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ها   کیو استفاده روزافزون از پالست ی شکل ده تیمروزه با توجه به اهما
  کیتوجه به حضور پررنگ پالست با. ست یچ کیپالست قی که تزر  میبدان دیبا

آن ها  ی و شکل ده ندیکار و سفر، فرآ طیروزمره تا مح ی ها در زندگ
چگونه  دیکه بدان دیعالقه دار زیشما ن اگر .برد استجالب و پرکار ی مبحث 

  ی م لیها تبد کیبزرگ پالست  یایبه دن ی کیکوچک پالست یگرانول ها
کنند، در ادامه با ما   ی م لیما را تسه  ی زندگ روزیاز د شتریروز ب هر شوند و

 .دیهمراه باش

 

 ست؟یچ کیپالست قی تزر  1#

  یپرکاربرد برا یاز روش ها ی کی (Plastic Injection) کی پالست قیتزر
با حرارت   یمر ی پل یروش گرانول ها نیا در .است ی کیقطعات پالست  دیتول

و داخل قالب    رندیگ ی از آن تحت فشار قرار م پس شوند، ی گرم و ذوب م
مواد مذاب به داخل قالب، قالب   ق یاز تزر پس .شوند  ی م  قیمورد نظر تزر
 .شکل گرفته، جامد شود کیکنند تا پالست ی را خنک م

مواد   ایرنگ  ی ک یمواد پالست نی توان به ا  ی که م دیاست بدان جالب
  کیپالست قیدانستن جواب سوال "تزر  تیاهم .افزود گرید ی افزودن 

که امروز در اطراف ما   ی کیقطعات پالست عمده است که نی"، استیچ
  فیط دیشوند و قادر به تول ی م دیتول  کی پالست قیروش تزر با وجود دارند،
و... از جمله   نی آشپزخانه، قطعات ماش لوازم .از کاالها هستند یگسترده ا

 .شوند ی ساخته م قیهستند که به روش تزر یموارد
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 ست؟ یچ کیپالست قی دستگاه تزر  2#

 دهیوقت آن رس میآشنا شد یتا حدود کیپالست قیکه با مفهوم تزر حال
از دو  قیتزر دستگاه .میبپرداز کیپالست  قیدستگاه تزر  ی بررس به است که

 نیکدام از ا هر شده است که لی تشک یر یو قالب گ ق یتزر  ی قسمت اصل
 :شامل چند قسمت هستند زیبخش ها خود ن

 دستگاه  قیتزر قسمت .1

 ی م  نی تام  قیدر قسمت تزر یمر یذوب مواد پل یو حرارت الزم برا فشار
 .شود

 :شده است ل یتشک ریز یاز بخش ها قیتزر قسمت
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است که   ی مخزن  فیق .قرار دارد فیقسمت بخش ق نی: در اول افیق •
 .شوند ی مورد نظر م  لندریتوسط آن وارد س ی کیپالست یگرانول ها

و با   لندریمواد درون قالب و ذوب آن ها، در داخل س قی: تزری چ یمارپ •
  چیبا چرخش مارپ ی کیپالست مواد .شود ی انجام م چیچرخش مارپ

اطراف  یترها یتوسط ه دشدهیتول  یبه جلو رفته و با فشار و گرما
 .شوند ی ذوب م لندریس

قرار   لندریس ینازل که در انتها قیمذاب از طر  ی ک ی: مواد پالستنازل •
 .شود ی م  قیگرفته است، وارد قالب تزر

 دستگاه  یر یقالب گ قسمت .2

 :هستند ریمل قطعات ز شوند و شا ی م لیها عمدتا از فوالد تشک قالب

 اسپرو  •
 راهگاه  •
 ت یگ •
 پران لهیم •

را به خود گرفته و سپس خنک و  یی شکل نها هیقسمت مواد اول نیا در
 .شود ی پس از خنک شدن از دستگاه خارج م قطعه .شوند ی جامد م 
گرم شدن، ذوب   هنگام باشد و ی حساس م اریبس کیپالست  قیتزر  دستگاه
 .باشد قیدق اریدستگاه بس مات یتنظ دیو روند سرد شدن با هیمواد اول
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 ست؟ی چ کیپالست قی تزر  بیو معا ای مزا 3#

مختلف دستگاه  ی" و اجزاستیچ  کی پالست قیجواب سوال "تزر تاکنون
 .میکرده ا ی مربوط به آن را بررس

 :می پرداز ی روش م نیا یا یاز مزا ی برخ انیبه ب حال

در تعداد انبوه  کسانی ی کی محصوالت پالست دی تول یروش برا نیا •
 .مناسب است

علت تنوع  نیاست؛ به هم ادیروش ز نیدر ا  هیمواد اول تنوع •
 .است ادیز اریبس زین ندیآ ی روش به دست م  نیکه از ا ی محصوالت 
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توان تعداد   ی کوتاه بوده و م قیقطعه به روش تزر دیتول زمان •
 .کرد دیکم تولدر زمان  یادیمحصول ز

 .دارد یدیهر قطعه تول  یبرا یی روش دقت باال  نیا •
 گرید یبا روش ها سهیدر مقا دیحاصل از تول  ی ک یپالست عات یضا •

 .کم هستند ی لیخ

 

  قیتزر  بیکه معا میاست بدان ازیروش ن نی کامل با ا یی آشنا یبرا نیهمچن
 .ستیچ کیپالست

 :میبر ی روش را نام م نیا بی معا  نیادامه مهم تر  در

و  شی آزما ،یمربوط به طراح  نهیباال: با توجه به نوع قطعه، هز نهیهز •
تر باشد،  دهیچیقطعه پ هرچه .مثل قالب متفاوت است ی لوازم جانب

 .است شتر یو قالب آن ب ی ساخت، طراح  نهیهز
 یها نهیشود، نه تنها هز ی قالب اشتباه طراح ای: اگر قطعه ی طراح  •

به  ندیفرآ نیدر ح یار یبس عات یضا بلکه کند، ی م جادیا یادیز اریبس
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 ی شی نسخه آزما ،یمشکل قبل از طراح نیحل ا  یبرا .گذارد ی جا م
 .شود ی و تست م   ی طراح د،یتول ی به صورت سه بعد

 .شود ی ساخته م  یی و رفع مشکالت، قالب نها ی از بررس بعد

 

 

 Plastic روش یها نهی محاسبه هز  4#
Injection 

  قیتزر نهیکه عوامل مؤثر بر هز می بدان دیبا ازیقطعات مورد ن دیتول یبرا
 ی م  ریتاث کیپالست قیتزر  یها نهیبر هز  ی مختلف  عوامل .ستیچ کیپالست
ابزارآالت مورد استفاده و مدت زمان الزم  ،یکار  نیماش  ه،یاول مواد .گذارند

روش  نیا ی ها نهیبر هز رگذاریعوامل تاث  نیاز جمله مهم تر  ندیفرآ   یبرا
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است که بابت ساخت   یا نهیمربوط به هز یکار  نی ماش عامل .هستند
  کیهر جسم با ابعاد و اشکال مختلف  یبرا .پرداخت شود دیقالب با

قالب با تعداد قطعات   دیتول نهی زه  .شود ی م  ی قالب به خصوص طراح
 .رابطه عکس دارد یدیتول

 :توان گفت ی واقع م  در

مدت زمان مورد    نهیساخت قالب + هز  نهی+ هز  هیاول  یمر یمواد پل  نهیهز
 ک یپالست قیتزر نهینظر = هز


