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SYMULACJA PROCESU WTRYSKU SZTYFTÓW UŻYWANYCH W
DRUKU 3D DLA ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
Streszczenie: W niniejszym artykule, bazując na danych literaturowych, opracowano model
materiałowy biodegradowalnego tworzywa medycznego - polikaprolaktonu (PCL). Model ten
posłużył do wykonania symulacji procesu wtrysku tego tworzywa. Celem analizy była
walidacja konstrukcji formy, służącej do produkcji filamentów do drukarki 3D. Filamenty te
będą wykorzystywane do wydruku implantów.
Słowa kluczowe: symulacja, proces wtrysku, polimery biodegradowalne

SIMULATION OF STICK'S INJECTION PROCESS USED IN 3D
PRINTING FOR MEDICAL APPLICATIONS
Summary: In this article, based on literature data, a material model of biodegradable medical
material - polycaprolactone (PCL) - was developed. This model was used to simulate
polycaprolactone’s injection process. The target of the analysis was to validate the construction
of the form, used for the production of filaments for 3D printers. These filaments will be used
to print implants.
Keywords: simulation, injection process, biodegradable polymers

1. Wstęp
Połączenie wiedzy medycznej z naukami technicznymi przynosi świetne rezultaty,
a współpraca pomiędzy lekarzami a inżynierami obfituje w nowe pomysły
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i ulepszenia zarówno wyrobów medycznych jak i specjalistycznej aparatury
wykorzystywanej w medycynie. Warto zwrócić uwagę na role nowoczesnych
materiałów konstrukcyjnych w zastosowaniach medycznych. Coraz większe
znaczenie w tej dziedzinie mają innowacyjne materiały polimerowe. Ich
niepodważalną zaletą są praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia
mieszanek, a co za tym idzie całkiem nowych tworzyw oraz kompozytów o zupełnie
innych, pożądanych właściwościach. Z powodzeniem wykorzystuje się także
polimery biodegradowalne ulegające rozkładowi w środowisku naturalnym na
niegroźne związki chemiczne. Zarówno rozwój oprogramowania jak i technik druku
3D znacząco zwiększa zakres możliwości projektowych oraz technologicznych
wykonania coraz bardziej skomplikowanych i dokładnych detali wykorzystywanych
w medycynie. Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego
umożliwia wspomaganie oraz optymalizację całego procesu życia detalu. Wprowadza
też całkiem nowe możliwości, takie jak szybkie prototypowanie oraz inżynieria
odwrotna. Wszystkie te narzędzia odpowiednio wykorzystane bardzo mocno
przyczyniają się do rozwoju techniki, także w zakresie tak ważnym jak zdrowie i życie
człowieka.

2. Model materiałowy
Do przeprowadzenia symulacji wtrysku tworzywa sztucznego niezbędny jest model
materiałowy używanego polimeru. Na model składają się wybrane właściwości
fizyczne badanego tworzywa w postaci stałych oraz zależności pomiędzy nimi.
Informacje te wykorzystywane są przez program do obliczeń, czego efektem jest
symulacja procesu oraz jej rezultaty. Programy komputerowe symulujące procesy
wtrysku, działają w oparciu o metodę elementów skończonych (MES). Po
zdyskretyzowaniu badanego obszaru przeprowadzają analizę przepływu (flow
analyse) wybranego materiału. Ma to miejsce w ograniczonym obszarze, pod
działaniem czynników takich jak ciśnienie oraz temperatura. W związku z tym, aby
osiągnąć zamierzone rezultaty istnieje konieczność zdefiniowania wielu właściwości
pochodzących najczęściej z badań próbek materiałowych. Na potrzeby symulacji
stworzono model materiałowy tworzywa CAPA® 6500 czyli polikaprolaktonu o masie
cząsteczkowej 50000 Da [1]. Powstał on w oparciu o dane literaturowe
i doświadczalne dotyczące tego tworzywa. Polikaprolakton (PCL) należy do grupy
poliestrów alifatycznych. Jedną z dominujących właściwości charakteryzujących ten
polimer jest niska temperatura topnienia, co ułatwia jego przetwarzanie. Właściwości
mechaniczne, termiczne i fizyczne zależą w dużej mierze od jego masy
cząsteczkowej. PCL to biokompatybilny i biodegradowalny polimer o dużym
potencjale do tworzenia mieszanek oraz modyfikacji. Powolna degradacja może
zostać przyśpieszona w wyniku procesu kopolimeryzacji z polilaktydami (PLA).
Właściwości mechaniczne PCL można poprawić stosując dodatek poliglikolidu
(PGA). Wysoka biozgodność wraz z długim czasem biodegradacji (około
24 miesiące) sprawiają, że polikaprolakton bardzo dobrze sprawdza się
w inżynierii tkankowej oraz w wyrobach medycznych od których wymaga
się długotrwałej degradacji [2].
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2.1. Właściwości reologiczne
W procesie wtrysku polimerów bardzo istotna jest znajomość ich własności
reologicznych. Dokładne poznanie używanego w procesie materiału w zakresie jego
płynięcia oraz zachodzących plastycznych deformacji, umożliwia wytwarzanie
zgodnych i powtarzalnych produktów. Konieczność znajomości parametrów
reologicznych polimeru w procesie wtrysku wynika ze zmiany stanu skupienia
materiału pod wpływem ciepła podczas przebiegu procesu. Podstawowymi
parametrami reologicznymi w procesach wtrysku są szybkość ścinania oraz lepkość
[3].
2.1.1 Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania przy zadanej
wartości temperatury (ang. Viscosity – Shear Rate diagram)
Zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania zwana jest także krzywą
płynięcia. Znajomość tej zależności stanowi podstawę do symulacji procesu
rozchodzenia się ciekłego tworzywa w formie. Krzywe płynięcia wyznacza się dla
różnych wartości temperatury [4]. W celu zaimportowania do programu liczącego
zależność lepkości dynamicznej od szybkości ścinania zastosowano parametry
równań modelu CROSSA - WLF. Na podstawie punktów pomiarowych uzyskanych
z badań doświadczalnych (przy użyciu reometrów kapilarnych) następuje
aproksymacja wyników pomiarów za pomocą w/w modelu [5]. Na rysunkach 1 oraz
2 przedstawiono okno dialogowe importu danych reologicznych do programu. Dane
dla polimeru PCL pozyskano na podstawie literatury [6], [7].

Rysunek 1. Parametry modelu CROSSA (program Solidworks 2018)
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Rysunek 2. Parametry modelu CROSSA w programie Autodesk Moldflow Adviser
wraz z wygenerowanymi na ich podstawie krzywymi płynięcia
2.1.2. Temperatura zeszklenia (ang. Glass Transition Temperature)
Temperatura zeszklenia (Tg) to jedna z temperatur znamionowych tworzywa
sztucznego. Ustala się ją, zwiększając stopniowo temperaturę danego polimeru.
Zachodzi wtedy przemiana ze stanu szklistego na stan wysokoelastyczny. Przejście
ma charakter stopniowy i odwracalny [8]. Na rysunku 3 przedstawiono
zaimportowaną z pozycji [10], wartość temperatury przejścia szklistego dla polimeru
PCL w programie.
2.1.3. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (ang. Melt mass- flow rate)
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) wyznacza się ogrzewając do zadanej
temperatury pewną ilość tworzywa (znany ciężar) które następnie jest wytłaczane
przez dyszę. MFR to masa tworzywa, która przepłynie przez dyszę podczas próby,
pod działaniem określonego ciśnienia, w zadanej temperaturze i określonym czasie
[9]. Na rysunku 3 przedstawiono zaimportowaną do programu wartość MFR dla
polimeru PCL na podstawie danych literaturowych [10]. Im wyższa wartość MFR,
tym mniejsze opory płynięcia.

Rysunek 3. Fragment okna programu Autodesk Moldflow Adviser z
zaimportowanymi wartościami temperatury zeszklenia oraz MFR
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2.2. Właściwości cieplne
Właściwości cieplne w programach do symulacji procesu wtrysku opisuje się poprzez
dwa parametry: przewodność cieplną (ang. thermal conductivity) oraz ciepło
właściwe (ang. specific heat).
2.2.1. Przewodność cieplna (ang. thermal conductivity)
Przewodność cieplna to zdolność materiału do wymiany ciepła. Im wyższa wartość
tego parametru, tym więcej ciepła przepłynie przez badaną substancję. Dla tworzyw
sztucznych przyjmuje ona stosunkowo niskie wartości (50-800 razy niższe
w stosunku do metali) [11], [12]. Na rysunku 4 przedstawiono zaimportowaną do
programu wartość przewodności cieplnej dla polimeru PCL na podstawie danych
z pozycji [13].

Rysunek 4. Zaimportowana wartość przewodności cieplnej w oknie dialogowym
programu Autodesk Moldflow Adviser
2.2.2. Ciepło właściwe (ang. specific heat)
Ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury masy
jednostkowej substancji o jeden stopień Celsjusza [12]. Na rysunku 5 przedstawiono
zaimportowaną do programu wartość ciepła właściwego dla polimeru PCL, bazując
na danych z pozycji [14].

Rysunek 5. Zaimportowana wartość ciepła właściwego (okno dialogowe
programu Autodesk Moldflow Adviser)
2.3. Zależności pomiędzy ciśnieniem, objętością właściwą a temperaturą (p-v-T)
Podczas procesu wtrysku objętość tworzywa zwykle ulega znacznym zmianom.
Ma to związek z oddziaływaniem na materiał podwyższonego ciśnienia i temperatury.
Scharakteryzowanie zależności pomiędzy objętością właściwą tworzywa, ciśnieniem
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a temperaturą umożliwia sterowanie procesem skurczu wypraski [4], [8]. W celu
zaimportowania do programu liczącego wartości zależności p-v-T stosuje się model
Taita. Jest to matematyczne przedstawienie termodynamicznego równania stanu,
wiążącego ze sobą ciśnienie, objętość właściwą i temperaturę, określając tym samym
stan cieplny polimeru. Model ten składa się z trzynastu parametrów
(współczynników) dopasowanych do wprowadzonych danych [8]. Na
rysunku 6 przedstawiono parametry modelu Taita oraz wykres p-v-T w programie
Autodesk Moldflow Adviser. Dane do budowy modelu materiałowego polimeru PCL
zostały odczytane z wykresu zamieszczonego w pozycji [15]. Następnie na tej
podstawie w programie Solidworks 2018 wygenerowano parametry modelu Taita
i zaimportowano do programu właściwego (podobnie jak w przypadku opisanej
budowy modelu Crossa). Dodatkowo do programu, bazując na danych z pozycji [16],
zaimportowano wartość gęstości polimeru PCL w stanie ciekłym (ang. melt density)
i gęstość ciała stałego (ang. solid density) w oparciu o informacje z pozycji [17].
Dane te (wprowadzone w oknie programu) przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 6. Okno dialogowe programu Autodesk Moldflow Adviser z parametrami
modelu Taita oraz wygenerowanym na ich podstawie wykresem p-v-T

3. Symulacja procesu wtrysku
W pracy wykorzystano następujące programy: Autodesk Moldflow Adviser 2019
(student edition), Solidworks 2018 (student edition) – moduł PLASTICS oraz
Autodesk Inventor 2019 (student edition).
Program Autodesk Moldflow Adviser wykorzystano do procesu symulacji wtrysku
tworzywa oraz budowy modelu materiałowego. Ze względu na brak możliwości
opisania pewnych własności fizycznych (związanych z modelem materiałowym)
w tym programie, w celu uzupełnienia budowy modelu materiałowego PCL
wykorzystano program Solidworks. Programu Autodesk Inventor użyto do budowy
modelu CAD wypraski. Stosując modelowanie bryłowe na podstawie pomiarów
detalu rzeczywistego, zbudowano trójwymiarowy wirtualny model wypraski, który
został zaimportowany do programu obliczeniowego.
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3.1. Przygotowanie analizy
Do programu Autodesk Moldflow Adviser zaimportowano model CAD wypraski
wykonany na podstawie pomiarów wyrobu rzeczywistego. Wybrano lokalizację
punktu wtrysku tworzywa – miejsce to przedstawiono na rysunku 7.

Rysunek 7. Lokalizacja punktu wtrysku oraz przypisanie materiału (drzewko)
Następnie dobrano materiał używany w procesie. Jest to polimer, którego model
materiałowy przygotowano wcześniej. W kolejnym etapie ustalono parametry
procesu. Na rysunku 8 przedstawiono okno ustawień parametrów procesu:
temperatury formy (mold temperature), temperatury wtrysku (melt temperature) oraz
maksymalnego ciśnienia wtrysku (max injection pressure). Wyżej wymienione
parametry dobrano na podstawie rzeczywistych wartości używanych podczas procesu
wtrysku tej wypraski. Czas wtrysku został dobrany przez program automatycznie.
Następnym elementem był wybór jakości analizy (analysis model processing
resolution). Wartość podniesiono do poziomu pierwszego (rys. 9). Jest to jedyny
parametr umożliwiający sterowanie jakością symulacji – wersja studencka programu
nie posiada możliwości ingerencji w dyskretyzację obiektu.
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`
Rysunek 8. Okno dialogowe programu przedstawiające parametry procesu

Rysunek 9. Wybór poziomu jakości symulacji procesu w oknie dialogowym
programu
3.2. Wyniki symulacji
3.2.1. Czas wtrysku
Na podstawie rysunków 10 i 11 obrazujących przebieg wtrysku w czasie widać, że
połowę całkowitego czasu procesu zajmuje wypełnienie układu wlewowego oraz
części sztyftów. Druga połowa czasu to jedynie wypełnienie pozostałej, części gniazd
formy. Nierównomierne wypełnienie objętości gniazd w czasie jest zjawiskiem
niekorzystnym. Całkowity czas procesu automatycznie obliczony przez program to
około 1,9 sekundy.
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Rysunek 10. Przebieg wypełnienia gniazd formy po upłynięciu połowy czasu wtrysku

Rysunek 11. Całkowity czas wypełniania gniazd formy
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3.2.2. Ciśnienie wtrysku
Na rysunku 12 zobrazowano ciśnienie tworzywa podczas procesu. Można zauważyć,
że ulega ono znacznemu spadkowi w okolicy przejścia tworzywa z układu
wlewowego do sztyftów. Na jednym ze sztyftów widać spadek ciśnienia do zera, na
pozostałych jest on znaczący i spada z 11 MPa do około 5 MPa.

Rysunek 12. Rozkład ciśnienia w trakcie procesu wtrysku
3.2.3. Temperatura przepływu tworzywa
Tworzywo utrzymuje zadaną wartość temperatury aż do momentu przejścia z układu
wlewowego do sztyftów. Następnie następuje spadek tej wartości o około 30 ̊C
(rys.13). Jest to zjawisko niekorzystne mogące rzutować na spadek jakości wykonania
wyrobu.
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Rysunek 13. Rozkład temperatury podczas wypełniania formy
3.2.4. Air Traps – pułapki powietrzne
Na rysunku 14 przedstawiono zasymulowane miejsca występowania pułapek
powietrznych, natomiast na rysunku 15 widać miejsca rzeczywiste występowania
wad, na podstawie obserwacji wypraski pod mikroskopem. Najlepsze odwzorowanie
wyników symulacji można zauważyć na powierzchniach sztyftu A, B oraz na dole
układu wlewowego C (rys.15).

Rysunek 14. Miejsca występowania pułapek powietrznych - symulacja
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Rysunek 15. Miejsca występowania wad (niedolewy, pęcherze, jamy skurczowe) –
rzeczywiste

4. Wnioski
Na podstawie wyników przeprowadzonej symulacji można zauważyć, że zarówno
parametry procesu wtrysku jak i geometria wypraski wymagają poprawy. Analizując
rozkład ciśnienia podczas procesu wtrysku widać, że nie jest on równomierny.
Podobnie w przypadku temperatury. Problem spadku ciśnienia może być częściowo
wywołany niezrównoważoną orientacją kanałów. Sztyfty ułożone są szeregowo,
przez co droga płynięcia tworzywa do tych bardziej oddalonych od miejsca wtrysku
jest dłuższa. Na rysunku 12 widać, że w większości przypadków (w 3 szeregach na 4)
ostatni sztyft jest wypełniany z niższym ciśnieniem niż pozostałe w szeregu. Problem
spadku temperatury i cisnienia potęgują także wąskie kanały (przewężki) znajdujące
się w pobliżu sztyftów. Ich geometria i wymiary pola przekroju poprzecznego
powodują wręcz dławienie przepływu polimeru. Negatywny wpływ ich niewielkiego
przekroju widoczny jest także w symulacji czasu wtrysku. Po przejściu przez nie
tworzywo rozchodzi się znacznie wolniej. Warto zwrócić także uwagę na regiony
występowania pułapek powietrznych. Miejsca te wyznaczone na drodze symulacji
w znacznym stopniu pokrywają się z wadami wyrobu rzeczywistego. Tego rodzaju
defekty w przypadku wyrobów takich jak sztyfty do druku 3d nie są dopuszczalne.
Należy przeprojektować wypraskę (formę), aby zapobiec występowaniu defektów.
W szczególności trzeba zapewnić odpowiednie ułożenie kanałów i skrócić drogę
przepływu tworzywa. Kolejnym koniecznym działaniem jest zwiększenie pola
przekroju poprzecznego wąskich kanałów w pobliżu sztyftów. Działania te
w połączeniu ze skorygowaniem parametrów procesu wtrysku (zwiększenie
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temperatury wtrysku, ciśnienia i szybkości wtrysku) oraz odpowietrzeniem formy,
powinny zapewnić poprawę jakości gotowego wyrobu.
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