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با ساخت قالب   ییآشنا
 گام 4در   کی پالست  قیتزر 
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   ست؟ی چ کیپالست .1
 Plastic Injection Mold)  کیپالست  ق ی ساخت قالب تزر  .2

Making )   
  کی پالست ق ی ساخت قالب تزر   زمیمکان .3
 کیپالست  ق ی تزر  یاستفاده از قالب ها یایمزا .4

 فهرست مطالب
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تا به  اما ؛میمان مطلع هست  ی ها در زندگ کیهمه ما از نقش مهم پالست
  کیپالست قیروش ساخت قالب تزر  ی و حت یر یحال چقدر به نوع قالب گ

 د؟ یتوجه کرده ا

ندارند  ی کاربرد خاص یر یها بدون قالب گ کیاست که پالست نیا قتیحق
ما در   ی مختلف و پرکاربرد در زندگ  یبه شکل ها یر یپس از قالب گ تازه و
  قیشما را با روش ساخت قالب تزر میمقاله قصد دار نی ا در .ندیآ ی م

 .دی. پس همراه ما باشمیآشنا کن کیپالست

 

 ست؟ یچ  کیپالست 1#

انسان ها کاربرد  ی هستند که امروزه در زندگ  یمر یها مواد پل  کیپالست
  یکه در قالب ها ی شوند و زمان  ی مواد با حرارت نرم م  نیا .دارند یار یبس

  کیاز پالست ما  .ندیآ ی در م  ی متفاوت یبه شکل ها رندیگ ی مختلف قرار م 
 .میکن ی لباس و... استفاده م  ،یبسته بند ،ی مختلف پزشک   ع یها در صنا

 :مواد عبارتند از نی ا یها ی ژگیو  نی جمله مهم تر از

 کم  وزن •
 برق انیجر قیعا •
 تیشفاف •
 باال یر یپذ رنگ •
 ن ی پا متیق •
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ارزش و کاربرد  یر یمواد به طور خام و بدون قالب گ نیحال ا نیا با
 .ندارند ی خاص

 

 :شود یها از دو دسته قالب استفاده م  کیپالست ی شکل ده یبرا

 :(Thermoplastic Molds) کیترموپالست یها قالب .1

کند و بعد از سخت شدن از آن   ی قالب ها را پر م  نیگرم درون ا کیپالست
 .است کیپالست یدسته قالب ها نی از ا ی قی تزر قالب .شود ی خارج م

 :(Thermoset Molds) ترموست  یها قالب .2

  بعد رد،یگ ی نوع قالب ها مواد به طور سرد درون قالب سرد قرار م نیا در
 .ندیآ ی به فرم قالب در م ی ک یشود و مواد پالست ی قالب گرم م

 :وجود دارد ریب در سه نوع زقال نیا
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 یانتقال  •
 ی فشار  •
 ستون یبا پ یفشار  •

 است که دهیوقت آن رس د،یآشنا شد کیپالست یکه با انواع قالب ها حال
  نهیموضوعات در زم نی و پرکاربردتر نی تر  تیاز پر اهم ی ک یمورد ساخت  در

 .میصحبت کن کیپالست قیساخت قالب تزر ی عنی  کیپالست

 

 Plastic) کیپالست قی ساخت قالب تزر  2#
Injection Mold Making) 

روش  ،یکیساخت قطعات پالست  یروش ها نی از مهم تر ی ک یکه  میگفت
 ی ک یگونه است که مواد پالست نیا ق یتزر یکار قالب ها اساس .است قیتزر

  ی قطعه از قالب خارج م یر یو پس از فرم گ قیقالب ها تزر نیدرون ا
 قیتوان از قالب تزر ی م  ی کیاکثر محصوالت پالست دیتول یبرا زهامرو .شوند

  تیاهم کی پالست قیساخت قالب تزر زیعلت ن نیهم  به .استفاده کرد
آشپزخانه،  لیوسا  ،یقطعات شامل قطعات خودرو، صوت نی ا .دارد یادیز

 .شوند ی م  ی کودکان و محصوالت پزشک  یاسباب باز 

 .را در نظر گرفت یار یعوامل بس  دیبا کیپالست قیساخت قالب تزر یبرا
و  متیحداقل ق  دیبا حساس است و یندیقالب ها فرآ نیساخت ا پروسه

 .ارائه دهد  انیرا به مشتر تیفیحداکثر ک
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را نام  ریتوان موارد ز ی م  قیتزر یبر ساخت قالب ها رگذاریعوامل تاث از
 :برد

 قطعه مورد نظر ابعاد •
 قطعه یبر رو یساختار تور  ای یی کشو یحفره و محل ها جادیا •
 قالب جنس •
 کیسطح پالست  تیفیک •
 تعداد قطعات راژیت  •

 

 

 کیپالست قی ساخت قالب تزر  زمیمکان 3#

 ازمندیحساس و ن اریبس یکار  کی پالست قیو ساخت قالب تزر ی طراح 
 یبه روش ها قیتزر یگذشته قالب ها در .است ک ی ستمات یس ی بررس
با  گریو ساخت قالب ها د ی امروزه طراح اما شدند؛ ی م  ی طراح ی سنت

 .شوند ی انجام م یسه بعد ینترهایاستفاده از نرم افزار ها و پر
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را به طور مختصر   کی پالست قیو ساخت قالب تزر ی ادامه مراحل طراح در
 :میده ی م  حی توض

مرحله ساخت قالب، از قطعه مورد   نی: در اولینقشه سه بعد ی طراح  .1
  ی م هیته یمخصوص، نقشه سه بعد  ینظر با استفاده از نرم افزار ها

 .شود
 ی حال وقت طراح یقالب: پس از ساخت قطعه سه بعد ی طراح  .2

  اریتوجه بسبه دقت و  ازیمرحله ن  نیا .است دهی قالب مورد نظر رس
 .باال باشد یی قالب و محصول نها تیفیطراحان دارد تا ک

با استفاده از نرم  ی قالب با استفاده از نرم افزار: بعد از طراح نگیمدل .3
شوند و   ی قالب به طور جداگانه مدل م  یقسمت ها ی افزار ها، تمام 

 .شود ی ساخت قطعه م  یبرا ی قالب آماده بررس 
مختلف  یساخت قطعه در قالب: بعد از مدل کردن بخش ها  ی بررس .4

چون وجود هوا،  یموارد است که دهیقالب و مونتاژ آن، وقت آن رس
مختلف    یدر قسمت ها کنواختیری حرارت غ ع ی ناقص و توز قیتزر

 .و اصالح شوند ی قالب بررس
ممکن قالب، با   رادات یا  ی و بررس  ی قالب: پس از طراح ساخت .5

مختلف  یقالب مورد نظر با جنس ها یکار  نیاستفاده از ماش
 .شود ی ساخته م 

 یمختلف قالب برا یقالب: پس از ساخت و مونتاژ بخش ها تست .6
در قالب،  نیپاراف انیکامل آن، با استفاده از جر یاز آب بند نانیاطم

 .شوند ی ها کنترل م یآب بند
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 قیمرحله ساخت قالب تزر نیقالب: در آخر یو سخت کار  یآبکار  .7
  ی متحرک قالب انجام م یبخش ها یو سخت کار  یآبکار  ک،یتپالس

 .شوند

 

 

 ک یپالست قی تزر  یاستفاده از قالب ها یای مزا 4#

روش  اما وجود دارند؛ ی متفاوت ی روش ها  ی کیقطعات پالست دیتول یبرا
 یادیز اریروش ها است و استقبال بس نی آل تر دهیاز ا ی ق یتزر یر یقالب گ

 .شود ی روش م  نیاز ا

توان  ی دارد، م کیپالست قیکه ساخت قالب تزر ی خاص  یایجمله مزا از
 :را نام برد ری موارد ز

 متفاوت ی کی از مواد پالست ی عیوس  فیاز ط استفاده •
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 قطعه به طور خودکار  ساخت •
 کار کم  یروین •
 انبوه  دیتول •
 کم  زی و دورر  تلفات  •
 اپراتور کی مختلف تنها با   یها نیماش کارکرد •
 ده یچیو پ یمختلف هندس  یراحت طرح ها دیتول •

 


