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OPROGRAMOWANIE I-DEAS® DO MODELOWANIA
I SYMULACJI PROCESU WTRYSKIWANIA
WSTÊP
I-DEAS® nale¿y do grupy programów CAD/CAM/CAE, umo¿liwiaj¹cym komputerowe wspomaganie kolejnych faz procesu produkcyjnego, pocz¹wszy od projektowania i krelenia wraz z wykonaniem dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,
poprzez symulacjê i mo¿liwoæ wykonania ró¿norodnych testów kontrolnych (m.in.
wytrzyma³ociowych), a¿ do wytwarzania (generowanie programów steruj¹cych obrabiark¹ numeryczn¹), ³¹cznie ze sfer¹ zarz¹dzania produktem. [8, 9].
Przeznaczony dla przetwórców tworzyw polimerowych pakiet I-DEAS® MoldFlow Plastics Insight umo¿liwia symulacjê i modelowanie zjawisk zachodz¹cych podczas procesu wtryskiwania. Analiza dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych z procesem wtryskiwania tworzyw termoplastycznych, tworzyw utwardzalnych oraz mieszanek gumowych, oprócz tego wspierane jest projektowanie form wtryskowych [5, 8].
Podstawowe modu³y tworz¹ce pakiet I-DEAS® MPI to I-DEAS® MPI/Flow, s³u¿¹cy do symulacji i modelowania przep³ywu tworzywa w uk³adzie kana³ów wlewowych i gniedzie formuj¹cym oraz proces wype³niania formy wtryskowej, I-DEAS®
MPI/Cool przeznaczony do analizy przebiegu och³adzania wypraski oraz MPI/Warp
do okrelania wartoci skurczu przetwórczego i stopnia deformacji wypraski. Ponadto wystêpuj¹ katalogi standardowych czêci form wtryskowych (miêdzy innymi DME,
Hasco, Futaba), danych materia³owych (MDLA) oraz maszyn przetwórczych. Narzêdzia do konstrukcji form wtryskowych to I-DEAS® VGX Moldbase oraz I-DEAS®
Part Adviser. I-DEAS® VGX Moldbase umo¿liwia automatyczne dobieranie i sk³adanie poszczególnych elementów wchodz¹cych w sk³ad formy wtryskowej oraz prawid³owe ich pozycjonowanie, w czego efekcie otrzymuje siê kompletny z³o¿eniowy model
narzêdzia [8, 10]. I-DEAS® Part Adviser dostarcza dok³adnych informacji na temat
po³o¿enia linii ³¹czenia siê strumieni tworzywa, miejsc zamkniêcia pêcherzyków powietrza oraz czasu wype³nienia poszczególnych obszarów gniazda formuj¹cego. Mo¿liwe jest równie¿ uzyskanie informacji o wartociach temperatury frontu tworzywa
podczas wype³niania gniazda formuj¹cego oraz wartociach cinienia, jakie tworzywo
wywiera na cianki formy [8, 10].
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I-DEAS® MPI/FLOW
Modu³ I-DEAS® MPI/Flow s³u¿y do symulacji fazy wype³niania gniazda formuj¹cego formy wtryskowej, zestalania tworzywa w formie i docisku podczas procesu
wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Ca³ociowa analiza p³yniêcia i wynikaj¹cy
z niej opis procesu wtryskiwania u³atwia optymalizacjê konstrukcji formy, ustalenie
parametrów procesu i dobór odpowiedniej wtryskarki w celu uzyskania wypraski o
odpowiedniej jakoci.
Analizie poddawane s¹ czynniki wp³ywaj¹ce na zachowanie siê tworzywa w trakcie procesu, m.in. cinienie wtryskiwania, gruboæ cianek wypraski i temperatura
gniazda formuj¹cego formy wtryskowej [2, 11]. Podstawowym celem symulacji procesu wtryskiwania jest ustalenie odpowiedniej kombinacji cinienia wtryskiwania i temperatury, nie wykraczaj¹c przy tym poza zalecany zakres, okrelony przez w³aciwoci tworzywa przetwarzanego [3, 13]. Dziêki symulacji jest mo¿liwa ocena projektu
formy przed jej wykonaniem oraz optymalizacja warunków wtryskiwania. Uzyskuje
siê dziêki temu skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie wytworu, zmniejszenie
kosztów wytwarzania, poprawê jakoci oraz unikniêcie kosztownych poprawek w
konstrukcji formy [1, 4, 12].

Rys. 1. Wynik symulacji przedstawiaj¹cy
po³o¿enie komór powietrznych w koñcowym
stadium wype³niania gniazda formuj¹cego (airtraps) [10]

Rys. 2. Symulacja wype³niania gniazda
formuj¹cego wraz z zaznaczeniem po³o¿enia punktów doprowadzenia tworzywa
(kana³ów przep³ywowych zakoñczonych
przewê¿k¹) [10]

Przygotowanie symulacji zjawisk zachodz¹cych podczas procesu wtryskiwania
wymaga wprowadzenia ogólnych charakterystyk dotycz¹cych kszta³tu i wymiarów
wypraski, w³aciwoci tworzywa przetwarzanego i warunków procesu [3, 15]. Opracowany model wypraski i opis matematyczny procesu jest wykorzystywany w kompletnej
symulacji wykonywania wypraski wtryskowej i dotyczy zarówno wype³niania gniazda
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formuj¹cego i docisku, jak równie¿ s³u¿y do wykonania póniejszej analizy och³adzania
wypraski, skurczu przetwórczego i odkszta³ceñ wypraski [3, 10, 13].
Geometria modelu trójwymiarowego, w którego sk³ad wchodzi wypraska, uk³ad
kana³ów wlewowych i rozprowadzaj¹cych oraz forma, jest definiowana przy pomocy modu³u I-DEAS® Finite Element Modeling. Istnieje mo¿liwoæ generowania modelu automatycznie, pó³automatycznie lub interakcyjnie z innych modeli trójwymiarowych wykonanych w systemie I-DEAS®. Funkcje modu³u FEM pozwalaj¹ na
automatyczne generowanie powierzchni rodkowej czêci modelu oraz okrelanie
gruboci elementów pow³okowych w oparciu o geometriê modelu bry³owego wypraski [8, 16].
Kana³y przep³ywowe, zarówno ch³odzone, jak i grzane oraz rodzaj uk³adu wlewowego s¹ modelowane przy pomocy siatki elementów skoñczonych z zewnêtrznym
obiegiem lub okrelonym przez u¿ytkownika przekrojem poprzecznym. Mo¿liwe jest
równie¿ wprowadzanie sto¿kowych kana³ów przep³ywowych [7]. Kana³ centralny i
kana³y doprowadzaj¹ce oraz przewê¿ka s¹ definiowane za pomoc¹ siatki elementów
skoñczonych (bry³owych) lub kombinacji elementów pow³okowych, elementów do
modelowania kana³ów oraz wêz³ów. Kszta³t i wymiary powierzchni gniazda formuj¹cego s¹ okrelane automatycznie na podstawie modelu trójwymiarowego wypraski
oraz uk³adu przep³ywowego formy wtryskowej. Rozmiary modelu 3D otrzymanego
przy wykorzystaniu siatki elementów skoñczonych nie s¹ ograniczane liczb¹ wêz³ów i
elementów cz¹stkowych, co umo¿liwia poprawne wymodelowanie wypraski i konstrukcji formy [2, 6].
Trójwymiarowa symulacja uzyskiwana w oparciu o modu³ I-DEAS® MPI/Flow
umo¿liwia przeprowadzanie analiz izotermicznych i nieizotermicznych. Program do
przetwarzania wyników automatycznie analizuje warunki wystêpuj¹ce w ró¿nych obszarach wypraski podczas wype³niania gniazda formuj¹cego oraz grupuje wyniki wed³ug stopnia wa¿noci. Selekcja rezultatów zapewnia ledzenie najbardziej istotnych
informacji. Procedura selekcji wyników podaje wartoci minimalnej temperatury frontu strumienia tworzywa, maksymalnego cinienia, naprê¿enia stycznego, szybkoci
cinania, temperatury oraz si³y zamykaj¹cej formê. Dla ka¿dego z czynników wp³ywaj¹cych na przebieg procesu wtryskiwania s¹ tworzone wykresy po³o¿enia i czasu trwania
ekstremum.
Dziêki modu³owi I-DEAS® MPI/Flow jest mo¿liwa analiza linii ³¹czenia powstaj¹cych w miejscach spotkania siê strumieni p³yn¹cego tworzywa, powoduj¹cych m.in.
os³abienie i wady powierzchni wypraski. Dobra jakoæ i w³aciwe po³o¿enie linii ³¹czenia s¹ uzyskiwane poprzez zmianê warunków procesu, zmianê konstrukcji uk³adu kana³ów przep³ywowych, kszta³tu i wymiaru przewê¿ek, ich liczby i po³o¿enia. Symulacja umo¿liwia interakcyjn¹ ocenê wp³ywu zmian jednego lub wielu czynników na jakoæ i po³o¿enie linii ³¹czenia. Dokonywana jest równie¿ ocena: po³o¿enia kana³ów
odpowietrzaj¹cych, k¹ta ³¹czenia siê strumieni p³yn¹cego tworzywa, czasu formowania, temperatury frontu tworzywa i stopnia przenikania siê strumieni. Pozwala to na
dok³adne okrelenie jak przep³ywa tworzywo w poszczególnych kana³ach przep³ywo-
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wych i w gniedzie formy. Analiza trwa do chwili, w której ca³a wypraska jest zestalona, przep³yw zakoñczony, a forma zostaje otwarta.
Wszystkie wyniki analiz wykonanych przy pomocy modu³u I-DEAS® MPI/Flow
mog¹ byæ przedstawione w funkcji czasu. Wród nich mo¿na wyró¿niæ: temperaturê i
po³o¿enie frontów p³yn¹cego tworzywa, cinienie, temperaturê warstwicow¹, temperaturê tworzywa, szybkoæ cinania w poszczególnych warstwach, naprê¿enia cinaj¹ce, prêdkoæ przep³ywu i jej wektory, orientacjê w³aciwoci, gruboæ zastygaj¹cej
cianki wypraski i kana³ów, stopieñ wype³nienia gniazda formuj¹cego, skurcz objêtociowy, procentowe zmniejszenie gruboci wypraski, prze³adowanie gniazda formuj¹cego oraz si³ê zamykaj¹c¹. Ponadto jest mo¿liwa optymalizacja wymiarów kana³ów
przep³ywowych z automatycznym przeskalowaniem ich wartoci na podstawie obliczeñ reologicznych oraz automatyczne aktualizowanie modelu. Ka¿dy zbiór wyników
mo¿e byæ animowany w funkcji czasu wtryskiwania [9, 16].

I-DEAS® MPI/COOL
Przy pomocy modu³u I-DEAS® MPI/Cool przeprowadza siê analizê och³adzania
formy wtryskowej, maj¹c¹ na celu optymalizacjê jej projektu z punktu widzenia konstrukcji uk³adu ch³odzenia w taki sposób, aby osi¹gn¹æ mo¿liwie najbardziej równomiern¹ intensywnoæ och³adzania przy jednoczesnym zachowaniu jak najkrótszego
czasu cyklu procesu wtryskiwania. Wyniki analizy och³adzania formy pozwalaj¹ na
skrócenie czasu cyklu i obni¿enie kosztów wytwarzania bez straty jakoci wypraski.
Projektant formy ma mo¿liwoæ przeanalizowania oraz szybkiej oceny ró¿nych alternatywnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych uk³adu ch³odzenia, modeluj¹c po³o¿enie i
wymiary kana³ów ch³odz¹cych w odniesieniu do gniazda formuj¹cego, rodzaj medium ch³odz¹cego, natê¿enie przep³ywu i wartoæ temperatury pocz¹tkowej cieczy
ch³odz¹cej. Uzyskanie mo¿liwie równomiernego stopnia odprowadzenia ciep³a z
formy wtryskowej skutkuje wyranym zmniejszeniem wartoci skurczu przetwórczego wypraski wtryskowej oraz poprawia jakoæ jej powierzchni, pozwalaj¹c w
konsekwencji na otrzymanie produktu o wymaganych walorach u¿ytkowych [2].
Unika siê przez to wysokich strat z powodu powstawania wyprasek wadliwych oraz
koniecznoci wystêpowania kosztowych dodatkowych operacji technologicznych,
jakim musia³aby byæ poddawana gotowa wypraska ju¿ po zakoñczeniu procesu wtryskiwania [8, 9].
Przestrzenna analiza cieplna wykorzystuje metodê elementów granicznych (przyciennych) do okrelenia szybkoci przenikania ciep³a oraz rozk³adu temperatury zarówno w wyprasce jak i w materiale formy wtryskowej. Szybkoæ przenikania ciep³a
jest g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na d³ugoæ fazy och³adzania, a w konsekwencji na czas ca³ego cyklu wtryskiwania. Niejednorodny gradient temperatury w objêtoci wypraski oraz w formie jest ród³em pojawienia siê skurczu oraz innych zwi¹zanych z nim problemów i kosztów [2, 14].
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Rys. 3. Rozk³ad temperatury na powierzchni wypraski [10]

Rys. 4. Symulacja przebiegu och³adzania
wypraski [10]

Rys. 5. Graficzne przedstawienie przebiegu zestalania siê wypraski w gniedzie
formuj¹cym

Rys. 6. Po³o¿enie frontu zastygaj¹cego
tworzywa [10]

Wyniki analiz s¹ przedstawiane w postaci graficznej oraz z mo¿liwoci¹ animacji
w funkcji czasu. Przy pomocy modu³u I-DEAS® MPI/Cool w przypadku wypraski
mo¿na analizowaæ: rozk³ad temperatury na powierzchni gniazda formuj¹cego, rozk³ad
gradientu temperatury na cianach przeciwleg³ych do gniazda formuj¹cego, rozk³ad
gradientu temperatury tworzywa w funkcji czasu wtryskiwania, rozk³ad maksymalnej
temperatury tworzywa w funkcji czasu wtryskiwania, rozmieszczenie wzglêdnego po³o¿enia szczytu temperaturowego w funkcji czasu wtryskiwania, po³o¿enie frontu zastygaj¹cego tworzywa, rozk³ad profilu temperatury w ka¿dym punkcie gniazda formuj¹cego. W odniesieniu do formy wtryskowej wyniki symulacji opisuj¹: rozk³ad temperatury na powierzchni zewnêtrznej i wewnêtrznej wk³adek gniazda formuj¹cego oraz
powierzchni podzia³u formy, rozk³ad ró¿nic temperatury na przekroju poprzecznym
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wk³adek gniazda formuj¹cego oraz powierzchni podzia³u formy, temperaturê powierzchni zewnêtrznych formy oraz uk³adu ch³odzenia, cinienie w uk³adzie ch³odzenia, natê¿enie przep³ywu cieczy ch³odz¹cej oraz liczbê Reynoldsa w ka¿dym punkcie uk³adu
ch³odzenia [9, 10].

I-DEAS® MPI/WARP
I-DEAS® MPI/Warp umo¿liwia analizê skurczu przetwórczego oraz deformacji
wypraski. Mo¿liwoæ przeanalizowania zachowania siê wypraski przy symulowanych
ró¿nych parametrach procesu wtryskiwania oraz modelowanie zró¿nicowanych konstrukcyjnie uk³adów och³adzania formy umo¿liwia okrelenie po³o¿enia stref najwiêkszego skurczu oraz deformacji. Dziêki temu w fazie projektowania mo¿na przeprowadziæ optymalizacjê konstrukcji formy, dobieraj¹c zarówno rodzaj materia³u jak i koryguj¹c odpowiednie wielkoci geometryczne w celu zminimalizowania negatywnego
wp³ywu skurczu przetwórczego i odkszta³cenia wypraski. W oparciu o wyniki analiz
pochodz¹cych z I-DEAS® MPI/Warp mo¿na spe³niæ wymagania o charakterze jakociowymi i ekonomicznym, zwi¹zane z otrzymaniem wypraski o wysokiej stabilnoci
wymiarowej, dobrych w³aciwociach optycznych powierzchni oraz ¿¹danej dok³adnoci pasowania z innymi wspó³pracuj¹cymi z ni¹ czêciami.
Bêd¹cy integraln¹ czêci¹ pakietu I-DEAS ® Moldflow Plastic Inside modu³
I-DEAS® MPI/Warp wspó³pracuje z pozosta³ymi modu³ami, pozwalaj¹c na kompleksow¹ optymalizacjê ca³ego procesu wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych.
Jedn¹ z zalet tego modu³u jest uwzglêdnienie rodzajów skurczu przetwórczego podczas jego symulacji. I-DEAS® MPI/Warp uwzglêdnia w obliczeniach zarówno skurcz
poprzeczny jak i skurcz wzd³u¿ny w stosunku do drogi p³yniêcia, zwi¹zany z anizotropow¹ budow¹ tworzyw polimerowych, korzystaj¹c z informacji zawartych w bazie
danych materia³owych MDLA. Dane materia³owe u¿yte do obliczeñ podczas modelowania uwzglêdniaj¹ wiêkszoæ czynników wp³ywaj¹cych na skurcz przetwórczy, miêdzy innymi kinetykê krystalizacji, szczególnie wa¿n¹ podczas analizy skurczu tworzyw krystalicznych.
W module I-DEAS® MPI/Warp istnieje mo¿liwoæ analizy deformacji i skurczu
wyprasek z tworzyw nape³nionych nape³niaczem w postaci w³ókien. W³aciwoci
materia³owe i geometryczne w³ókien nape³niacza oraz ich wzajemna orientacja w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ na wartoæ skurczu i deformacji o wiele bardziej ni¿ w³aciwoci tworzywa pe³ni¹cego rolê osnowy [14]. Dane materia³owe dotycz¹ce materia³u
nape³niacza s¹ pobierane z odpowiedniej bazy danych, za modelowanie zjawiska
skurczu mo¿e uwzglêdniaæ albo pomijaæ zró¿nicowanie wartoci skurczu w³aciwego
polimeru osnowy oraz nape³niacza. Wyniki analiz z tego modu³u mog¹ byæ wykorzystywane póniej w obliczeniach wytrzyma³ociowych i strukturalnych.
Czêæ wyprasek z tworzyw jest tzw. wypraskami cienkociennymi, szczególnie
podatnymi na deformacjê. Przy pomocy modu³u I-DEAS® MPI/Warp mo¿na prze-
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analizowaæ kszta³t i wartoæ deformacji, z wizualnym przedstawieniem przewidywanego zniekszta³cenia wypraski. Korzystaj¹c z otrzymanych wyników poprzez zmiany w konstrukcji modelu wypraski optymalizuje siê jej ostateczny kszta³t. W przypadku, kiedy nie nastêpuje globalna deformacja wypraski istnieje mo¿liwoæ analizy
przemieszczeñ miejscowych o charakterze lokalnym. Zarówno analiza odkszta³ceñ
globalnych jak i przemieszczeñ lokalnych znajduje zastosowanie w szczególnym
przypadku korygowania niekorzystnego wp³ywu tzw. efektu naro¿nego, dotycz¹cego wyprasek w kszta³cie pude³ek. Na skutek intensywnych zjawisk cieplnych w tych
obszarach wyprasek pozostaj¹ wy¿sze naprê¿enia szcz¹tkowe, intensyfikuj¹ce deformacjê wypraski.

Rys. 7. Wynik symulacji ilustruj¹cy rozk³ad
naprê¿eñ w wyprasce wtryskowej [10]

Rys. 8. Graficzne przedstawienie symulacji
odkszta³cenia wypraski [10]

Inn¹ z cech charakterystycznych modu³u I-DEAS® MPI/Warp jest mo¿liwoæ analizy skurczu nie tylko w odniesieniu do powierzchni zewnêtrznych, ale tak¿e w dowolnym przekroju wypraski, co ma szczególne znaczenie w przypadku symulacji dotycz¹cych tworzyw nape³nionych nape³niaczem w postaci w³ókien lub proszku.
Wyniki analiz s¹ przedstawiane w postaci graficznej oraz z mo¿liwoci¹ animacji
w funkcji czasu. Przy pomocy modu³u I-DEAS® MPI/Warp mo¿na analizowaæ: skurcz
objêtociowy, jednostkowy skurcz liniowy poprzeczny i pod³u¿ny, jednostkowe naprê¿enia g³ówne i odkszta³cenia, kierunki orientacji tworzywa, kierunki orientacji w³ókien nape³niacza, naprê¿enia Von Missesa, deformacjê ca³kowit¹ oraz deformacjê i
ugiêcie w odniesieniu do trzech g³ównych osi w uk³adzie kartezjañskim, przebieg deformacji w wêz³ach konstrukcji i kierunek naprê¿eñ g³ównych. Dostêpna jest tak¿e
analiza w³aciwoci mechanicznych. W celu lepszej wizualizacji wyników mo¿na wyznaczone odkszta³cenie elementu powiêkszyæ o definiowany wspó³czynnik zwielokratniaj¹cy.
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PODSUMOWANIE
Proces wtryskiwania ma jeden z najwy¿szych udzia³ów wród pozosta³ych metod
przetwórstwa tworzyw polimerowych, dlatego sta³ siê obiektem wszechstronnej analizy
przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania in¿ynierskiego CAD/CAM/CAE..
Symulacja rozk³adu temperatury oraz przep³ywu tworzywa w kana³ach i gniedzie formuj¹cym formy wtryskowej oraz warunków ch³odzenia, wp³ywaj¹cych na zmianê wymiarów, kszta³tu i deformacji wypraski wtryskowej jest podstaw¹ zarówno do modyfikacji konstrukcji samej wypraski jak i poprawnego zaprojektowania formy wtryskowej,
bêd¹cej jednym z najdro¿szych narzêdzi przetwórczych. Mo¿liwoæ przeanalizowania
przebiegu procesu wtryskiwania w postaci zdolnej do wielokrotnego powtórzenia symulacji komputerowej pozwala na zoptymalizowanie parametrów procesu, cech geometrycznych wypraski wtryskowej i tworz¹cej j¹ formy oraz dobór najlepszego tworzywa i
maszyny przetwórczej o odpowiednich w³aciwociach (na przyk³ad objêtoci i masy
tworzywa wtryskiwanego, cinieniu wtrysku, sile zamykania formy).
Na wyniki symulacji procesu wtryskiwania wp³ywa wiele czynników, miêdzy innymi
szczegó³owoæ opisu w³aciwoci tworzywa, dok³adnoæ wykonania modeli wypraski i
uk³adu wlewowego, a tak¿e rodzaj i cechy modelu matematycznego opisuj¹cego zjawiska
poddawane symulacji. Jakoæ otrzymywanych analiz i ich odniesienie do warunków rzeczywistych zale¿y zarówno od zakresu mo¿liwoci obliczeniowych programu, jak równie¿ dowiadczenia u¿ytkownika, którego wyrazem jest miêdzy innymi stworzenie optymalnego modelu FEM i ustalenie w³aciwych warunków brzegowych, opisuj¹cych
parametry symulowanego procesu, na przyk³ad cinienia, temperatury lub czasu.
W dziedzinie przetwórstwa tworzyw szczególne znaczenie ma wci¹¿ rozwijaj¹ca siê
analiza przep³ywu tworzywa w kana³ach narzêdzi przetwórczych, a tak¿e symulacje zmian
zachodz¹cych w tworzywie na skutek jego och³adzania siê i krzepniêcia. Ci¹g³y wzrost
mocy obliczeniowej komputerów umo¿liwia przygotowywanie i przeprowadzanie coraz
bardziej zaawansowanych analiz i symulacji. Ma to wp³yw zarówno na wstêpna ocenê
w³aciwoci wytrzyma³ociowych i u¿ytkowych wytworów z tworzyw, a tak¿e na skomplikowany proces konstruowania narzêdzia, prowadz¹c w rezultacie do obni¿enia kosztów ekonomicznych przygotowania i rozpoczêcia produkcji.
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Streszczenie
W artykule omówiono modu³y oprogramowania I-DEAS®, s³u¿¹ce do symulacji i modelowania zjawisk zachodz¹cych podczas wtryskiwania tworzyw polimerowych. Scharakteryzowano
modu³y umo¿liwiaj¹ce analizê przep³ywu tworzywa w uk³adzie kana³ów wlewowych i gniedzie
formuj¹cym oraz procesu wype³niania formy wtryskowej (I-DEAS® MPI/Flow) oraz analizê
przebiegu och³adzania wypraski (I-DEAS® MPI/Cool), a tak¿e okrelenie wartoci skurczu
przetwórczego i stopnia deformacji wypraski (I-DEAS® MPI/Warp).

Summary
I-DEAS® SOFTWARE FOR MODELLING AND SIMULATION
OF INJECTION MOLDING
This article shows the general modules of software know as I-DEAS® assigned to simulation and modelling of effects proceeding during injection moulding of polymers. The module,
which is a parts of the computer system, related with analyse of polymer flow and mould
filling process (I-DEAS® MPI/Flow) has been characterised. Also the module assigned to analyse of mould cooling (I-DEAS® MPI/Cool) has been described. Moreover the module used to
determining value of shrinkage and deformation of injection moulding part (I-DEAS® MPI/
Warp) has been presented.
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