó³osi wykonuje siê metod¹ wtryskiwania mieszanki gumowej do rozgrzanej formy przy
zadanych parametrach technologicznych. Istotnym zagadnieniem, które musi rozwa¿yæ konstruktor formy,
jest miejsce i sposób doprowadzenia mieszanki gumowej
do gniazda formy. Mieszanka gumowa mo¿e byæ wtryskiwana szczelinowo przez jeden wlewek boczny (rys. 3),
kilka wlewków umieszczonych na bocznej œciance
gniazda lub przez wlewek pierœcieniowy, zasilaj¹cy równomiernie gniazdo formuj¹ce. Pierwsze dwa wymienione warianty konstrukcji gniazda s¹ stosunkowo ³atwe do
wykonania. Trzeci wariant rodzi problemy zwi¹zane
z trudniejszym do wykonania kszta³tem przysz³ego
wlewka oraz z p³aszczyzn¹ podzia³u formy, która wymaga zastosowania wtryskarki o tzw. uk³adzie L.
Pierwsze próby wtryskiwania os³on wykonano dla
gniazda z wlewkiem szczelinowym bocznym, wybranym
wstêpnie ze wzglêdu na wspomnian¹ ³atwoœæ jego wykonania. Otrzymane prototypy os³on poddano testom zmêczeniowym – wielokrotnego zginania i œciskania, wyma-
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Rys. 3. Model kszta³tki z wlewkiem bocznym (na bryle
widoczna jest na³o¿ona siatka elementów skoñczonych)
analizowanej za pomoc¹ programu Moldflow
Fig. 3. A part model with side gate (with generated finite
elements mesh) prepared for Moldflow injection molding
analysis
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B

A
C

Rys. 4. Urz¹dzenie do przeprowadzania testu wytrzyma³oœci zmêczeniowej formowanych wtryskowo os³on przegubu pó³osi; A – zamocowanie wiêkszego pierœcienia, B –
zamocowanie mniejszego pierœcienia, C – mieszek os³ony
wype³niony smarem
Fig. 4. A chamber for testing the fatigue resistance of inboard joint rubber boots; A – fastening of upper ring, B –
fastening of lower ring, C – bellows filled with grease

wa³ka ³¹cz¹cego. Wynik testów dla detali formowanych
wtryskowo w opisany wy¿ej sposób okaza³ siê negatywny
– os³ony nie wytrzyma³y wymaganej liczby cykli zmêczeniowych.
Postanowiono wiêc ustaliæ przyczynê tego faktu za
pomoc¹ programu komputerowej symulacji wtryskiwania Autodesk Moldflow Insight (Moldflow) oraz poprawiæ wyniki testów zmêczeniowych poprzez analizê i optymalizacjê procesu przetwórczego.
Analizê wype³niania gniazda i wulkanizacji przeprowadzono dla mieszanki gumowej, wybranej z bazy programu Moldflow, o w³aœciwoœciach reologicznych i kinetyce wulkanizacji zbli¿onej do zaprojektowanej mieszanki
CR. Wyniki analizy pozwoli³y stwierdziæ, ¿e gniazdo wype³niane jest równomiernie i bez trudnoœci, nie nastêpuj¹ tak¿e miejscowe przegrzania, a postêp wulkanizacji
odbywa siê równomiernie w ca³ym gnieŸdzie formuj¹cym. Zwrócono zatem uwagê na inne uzyskane wyniki
analizy, wi¹¿¹ce siê z tak zwanymi liniami ³¹czenia strumieni. Linie te powstaj¹ na przyk³ad w wyniku ³¹czenia
siê strumieni polimeru po op³yniêciu rdzeni formuj¹cych. Mog¹ one powstawaæ wskutek zetkniêcia siê ze
sob¹ p³yn¹cych naprzeciwko siebie strumieni. Linie te
zwane s¹ po angielsku „weld lines” i powoduj¹ zwykle
os³abienie wypraski (rys. 5). W przypadku czo³owego
zderzenia, k¹ty pomiêdzy spotykaj¹cymi siê strumieniami stopu przybieraj¹ niewielkie wartoœci: 0-90°. Linie
³¹czenia mog¹ tak¿e mieæ charakter zlania siê strumieni
– wtedy k¹ty pomiêdzy p³yn¹cymi strumieniami s¹
znacznie wiêksze, powy¿ej 130°, i nosz¹ anglojêzyczne
okreœlenie „meld line”. Takie linie zlewania daj¹ silniejsze po³¹czenie strumieni. Program Moldflow diagnozuje

Tabela 3. Warunki prowadzenia testów zmêczeniowych
os³on przegubu pó³osi
Table 3. Parameters of fatigue resistance measurements
for inboard joint rubber boots
Krok

Temperatura, °C

Prêdkoœæ
obrotowa
wa³ków,
1/min

K¹t
nachylenia
przegubu,
deg

Czas
trwania
testu, h

1.

18–25

750

15

10

2.

100

1000

12

30

3.

115

750

12

20

4.

18–25

750

12

5

5.

-40

100

15

40

6.

115

750

15

10

7.

135

100

12

10

8.

120

100

12

5

(tabela 3). Testy wykonywano równoczeœnie dla 4 os³on,
które najpierw rozci¹gniêto o 12 mm, a nastêpnie œciœniêto o 8 mm. Za pozytywny wynik testu przyjmowano,
jeœli na powierzchni os³ony nie wyst¹pi³y pêkniêcia, brak
by³o wycieku smaru oraz przesuniêcia os³ony wzglêdem
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Rys. 5. Ilustracja przyczyn os³abienia wypraski w miejscach tworzenia siê linii ³¹czenia typu „weld”
Fig. 5. An illustration of the reason for part weakening in
places where weld lines occur
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Rys. 6. Wyniki analizy linii ³¹czenia strumieni p³yn¹cego stopu dla wypraski
o konstrukcji wyjœciowej, otrzymane za pomoc¹ programu Moldflow. Strza³kami zaznaczono linie o najmniejszych wartoœciach k¹ta zderzenia strumieni,
znajduj¹ce siê w obci¹¿onych czêœciach wypraski (mieszku).
Fig. 6. Moldflow analysis of weld or meld lines for the initial runner and gate
system. The smallest angles at which streams collide in the hardest working
parts of the bellows are marked with arrows.

Zauwa¿onym mankamentem
operacji wype³niania gniazda w
przypadku wlewka umieszczonego
na boku gniazda s¹ linie ³¹czenia
strumieni p³yn¹cej mieszanki (rys.
6). Maj¹ one charakter „weld line”
i mieszcz¹ siê w wiêkszym pierœcieniu oraz w dolnej czêœci mieszka,
która w trakcie eksploatacji os³ony
nara¿ona jest na szybkozmienne,
powtarzaj¹ce siê cykle naprê¿eniowe (rys. 6, miejsca zaznaczone
strza³kami). Linie ³¹czenia powstaj¹ce w dalszej czêœci os³ony, bli¿ej
mniejszego pierœcienia, utworzone
zosta³y w wyniku spotkania strumieni pod znacznie wiêkszymi k¹tami. Za³o¿yliœmy wiêc, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ zbyt wczesnego pêkania os³on podczas testów zmêczeniowych s¹ os³abiaj¹ce kszta³tkê linie ³¹czenia typu „weld line”, pojawiaj¹ce siê w jej miejscach krytycznych. Tym samym, sposobem na polepszenie wytrzyma³oœci zmêczeniowej wypraski by³aby zmiana
konstrukcji uk³adu wlewowego.
Po licznych analizach wtryskiwania, wykonanych dla ró¿nych wariantów konstrukcji uk³adu wlewowego, doszliœmy do wniosku, ¿e ze
wzglêdu na ³atwoœæ wykonania formy najkorzystniejsze bêdzie dobudowanie do dolnej czêœci kszta³tki,

Rys. 7. Wyniki analizy p³yniêcia stopu dla
zmodyfikowanej konstrukcji uk³adu wlewowego, otrzymana za pomoc¹ programu Moldflow, przedstawione jako wektory prêdkoœci
p³yniêcia tworzywa w gnieŸdzie. Na rysunku
widoczne jest zderzenie strumieni stopu w
dolnej, dobudowanej czêœci wypraski (miejsce zaznaczone strza³k¹). Powy¿ej, w tym w
pobli¿u mieszka, wektory prêdkoœci strumieni
uk³adaj¹ siê ju¿ równolegle.
Fig. 7. Moldflow filling analysis for modified
runner and gate system. The melt flow map is
represented by velocity vectors. Converging
flow front collisions as weld lines are shown
in the new added ring of the part (place marked by arrow). In the upper part of the ring,
near to bellows the velocity vectors are parallel (meld line).

oba typy linii ³¹czenia na podstawie wartoœci k¹tów
zawartych pomiêdzy ³¹cz¹cymi siê strumieniami.
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zasilanego z bocznego wlewka, sto¿kowego lub cylindrycznego pierœcienia, który ³¹czy³by siê z dolnym, wiêk-

paŸdziernik – grudzieñ 2011

ELASTOMERY nr 4

25

projektowanie formy wtryskowej
szym pierœcieniem os³ony rodzajem kana³u szczelinowego d³awi¹cego przep³yw. Zaplanowano doprowadzenie
mieszanki gumowej do tego dobudowanego pierœcienia
wariantowo: za pomoc¹ jednego lub kilku wlewków. Wymiary szczeliny ³¹cz¹cej dobudowany pierœcieñ z w³aœciw¹ kszta³tk¹ dobrano tak, aby linie ³¹czenia typu „weld”
wypad³y w najmniej obci¹¿onej czêœci wypraski – wiêkszym pierœcieniu. Wykonane za pomoc¹ programu
Moldflow analizy wype³niania gniazda doprowadzi³y do
uzyskania satysfakcjonuj¹cego efektu, co uwidoczniono
na rys. 7. Zaprojektowana na podstawie wyników tych
analiz i wykonana na podstawie wynik³ych st¹d wniosków forma wtryskowa oraz otrzymane wypraski potwierdzi³y oczekiwany rezultat. Wtryskiwane os³ony przegubu pó³osi przesz³y pozytywnie testy zmêczeniowe, wykonane wed³ug opisanego wczeœniej programu (tabela 3).

4. Podsumowanie
Zaprojektowany na podstawie symulacji wtryskiwania za pomoc¹ programu Moldflow uk³ad wlewowy,
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wykorzystuj¹cy dodatkowo wprowadzony pierœcieñ ze
szczelin¹ d³awi¹c¹ przep³yw, pozwala na zastosowanie
³atwiejszego do wykonania bocznego kana³u wlewowego
formy, pomimo ¿e takie zasilanie formy zwykle nara¿a
kszta³tkê na powstawanie os³abiaj¹cych j¹ linii ³¹czenia.
Zaproponowane rozwi¹zanie zapewnia równomierne
wype³niania gniazda formuj¹cego, daj¹c wypraskê pozbawion¹ linii ³¹czenia typu „weld” w krytycznych, najbardziej obci¹¿onych jej przekrojach i zosta³o zg³oszone
do Urzêdu Patentowego [1].
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