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 فصل اول 
 تشریح فرایند تزریق پالستیک •
 معرفی ماشین تزریق پالستیک •
 معرفی مواد پلیمری به کار برده شده در صنعت تزریق پالستیک  •
 تشریح ساختار دستگاه تزریق پالستیک •
 تشریح سیکل تزریق پالستیک •
 معرفی سیستم خنک کننده قالب  •
 چیست؟  cycle time Injectionمفهوم  •
 تشریح ساختار و اجزا قالب  •
 تشریح عملکرد سیکل فرایند تزریق پالستیک  •
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 فصل دوم 
مواد پلیمری که در صنعت تزریق پالستیک استفاده می شود به چه اشکالی یافت می   •

 شود؟
 مواد پلیمری چگونه رنگ می شوند؟  •
 بهتر است از مواد آسیابی مخلوط استفاده نشود؟ چرا  •
 مواد پلیمری به چند دسته تقسیم می شوند؟  •
 هاآنمعرفی انواع ترمو پالستیک ها و نحوه تقسیم بندی  •
 (amorphous) مشبک پلیمرهای هایویژگیمعرفی  •
 ها آن هاییویژگو  engineering plastics پلیمرهایمعرفی انواع  •
 هاآن هایویژگیو بیان  specialty polymers معرفی انواع •
 هاآن و خواص   پلیمرهاتشریح انواع  •
 shrinkageانواع پلیمرها و نکاتی پیرامون مقدار  shrinkageتشریح میزان  •
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 فصل سوم 
 آن  هایویژگیتشریح فرایند اسپارک و بیان  •
 برای فرایند اسپارک در نظر گرفته می شود؟  الکترودهایینوع چه  •
 گرافیتی و مسی الکترودهایتشریح مزیت استفاده از  •
 نیاز به اسپارک دارند؟ موردنظراز قالب  هاییمکانچه  •
 اند شدهانتخابتشریح نحوه ایجاد الکترود برای مناطقی از قالب که  •
 تشریح نحوه گرفتن نقشه اسپارک •
قابلیت  کهآنحوه طراحی الکترود اسپارک برای کشویی قالب در جاهایی از تشریح ن •

 ندارد  کاریماشین
 و راهکار چیست؟  خوریممیدر طراحی الکترود اسپارک در چه نقاطی به مشکل  •
 تشریح نحوه محاسبه مقدار گپ اسپارک قطعه •
 ها آنقطعه و وایر کردن  هایبخش  کاریماشینتشریح و بررسی قابلیت  •
 موردنظر یح نحوه گرفتن نقشه اسپارک از قطعه تشر  •
 مناسب کاریماشینمعرفی  •
 نوع کاهشی و افزایشی کاریماشین تشریح  •
 کاهشی  کاریماشین فرایندهایتشریح  •
 کاری ماشینهنگام  هایمحدودیت معرفی  •
 قطعه  کاریماشینتشریح یک نمونه  •
 تشریح فرایند اسپارک قطعه •
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 هارمصل چف
 مفهوم سطح جدایش چیست؟  •
 آن  shrinkage معرفی یک قطعه و تعیین •
 تشریح تعیین بهترین سطح جدایش برای قطعه •
 و بیان مشخصات آن  cavity و core هایبخش معرفی  •
 افزارنرمتشریح نحوه تحلیل سطح و خط جدایش با استفاده از  •
شود توجه به   ترساده کاریماشینه در طراحی قالب جدید برای یک قطعه برای اینک •

 الزامی است؟  ای کتهنچه 
 موردنظر تشریح طراحی یک قالب تک کویته برای قطعه  •
 تشریح نحوه قرار دادن قطعه در صفحه مرکزی •
 برای قطعه بندیآب تشریح نحوه تعیین سطح  •
 موردنظر برای قطعه  cavity تشریح نحوه طراحی •
 cavity  یبر روتشریح نحوه خالی کردن جای قطعه  •
 و پر کردن سطح آن بر اساس شکل قطعه core plate تشریح نحوه طراحی •
 core plateتشریح روشی دیگر برای خالی کردن اضافات  •
 داریم؟ core plate کاریماشین چه راهکاری برای کاهش دورریز متریال هنگام  •
از چه راهکاری استفاده  core plate بر صفحه شدهطراحی برای ثابت کردن قطعه  •

 ؟کنیممی
 core plate کاریمحکمبرای  هاپین و  هاپیچتشریح نحوه جایگذاری  •
بر  هاآن و جایگزین کردن  core تشریح نحوه انتخاب پیچ و پین مناسب برای صفحه •

 روی قطعه 
 برای کاهش دور ریز متریال  core plate دیگر برای طراحی هایروش تشریح  •
 شدهطراحی  core plate یح نحوه ایجاد صفحه ساپورت در پشت تشر  •
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 با ایجاد یک پاشنه داخلی insert core تشریح نحوه طراحی •
به روشی که گفته شد پیش   core plateتشریح مشکلی که ممکن است بعد از طراحی  •

 آید و نحوه حل آن مشکل
جدید باید اعمال   تشریح قطعه قبلی با یک حفره روی آن و مالحظاتی که روی قطعه •

 شود
 آن  بندیآبقطعه و سطح  shrinkage تشریح نحوه تعیین •
 موردنظر برای قطعه  cavity و core تشریح نحوه طراحی •
 برای آن ایپاشنه و  insert core تشریح نحوه طراحی •
 موردنظر برای قطعه  cavity تشریح نحوه طراحی •
 قطعه insert core بندیآبتشریح نحوه طراحی  •
 قطعه insert coreمعرفی روش دیگری برای طراحی  •
 این تفاوت که لبه پایینی آن گرد شده است تشریح همان قطعه قبلی با •
 قطعه جدید و تفاوت آن با قطعه قبلی  بندیآب تشریح نحوه تعیین سطح  •
 آن  insert core به همراه core plate تشریح نحوه طراحی •
برای قطعه مفروض با چه مشکلی مواجه   core plate معمول در طراحی به روش •

 و نحوه رفع این مشکل چیست؟  شویممی
 دارد دارپلهکه در پایین آن لبه  ایقطعهتشریح یک مثال دیگر از  •
 موردنظر برای قطعه  بندیآب تشریح نحوه تعیین سطح  •
 موردنظر برای قطعه  core plate تشریح نحوه طراحی •
 موردنظر برای قطعه  cavity plate راحیتشریح نحوه ط •
 ؟باشدنمی درجه مجاز  90 بندیآب  coreو  cavityچرا در طراحی  •
 آن به روشی متفاوت بندیآبتشریح یک قطعه دیگر و تعیین سطح  •
 tooling split با ابزار cavity و core تشریح نحوه جدا کردن •
 بندیآب سطح  هایلبهتشریح تنظیم فشار  •
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 شده طراحی قفل کن برای قالب  هایالمان ایجاد  تشریح نحوه •
 تشریح نحوه ایجاد راهنماهای قالب  •
 کردن قطعات  mirrorتشریح نحوه  •
 برای آن صفحه  بندیآب و تعیین سطح  cavity plate تشریح نحوه طراحی •
 ( top down designش )به رو cavity تشریح نحوه تبدیل قالب به یک قالب دو •
 قالب بندیآب عملکرد صحیح سطح تشریح نحوه تست  •
مربوط به تعیین سطح  هایچالش و  shut off are تشریح یک قطعه با اشکال •

 آن بندیآب
 افزارنرم های قطعه توسط  shot off تشریح نحوه تشخیص  •
 برای قطعه parting line و parting surface تشریح نحوه اعمال دستی •
 یدست صورتبهکردن سطوح  knit تشریح نحوه •
 تشریح نحوه ایجاد صفحه کویتی •
 core plateمختلف برای ایجاد  هایروش تشریح  •
 آن core plate سمت بندیآب هایشیوهتشریح یک قطعه و بررسی  •
 قطعه shrinkage تشریح اهمیت تعیین •
 تشریح نحوه ایجاد قالب دوتکه برای قطعه •
 دارزاویه شاخک قطعه  کهدرحالی  موردنظربرای قالب   core plate تشریح نحوه طراحی •

 باشد
 آن بندیآب هایسطح و بررسی  موردنظربرای قالب  cavity تشریح نحوه ایجاد •
شاخک قطعه بدون زاویه  کهدرحالی  cavity plate و core plateتشریح نحوه طراحی  •

 باشد
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 فصل پنجم 
 ی هراهگاتشریح اجزای اصلی یک سیستم  •
 مناسب چیست؟  یهراهگاخصوصیات یک سیستم  •
 انتقال حرارت هایروش تشریح انواع  •
 فشار در یک سیستم راهگاه چیست؟ راهکار کاهش •
 راهکار کاهش هدر رفت ماده پلیمری چیست؟  •
 روی طرح سیستم تغذیه اثرگذار تورهایفاکتشریح  •
 ردی باید توجه داشت؟به چه موا در انتخاب متریال در طراحی یک سیستم تغذیه •
 در طراحی قالب در یک سیستم تغذیه به چه مواردی باید توجه داشت؟ •
 در انتخاب دستگاه یک سیستم تغذیه به چه مواردی باید توجه داشت؟  •
 )اسپرو( در یک سیستم تغذیهق تشریح بوش تزری •
 ؟کنیممیچرا از بوش تزریق استفاده  •
 باهم هاآنالنس و اینباالنس و مقایسه تشریح و بررسی چند نمونه مسیر راهگاه با •
 ریسک خط جوش در محصول نهایی وجود دارد؟ هاراهگاهدر چه مواردی از طراحی  •
 در چیدمان اجزای قالب باید به چه مواردی توجه داشت؟ •
 اصلی به فرعی هایشاخهدایره ای از  هایراهگاهتشریح و بررسی تغییرات قطر  •
 ABSکبیته از جنس  8 ای قطعهتشریح طراحی سیستم راهگاه برای  •
 تشریح و بررسی انواع سطح مقطع راهگاه  •
 ی مسیر راهگاهاثرگذار معرفی قطر هیدرولیک به عنوان معیاری برای  •
 مختلف هایمقطع تشریح چند نمونه مثال از محاسبه کارایی سطح  •
 شکل ایذوزنقه مقطع با سطح  راهگاهیتشریح نحوه محاسبه راندمان  •
 به شکل ران تراپز  راهگاهیتشریح نحوه محاسبه راندمان  •
 متفاوت  هایمقطع با سطح  هاراهگاهراندمان  بندیاولویت تشریح  •
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 ؟کنیممیاز المان گیت استفاده  راهگاهبه چه دلیل در سیستم  •
 ند؟اثرگذار هاگیتچه مواردی در طراحی  •
 تشریح انواع گیت •
 یان مزایا و معایب آنو ب sprue gate تشریح •
 و بیان مزایا و معایب آن  side gate تشریح •
 side gate تشریح مقادیر طول عرض و ارتفاع قطعه در محل اتصال •
 (Tab gate) ایتیغهی هاگیت تشریح  •
 مزایا و معایب آن  هاویژگیوبیان  overlap gate تشریح •
 آن هایویژگییب و و بیان مزایا و معا (fan gate) ی بادبزنیهاگیت تشریح  •
 و بیان کاربرد مزایا و معایب آن  film gate تشریح •
 و بیان مزایا و معایب آن  (Disk gate) تشریح گیت دیافراگم •
 و بیان مزایا و معایب آن  ring gate تشریح •
 ( وبیان مزایا و معایب آن multi point) ایچندنقطهتشریح راهگاه  •
 آن و بیان مزایا و معایب آن  و عملکرد pin point (3 plate-mold) تشریح •
 شده طراحی تشریح نحوه ایجاد راهگاه مخروطی شکل برای قالب  •
 شدهطراحی از آن در قطعه  مورداستفادهمعرفی مزایا گیت تونل و ارائه نکاتی در  •
 submarine تشریح راهگاه •
 submarineارائه یک فیلم از عملکرد راهگاه  •
 شدهطراحیتشریح نحوه جایگذاری راهگاه تونلی بر روی قطعه  •
 موردنظر تشریح نحوه طراحی سیستم پران برای قطعه  •
 hot runner هایسیستمتشریح  •
 hot runnerارائه یک فیلم از سیستم  •
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 فصل ششم
 سیستم پران به چه منظور طراحی می شود؟ •
 نمونه سیستم پرانتشریح جزئیات یک  •
 مکانیزم عملکرد برگشت سیستم پران چگونه است؟ •
 برای داشتن یک سیستم پران مناسب به چه نکاتی باید توجه داشت؟  •
 پران باقابلیتتشریح اجزا یک نمونه سیستم  •
 شود میمعرفی نیروهایی که به یک جسم شیرینک شده وارد  •
 (buckling) تشریح و بررسی مالحظات مربوط به کمانش پران ها •
 ایتیغهبرای پران  buckling تشریح محاسبات •
 ایتیغهپران  buckling تشریح یک مثال از •
 تشریح خصوصیات یک پران بندی مناسب  •
 پران ها روی قطعه به چه نکاتی باید توجه داشت؟ جانماییدر  •
 ( return ejectionبرگشت پران ) هایسیستمتشریح انواع  •
 لبتشریح طراحی یک نمونه قا •
 تشریح نحوه محاسبه کورس پران  •
 تشریح نحوه طراحی سیستم پران •
 تشریح نحوه طراحی مناسب صفحه پران  •
 برای قطعه مفروض ایتیغهتشریح نحوه طراحی سیستم پران  •
 تشریح نحوه ایجاد میله های پران بر روی هسته داخلی  •
 شرکت هایکو آماده تشریح نحوه تنظیم مجدد قالب با اندازه های یک نمونه دایست •
 تشریح نحوه فیتو روان کردن پران های موجود •
 تشریح نحوه انتقال پران ها بر روی صفحه پران •
 تشریح نحوه طراحی پس پران ها بر روی صفحه پران  •
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 تشریح نحوه پیچ گذاری صفحات پولر و پران  •
 تشریح نحوه ایجاد راهروکش بر روی صفحه پران  •
 به صفحه پران  هاپینریترن تشریح نحوه انتقال پس پران ها و  •
 به منظور خنک کاری چگونه انجام می شود؟  نحوه ایجاد مسیر •
 جایگذاری پران ها  هایروش انواع  تشریح •
 تشریح نحوه جایگذاری پس پران ها بر روی قطعه •
 موردنظر برای سیستم  ایتیغهتشریح نحوه طراحی پران  •
 موردنظر تشریح عملکرد سیستم پران برای قطعه  •
 تشریح و بررسی یک حالت خاص از پران مبتنی بر االنگیشن قطعه  •
 یک قطعه (elongation) تشریح انواع حالت االنگیشن •
 short term elongation تشریح پران فشاری با تکیه بر •
 تشریح یک نمونه قطعه و بررسی امکان پران فشاری برای آن •
 (stripper plate) تشریح سیستم پران صفحه ای •
 HDPE حی یک سیستم پران صفحه ای برای یک نمونه قطعه با جنسطرا •
  تشریح و بررسی امکان استفاده از سیستم پران فشاری یک نمونه قطعه با جنس •

HDPE 
 موردنظر برای قطعه  insert core تشریح نحوه طراحی •
 موردنظر برای قطعه  stripper plateتشریح نحوه طراحی  •
 موردنظر قطعه  core plate و stripper plate تشریح نحوه طراحی •
 گیردمی قرار  core plate که کنار بندشت پتشریح نحوه طراحی صفحه  •
 تشریح نحوه طراحی راهنما بند •
 شدهطراحی تشریح نحوه طراحی کورس سیستم  •
 موردنظر پران برای سیستم  بندپشت تشریح نحوه طراحی صفحه پران و  •
 سیستم  هایصفحه  کاریسوراخ تشریح نحوه  •
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 بر روی صفحه هاپیچتشریح نحوه جایگذاری  •
 تشریح نحوه طراحی میله پران سیستم  •
 استفاده از پران صفحه ای محدودیت دارد راهکار چیست؟ زمانی که •
 سیستم پران  بوش برایتشریح نحوه جایگذاری  •
 تشریح نحوه طراحی صفحه اداپتر  •
 سیستم پران بوشی اتییجزتشریح  •
 چه نکاتی باید توجه داشت؟در طراحی پل کمکی به  •
 ارائه یک فیلم از سیستم کشنده پران •
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 فصل هفتم 
 تشریح یک قطعه و طراحی یک سیستم خنک کاری برای آن  •
 موردنظر قالب  cavity plate تشریح نحوه طراحی سیستم خنک کاری بر روی •
 تشریح مراحل انتقال حرارت در قالب  •
 ال حرارت در قالب تشریح تئوری انتق •
 از تئوری انتقال حرارت در قالب  آمدهدست بهتشریح نتایج  •
 دمای قطعه وقتی از قالب خارج می شود چگونه باید باشد؟  •
 مزایا و معایب دمای کم قطعه در حال خارج شدن از قالب  •
 مزایا و معایب دمای زیاد قطعه در حال خارج شدن از قالب  •
 زیاد باشد چه شرایطی برای آن ایجاد می شود؟اگر زمان خنک کاری قطعه کم یا  •
 تشریح نکاتی پیرامون دانسیته سیال و ضریب انتقال حرارت آن  •
 تشریح نکاتی پیرامون دبی سیال  •
 معرفی انواع فرم های سیال در حال حرکت  •
 در تعیین نوع حرکت سیال معرفی عدد رینولدز •
 سیال laminar معرفی خواص جریان •
 turbulence نجریا هایویژگیمعرفی  •
 های یک سیستم خنک کاری مناسب  ویژگیتشریح  •
 شدهطراحی تشریح و بررسی مسیر خنک کاری قالب از پیش  •
 سایز متوسط هایقالبمعرفی سرشلنگ های استاندارد  •
 تشریح نحوه جایگذاری سرشلنگ های سیستم خنک کاری  •
 سیستم خنک کاری قالب جهت ایجاد   کاریماشینتشریح نحوه طراحی اورینگ و  •
 تشریح محاسبه قطر هیدرولیک معادل •
 مقدار استاندارد جای اورینگ چقدر می باشد؟ •
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 تشریح نحوه طراحی سیستم خنک کاری در صفحه پران  •
 تشریح یک قطعه به شکل قلب یخ و بررسی سیستم خنک کاری آن •
 موردنظر کاربردی برای قطعه  تودرتوتشریح نحوه طراحی سیستم خنک کاری  •
 شدهطراحی سیستم خنک کاری کاربردی  اجزایتشریح  •
 O-ring تشریح نکاتی پیرامون طراحی •
 در طراحی سیستم خنک کاری به چه نکاتی باید توجه کرد؟  •
 بهترین مسیر خنک کاری چه مسیری است؟ •
تشریح نحوه طراحی سیستم خنک کاری برای هسته داخلی یک قطعه به شکل درب   •

 بطری 
 برای هسته داخلی قطعه مفروض  O-ring تشریح نحوه طراحی •
 ساپورت یصفحه تشریح نحوه طراحی ورودی و خروجی آب در  •
 شدهطراحی تشریح مسیر سیستم خنک کاری قالب در بطری  •
تشریح انواع سیستم خنک کننده بر اساس کتاب "چگونه قالب تزریق پالستیک طراحی  •

 "می شود
جایگذاری فواره و تیغه وجود ندارد راهکار زمانی که سمبه خیلی نازک است و جا برای  •

 برای طراحی سیستم خنک کننده چیست؟ 
 بطری های پالستیکی  هایقالب معرفی سیستم خنک کننده  •
 تشریح یک نمونه سیستم خنک کننده فواره ای •
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 فصل هشتم 
 موردنظر برای قطعه  بندیآب تشریح نحوه طراحی سطح  •
 هگاه برای قطعه تشریح نحوه ایجاد را  •
 برای قطعه cavity و core تشریح نحوه ایجاد •
 معرفی اجزا قالب ساخته شده و معایب آن  •
 استفاده می کنیم؟ side action چه زمانی از •
 تشریح نحوه ایجاد ماهیچه جانبی برای قطعه •
 شده طراحی تشریح نحوه عملکرد قالب  •
 تشریح مراحل عملیات عملکرد قالب  •
 کرد؟  تأمینحرکت ماهیچه جانبی را   توانمیبه چند روش  •
 تشریح نحوه خارج کردن ماهیچه جانبی توسط جک  •
 تشریح نحوه طراحی قطعه واصل بین جک و ماهیچه جانبی •
 تشریح نحوه ایجاد ریل برای خروج ماهیچه جانبی  •
   cavity تشریح نحوه ایجاد ریل روی •
 تشریح نحوه اتصال جک به قالب •
 نما بر روی قالب تشریح نحوه ایجاد میل راه •
 تشریح نحوه ایجاد صفحه فاصله انداز بین جک و قطعه کشویی خارج شونده •
 برای جلوگیری از خروج کشویی در برابر نیروی فشار هنگام تزریق  ایقطعه تشریح  •
 معرفی گوه و زاویه گوه •
 تشریح نحوه ایجاد گوه و تعیین زاویه آن روی قطعه کشویی •
 ی گوه تشریح نحوه ایجاد پاکت بر رو •
 تشریح فرایند کار قالب با جک و گوه •
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 هاآنتشریح فرایند حرکت گوه روی کشویی و حرکات احتمالی که ممکن است برای  •
 اتفاق بیافتد 

 معرفی نیرو های بین گوه و قطعه کشویی •
 معرفی مقادیر مناسب برای زاویه بین گوه و قطعه کشویی  •
 (Xm) معرفی بیشینه کورس قطعه کشویی •
 ایگذاری سیستم گوه و فنر به جای جک تشریح نحوه ج •
 برای خروج قطعه  هاآنتشریح یک نمونه مثال از تعیین مقدار کورس الزم و زاویه بین  •
 تشریح نحوه انتخاب فنر مناسب متناسب با رنگ فنر •
 روی قطعه کشویی فنرهاتشریح نحوه جایگذاری  •
 کاتالوگتشریح نحوه ایجاد فنر با مشخصات روی  •
 و کاربرد آن  wear plateمعرفی  •
 معرفی پین مورب و زاویه پین مورب به منظور کاهش اصطکاک بین گوه و کشویی •
 موردنظر تشریح نحوه ترسیم صفحات قالب برای قطعه  •
 موردنظر تشریح نحوه طراحی کشویی برای قالب  •
 برای قالب  cavity plateتشریح نحوه طراحی  •
 کردن قطعه کشویی  دارزاویه تشریح نحوه  •
 زاویه گوه را چگونه محاسبه می کنیم؟ •
 تشریح نحوه طراحی ریل و زاویه کشویی بر روی کشویی  •
 تشریح نحوه طراحی ریل های کشویی قالب  •
 تشریح نحوه جایگذاری پین مورب بر روی کشویی •
 تشریح نحوه جایگذاری فنر بر روی کشویی  •
 تشریح نحوه طراحی مجدد پین مورب بر روی قطعه کشویی •
 قالب  راهنماهایه جایگذاری میل تشریح نحو •
 روی آن  هاپیچتشریح نحوه طراحی روبند روی قطعه و قرار دادن  •
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 عقب کش روی آن  قرارگیریبرای  هاپیچتشریح نحوه جایگذاری  •
 کنیم؟ فنر عقب کش را بر اساس چه معیارهایی انتخاب می •
 (spring guide) تشریح نحوه طراحی گاید فنر •
 میله فنرتشریح نحوه رزوه زنی  •
 تشریح نحوه طراحی فنر برای سیستم عقب کش و جایگذاری آن روی قالب •
 وردنظر مبرای قالب  cavity plate تشریح نحوه طراحی •
 تشریح نحوه طراحی پین مورب های سیستم عقب کش روی کشویی •
 تشریح نحوه طراحی گوه برای قالب •
 کشوییتشریح و ارائه یک فیلم از یک قالب با دو قطعه و سیستم  •
تشریح و ارائه فیلم دیگری از یک قالب با یک کشویی با دو صفحه سایشی و روبند و  •

 گوه
 ؟کنیممیچرا در حضور پین مورب از فنر استفاده  •
 پین مورب نسبت به زاویه گوه چگونه است؟ زاویه •
تشریح و ارائه فیلم دیگری از یک قالب که گوه ها پاشنه شده اند و پین مورب ها  •

 شده اند و کشویی نیز وجود داردجایگذاری 
 معرفی قفل پالنگری و نحوه عملکرد آن  •
 پالستیک تشریح و ارائه یک فیلم از تزریق عملی •
 آن بندیآب و نحوه تعیین سطح  ییایلوبتشریح یک قطعه دستی شکل با دو سوراخ  •
 موردنظر تشریح نحوه طراحی کشویی و راه گاه برای قطعه  •
 محاسبه مقدار ارتفاع پین موربتشریح نحوه  •
 برای حرکت کشویی داخل قالب  موردنظرتشریح اقدامات  •
 آن در قالب  قرارگیریتشریح نحوه جایگذاری گوه و نکات الزم برای  •
 موردنظر قالب  cavityتشریح نکاتی پیرامون سیستم خنک کاری و  •
 کشویی برای آنشبیه قرقره( و نحوه طراحی  ایقطعه)  تشریح یک قطعه پولی •
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به چه نکاتی باید توجه  گیردمیکه مقدار زیادی از قطعه داخل آن قرار  هاییکشویی در  •
 داشت؟

 تشریح نحوه تعیین زاویه پین مورب با توجه به مقدار کورس حرکتی کشویی •
 تشریح تمهیدات الزم جهت حرکت کشویی بر روی ریل های قالب  •
 و فنر stop قرارگیریتشریح نکاتی در مورد محل  •
 قرارگیری آن در قالب  ینحوه تشریح یک قطعه رول پالک و  •
 تشریح نحوه طراحی کشویی و راه گاه برای قطعه رول پالک  •
 تشریح تمهیداتی که برای طراحی راه گاه قطعه مفروض الزم می باشد •
 معرفی سیستم خنک کننده قالب رول پالک  •
 تشریح نکاتی پیرامون کورس کشویی قالب  •
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 فصل نهم
با سیستم کشویی برای آن قالب سازی   توانمیتشریح یک قطعه به شکل باکس که ن •

 کرد 
 موردنظر برای قطعه  core plate تشریح نحوه طراحی •
 رای قطعهب  (lifter)یداخل core تشریح نحوه طراحی •
 داخلی  core معرفی جهت حرکت پران و جهت حرکت مطلوب •
 درجه آن 7زاویه تعیین ارتفاع لیفتر تحت  •
 موردنظر تشریح نحوه طراحی پل برای قالب  •
 تشریح و تحلیل حرکت لیفتر  •
 موردنظر برای قالب  puller plate تشریح نحوه طراحی •
 تشریح نحوه طراحی پایه لیفتر قالب  •
 تشریح نحوه جایگذاری پایه پران بر روی صفحه پران  •
 ی صفحه پرانتشریح نحوه محاسبه کورس حرکت کشویی لیفتر بر رو •
 سیستم پران برای کمک به حرکت لیفتر  تشریح نحوه طراحی •
 در استفاده از لیفترها به چه نکاتی باید توجه داشت؟ •
 ارائه یک فیلم از حرکت لیفتر در قالب  •
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 فصل دهم
 داخلی  undercut تشریح یک قطعه با •
 رزوه های داخلی معرفی روش خارج کردن  •
 معرفی صفحه بیرون انداز و رفع ایراد مکانیزم این صفحه  •
 هاآن رزوه دار و مکانیزم عملکرد  هایقطعه هایقالبارائه چند فیلم از جزئیات  •
 موردنظر مختلف قالب  هایقسمت تشریح  •
 تشریح مکانیزم عملکرد قالب و نحوه خارج شدن قطعه از آن •
 هلیکال در طرف مقابل قالب  هایدندهارائه فیلمی از استفاده   •
 معرفی دیگر اجزا قالب گیربکسی •
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 فصل یازدهم 
 تشریح و بررسی فرایند ورود هوا هنگام تزریق پالستیک •
 برای قالب چه عملکردی باید داشته باشد؟  شدهطراحی ونت  •
 حفره های قالب چیست؟ در  حبس هوا تأثیرات ترینمهم •
 اثر دیزلی چیست؟  •
 مخرب حبس هوا در قالب تأثیراتارائه چند عکس و فیلم از  •
 در کدام بخش از قالب احتمال حبس هوا وجود دارد؟ •
 ی برای جلوگیری از اثر حبس هوا داخل قالبهایروش تشریح  •
 از کتاب کاسمر  8.1جدول  بر اساستشریح تخمین عمق دریچه ونت  •
 دریچه ونت ایجاد کرد؟  توانمییی از قالب در چه محل ها •
 به چه نکاتی باید توجه داشت؟ ventدر ایجاد دریچه  •
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 صل دوازدهمف
 کویته برای قالب آن 4تشریح و بررسی یک قطعه برای ساخت  •
 قطعه  core جهت  قرارگیریمعرفی نحوه  •
 قطعه  بندیآب سطح  قرارگیری تشریح نحوه  •
 معرفی مقدار کورس تقریبی در نظر گرفته شده برای قطعه  •
 قطعه shrinkage تشریح نکاتی پیرامون اعمال •
 قطعه cavity تشریح نحوه ایجاد یک پین داخلی سمت •
 موردنظر بیشترین زاویه منفی برای پین  نحوه یافتنتشریح  •
 pulling direction  در جهت هاپینتشریح حرکت عمودی  •
 قطعه بندیآب تشریح نحوه ایجاد سطح  •
 اصلی  cavity plate تشریح نحوه ایجاد •
 cavity تشریح نحوه ایجاد جای خالی پین بر روی •
که در حال خالی کردن جای پین رخ   zero thickness راهکار ما در برابر خطای •

 چیست؟ دهدمی
 تشریح نحوه ایجاد پیچ منفی برای قطعه •
 اصالح پین مرکزیتشریح نحوه  •
 تشریح نحوه ایجاد پیچ مغزی بر روی قالب  •
 ی قطعهها پینتشریح نحوه ایجاد صفحه گذرا برای  •
 هاپینآن زیر  قرارگیریتشریح نحوه انتخاب فنر و  •
 تشریح نحوه تعیین محل قرارگیری راهگاه برای قالب •
 cavity تشریح نحوه ایجاد یک راهگاه مخروطی شکل بر روی •
 وه تنظیم فضای بین کویته ها و اصالح اندازه کویته هاتشریح نح •
 کویته طبق کویته اولیه  4تشریح نحوه ایجاد  •
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 تشریح نحوه تخمین دایست استاندارد برای قالب  •
 استاندارد کاتالوگراهنما طبق  هایبوشتشریح نحوه ایجاد  •
 تشریح نحوه تعیین مسیر خنک کاری بر روی کویته •
 کن بر روی کویته تشریح نحوه قرارگیری قفل •
 تشریح نحوه طراحی سیستم تغذیه و راهگاه اصلی برای قالب •
 تشریح نحوه ایجاد مسیر خنک کاری بر روی کویته •
 موردنظر برای قالب  core plate تشریح نحوه ایجاد •
 core plate مسیرهای کردن مسیر راهگاه و سایر  یکدستتشریح نحوه اصالح و   •
 core plate بر روی M10 تشریح نحوه ایجاد پیچ •
 برای قالب  تشریح نحوه طراحی سیستم پران •
 تشریح نحوه ایجاد پس پران ها بر روی قالب  •
 سمت کویتی adapter تشریح نحوه ایجاد صفحه •
 (spacer plate) تشریح نحوه طراحی پل •
 بر روی پل  فنرها ارگیری قرتشریح نحوه  •
 کویته بر روی  stop تشریح نحوه قرار دادن •
 به همراه فنرها cavity plate تشریح حرکت •
 تشریح نحوه ایجاد پین راهنمای قالب  •
 تشریح نحوه ایجاد و جایگذاری بوش راهنماهای قالب  •
 core plate تشریح نحوه خالی کردن جای پیچ استاپ روی •
 core plate در سمت  spacer plate تشریح نحوه طراحی •
 قالب  puller plate تشریح نحوه طراحی •
 و جایگذاری پران ها روی آن  puller plate تشریح نحوه طراحی صفحه پران بر روی •
 puller plateی صفحه پران بر روی هاپیچتشریح نحوه جایگذاری  •
 و صفحه پران  core plate تشریح نحوه جایگزین کردن پران ها بر روی •
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 کنیم؟ ده میبرای تنظیم ارتفاع پران ها از چه ابزاری استفا •
 بندیآبتشریح نحوه تنظیم ارتفاع پران های اصلی و پین پران بر روی سطح  •
 تشریح نحوه نچرخ کردن پران های سیستم •
 موردنیاز  هایمهرهتشریح نحوه تکمیل قالب و اضافه کردن پیچ و  •
 تشریح نحوه ذخیره کردن مناسب فایل داخل کامپیوتر  •
 تشریح نحوه پخ زدن تمامی اجزا قالب  •
 core plate  طراحی الکترود اسپارک بر روی ینحوهتشریح  •
 کتشریح نحوه ترسیم نقشه اسپار  •
 


