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 ست؟ ی چ کیپالست .1
 (Plastic Injection Mold) کی پالست ق ی قالب تزر  .2
 Plastic Injection Mold)  کیپالست ق ی قالب تزر  یاجزا  .3

Components) 

 فهرست مطالب
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 نی از پرکاربردتر ی کیبه عنوان  ،یک یاز مواد پالست نهیاستفاده به یما برا
  یکه برا میمواد دار نیا ی به شکل ده ازیروزمره و صنعت، ن ی مواد در زندگ

تر    ی شناخت تخصص یبرا نیبنابرا م؛یکن ی کار از قالب ها استفاده م  نیا
  قیتزر یقالب ها یاست که با اجزا ازیها ن کیپالست ی و طراح دیتول

 .میداشته باش یی آشنا کیپالست

قطعات  یبرا ی هر نوع قالب میتوان ی م  قیتزر یقالب ها یاجزا ی بررس با
شناخت و نحوه   یبرا پس .میو بساز  میکن ی مورد استفاده مان طراح 
 .دیمقاله با ما همراه باش  نیعملکرد آن ها در ادامه ا

 

 ست؟ یچ  کیپالست 1#

ما  ی شخص ی هستند و امروزه از زندگ  مرهایها جزء دسته پل کیپالست
 اریبس یوابسته به کاربردها ی همگ ی پزشک ع ی ها و صنا کارخانه گرفته تا

شکل   تید و قابلشون ی مواد در معرض حرارت ذوب م   نیا .آن ها هستند
 .کنند ی م  دایپ ی ده

 :ها عبارتند از ک یپالست یها ی ژگیو  نی جمله مهم تر از

 یسبک •
 ته ی سیالکتر قیعا •
 یحرارت  قیعا •
 تیشفاف •
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 یر یپذ رنگ •
 بودن ارزان •

  ی کاربرد خاص  ی و شکل ده یر یها بدون قالب گ کیپالست دیبدان دیبا البته
 .شوند یر یقالب گ دیندارند و حتما با

 :وجود دارند ری ها در دو دسته ز کی پالست ی شکل ده یها قالب

 

 : (Thermoplastic molds) کیترموپالست یها قالب .1

قالب ها شده و پس از سفت شدن از  نی مذاب گرم وارد ا  کیپالست مواد
  نیدسته قالب ها است که در ا نی از ا ی ق یتزر قالب .شوند ی قالب خارج م

 .میپرداز ی م  کیپالست قی قالب تزر یمقاله به طور مفصل به اجزا

 :(Thermoset molds) ترموست  یها قالب .2
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سرد شده و سپس قالب ها گرم  ی قالب ها نیسرد وارد ا ی ک یپالست مواد
 .ندیآ ی به شکل قالب در م ی کیپالست مواد  شوند و ی م

 :شوند ی م میتقس ریترموست به سه دسته ز یها قالب

 یتقال ان •
 ی فشار  •
 ستونیتوسط پ یفشار  •

  کیپالست ی شکل ده یمورد استفاده برا یبخش با انواع قالب ها نیا در
 .میها آشنا شد

آن صحبت  یو اجزا  کیپالست قی در مورد قالب تزر  می خواه ی ادامه م  در
 .میکن

 

 Plastic Injection) کیپالست قیقالب تزر  2#
Mold) 

روش   نیتر ی و کاربرد نیتر  جیاز را کی پالست قیتزر م یطور که گفت همان
  قیتزر یبه لطف قالب ها امروزه .است  ی ک یساخت محصوالت پالست یها

باال و در زمان کم  تیفیبا ک ی فراوان  کی ما به قطعات پالست کیپالست
 .می دار ی دسترس 
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  با شده اند که لیتشک  ی مختلف یاز بخش ها کیپالست  قیتزر  یها دستگاه
 یی به داخل محفظه قالب، محصول نها ی ک یمواد مذاب پالست افتنی انیجر
 .شود ی م  دیتول

 ی منجر به استهالک قالب ها م ریعوامل ز کیپالست قی قالب تزر یاجزا در
 :گردند

 ش یسا •
 دما  •
 باال  فشار •

  قیتزر یقالب ها عمدتا قالب ها ی از استهالک و خراب یر یجلوگ یبرا
که در برابر عوامل فوق   ی فلزات ایو  ومینیرا از جنس فوالد، آلوم کیپالست

ساخت قالب   یبرا نهیگز نیفوالد بهتر معموال .سازند ی مقاوم هستند، م 
برخوردار است و هم   یی هم از مقاومت باال چون است؛ کی پالست قیتزر

 .دارد  ی نسبتا خوب متیق



 

5 www.namatek.com 

 

 دهینوبت به آن رس میکرد ی را بررس کیپالست قیتزر یکه قالب ها حال
 .میو عملکرد هرکدام آشنا شو کی پالست قیقالب تزر یاجزا با است که

 

 Plastic)کیپالست قی قالب تزر  یاجزا 3#
Injection Mold Components) 

 :است ریشامل مراحل ز کیپالست قیتگاه تزر دس کی زمی مکان ی طور کل به

 یکیکردن مواد پالست ذوب .1
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 ستم یبه درون س ی ک یمواد پالست قیتزر .2
 یر یگ قالب .3
 کردن قطعه از قالب خارج .4

 ی طول م  قهیدق 2تا  هیثان 2حدود   ی کوتاه  ی مرحله فوق در بازه زمان  چهار
و  یدرون قالب و فشرده ساز  کی مذاب پالست یر یقرارگ با .کشند

 .شود ی م  دیقطعه مورد نظر ما تول ،ی سردساز 

 :شوند ی م  میتقس  ریبه پنج قسمت ز کیپالست قیقالب تزر یاجزا

 (Melt Injection Part)  مذاب قیتزر بخش .1
 (Cooling Part) یخنک ساز  بخش .2
 (Heating Part) ی شی گرما قسمت .3
 (Ventilation) یر یهواگ .4
 (Ejector System) پران ستمیس .5
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 (Melt Injection Part) مذاب قیبخش تزر  3#- 1

به شمار  کیپالست قیقالب تزر یاجزا  نیاز مهم تر کی پالست قیتزر بخش
شود و تا قسمت   ی شروع م  نیماش (nozzle) قسمت از نازل نی ا .دیآ ی م

  نیدر ا میتنظ حلقه .ادامه دارد ی ر یقالب گ یشده به صفحه ها ی منته 
 شده است و هیدرست مواد مذاب به درون قالب تعب تی هدا یقسمت برا

  نیا .تا هنگام اعمال فشار جا به جا نشود ردیقرار بگ یدرست یدر جا دیبا
علت جنس  نی به هم رد؛یگ ی قرار م شی تحت فشار باال و سا میحلقه تنظ

 .باشد شیاز مواد مقاوم و ضدسا دیآن با
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 (Heating Part) یشیبخش گرما 3#- 2

 یقالب امکان کاهش دما  یعبور مواد مذاب از نازل تا حفره ها هنگام
به قالب خنک شود  دنیماده مذاب تا قبل از رس اگر مذاب وجود دارد و

  نیا از .دیآ ی م رونیکامل انجام نشده است و قطعه ناقص ب یر یقالب گ
 ی شیگرما  یبه قالب، باندها دنیعبور مذاب تا رس ریجهت در مس

(heating bands)  هیتعب کیپالست قیقالب تزر یاز اجزا ی کیبه عنوان 
 .کنند یر یشده اند تا از سرد شدن مواد مذاب جلوگ
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ساز  3-3# خنک  اجزا  یقسمت  تزر   ی از   قیقالب 
 (Cooling Part)  کیپالست

 .هستند یخنک ساز  یکانال ها کی پالست قیقالب تزر یاز اجزا گرید  ی کی
  ستمیقالب شدند، بالفاصله س یکه مواد مذاب وارد حفره ها  نیاز ا پس

 .گردد ی فعال م یخنک ساز 

 وستهیطور پ به شده است تا هیتعب  ی قسمت یر یمحل قالب گ هیحاش در
در   نییپا یبا دما  عات یعبور ما با .سطح تماس قالب با مذاب سرد باشد

زمان خنک شدن کامل  انیپا تا  .شود ی قسمت ها قالب سرد م  نیا
قطعه به خواص  کیزمان خنک شدن  مدت  .شود ی محصول قالب باز نم

 .دارد ی بستگ ی ک یماده پالست
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  ک یپالست   قیقالب تزر   یاز اجزا  یر یقسمت هواگ 4-3#
(Ventilation) 

فره ها ح نیهوا ب یشود ممکن است مقدار  ی که قالب بسته م  نیاز ا بعد
از  شیب شیممکن است باعث افزا  ندیهوا در طول فرآ نیا .حبس گردد

حضور هوا در قالب منجر به  گریطرف د از .حد دما و سوختن مذاب شود
از   ستمیس نی در ا نیهم یبرا .گردد ی م  یی محصول نها تی فیکاهش ک

  یها چهیدر .کنند ی دو صفحه قالب استفاده م نیب یر یهواگ یها چهیدر
 .هستند  کیپالست قی قالب تزر  یاجزا نیتر  ی از جزئ یر یهواگ
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اجزا  ستمیس 5-3# از  تزر   یپران   کیپالست   قی قالب 
(Ejector System) 

  .جدا شود قی از قالب تزر دیانجام شد، قطعه با یر یکه قالب گ نیاز ا بعد
 .بعد از سرد شدن ممکن است که محصول به سطح قالب بچسبد چون
  نیجدا کردن محصول از قالب را دارد؛ بدون ا فهیپران وظ ستمیس زمیمکان

 .وارد شود ی بیکه به قطعه آس

 :شده است لیتشک ریز یپران از اجزا  ستمیس

 جعبه •
 لهیم •
 پران  یها صفحه •
 پران  نیپ •

  ی پران فعال م ستمیپران جا به جا و س لهیکه قالب باز شد م نیاز ا بعد
پران قطعه را   یها  نیرود، پ ی مرحله بعد صفحه پران به عقب م در .شود

قطعه از   یجداساز  لیتسه یبرا .کنند ی پرتاب م  رونیاز قالب جدا و به ب
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 یقالب اسپر   یجداکننده بر رو عوامل توان از ی م یر ی قالب قبل از قالب گ
 .تا قطعه آسان تر جدا شود کرد

 باشد.  ی م  کی پالست قیقالب تزر یجزء از اجزا ن ی پران آخر ستمیس

 


