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ما هستند که در همه  ی قطعات مصرف نیها مهم تر  کی امروزه پالست
ساخت و  یجهت روش ها نیا از روزمره مان کاربرد دارند؛ لیو وسا  ع یصنا
 اگر .دارند یا ژهیو  تیاهم ،یباد یر یقالب گ ندیآن ها، از جمله فرآ دیتول

  ندیفرآ نیبا ا دیقطعا با د،یعالقه مند هست ی کیبه ساخت قطعات پالست
 .دیآشنا شو

  دیتول ندینوع فرآ نیا با تا دیکنم در ادامه مقاله همراه ما باش ی م  هیتوص
 .دیآن آشنا شو یایانواع و مزا  ،ی ک یمحصوالت پالست

 

 ست؟یچ یباد یر یقالب گ 1#

 یبطر  دیتول یها به خصوص برا کی از پالست ادیبه خاطر استفاده ز امروزه
مورد توجه قرار گرفته  اریبس (Blow Molding) یباد  یر یها، قالب گ

 .ستین دهیپوش ی بر کس  ی کیپالست یها یاستفاده از بطر  تیاهم .است
ها،  ندهیشو  ،ی آب معدن  یدر بسته بند ی ک یپالست ی توخال یها یبطر  نیا

از  یباد یقالب ها ساخت .خودرو کاربرد دارند یو روغن ها یی مواد غذا
  ع یصنا یواقع قالب باد در .است یقالب ساز  نهیروش ها در زم نیمهم تر 

 .را متحول کرده است یبسته بند

  یها یبطر  یکوچک برا  یها قالب .دارند ی ابعاد مختلف یباد یها قالب
و   ی آب معدن  یها یبطر  یبزرگ برا یها و قالب ها ندهیشامپو و شو

ه ک دیموضوع توجه داشته باش نیبه ا البته .شوند ی روغن ها استفاده م 
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 قالب شوند، ی م  دیباال تول اریها به صورت انبوه و در تعداد بس یچون بطر 
در   ی طوالن یداشته باشد تا بتواند سال ها یی استحکام باال دیبا یباد

طور  نیهم .ستیصورت به صرفه ن نیا ریکند؛ در غ دیتول  یتعداد باال بطر 
به منظور صرفه   دیبا شوند، ی م دی قالب ها تول نیکه توسط ا یی ها یبطر 

 .را داشته باشند عات یحداقل ضا ،یاقتصاد

 

 

 ی قالب باد سمیمکان 2#

مثل   ،ی هر محصول توخال دیتول یبرا م،یطور که در باال اشاره کرد همان
 یساخت قالب باد در .استفاده کرد یباد یر یتوان از قالب گ  ی ها، م یبطر 

 شیکه خط جدا ییها یبطر  ساخت  دارد و یا ژهی و تی اهم شیخط جدا
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 .ساخت قالب هاست نهیدر زم  ادیز اریتفکر و تجربه بس حاصل ندارند،
 :است ریبه شکل ز یباد یدر قالب ها ی ک یقطعات پالست دیتول سمیمکان

مذاب   کی دارند که محل ورود پالست  یورود کی یباد یها قالب .1
 .شود ی قسمت وارد م نیمذاب از ا  کیپالست .است

 .رند یگ ی قالب را به خود م وارهیمذاب توسط باد شکل د  مواد .2
  ی شکل گرفته بعد از خنک شدن از قالب جدا م کیآخر پالست در .3

 .شود

 

  ات یعمل اگر دارد و یا ژهی و تیخنک کننده اهم ستمیس یباد یقالب ها در
 .خواهد بود شتر یقطعه ب تیفیخنک کردن کامل و درست انجام شود، ک
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 ی باد یانواع قالب ها 3#

 یباد یها قالب .میکن ی م  ی را بررس یباد یقسمت انواع قالب ها نیا در
از هرکدام از  استفاده .شوند ی م یبر اساس جنس بدنه و عملکرد دسته بند

 .دارد میکن دیتول  میخواه ی که م  ی و محصول  یمشتر  ازیبه ن ی آن ها بستگ
 :شوند ی م میتقس  ریدو دسته ز بر اساس جنس بدنه به  یباد یها قالب

 : (PET) پت یها قالب .1

 .باشد ی م وم ینیپت از آلوم یباد یقالب ها جنس
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 :(Polyethylene) لنیات  ی پل یها قالب .2

 یبه قالب ها نسبت از فوالد است و لنیات  ی پل یباد یقالب ها جنس
 .دارند یشتر یباال استحکام ب یپت در دماها  یباد
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 یباد یر یقالب گ یانواع روش ها 4#

روش  ی قسمت به بررس نیدر ا یباد یاز آشنا شدن با انواع قالب ها بعد
 .میپرداز ی م یباد یر یقالب گ یها

 :عبارت اند از یر یقالب گ یروش ها انواع

 :(Extrusion Blow Molding) اکستروژن یباد یر یگ قالب •

 :است ری ز بیروش به ترت  نیا مراحل

 .شود ی م  ی به شکل گرانول وارد محفظه اصل کیپالست .1
 .شوند ی مرحله گرانول ها در محفظه ذوب م  نیا در .2
  تیدرون محفظه به سمت قالب هدا چیمذاب توسط پ کیپالست .3

 .شود ی م
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 .شود ی م دهیمرحله بعد باد با فشار داخل قالب دم  در .4
د و قالب توسط باد قالب را پر کر ی کیکه مذاب پالست نیاز ا بعد .5

 .شود ی سرد شد قطعه جدا م

 

 :(Injection Blow Molding) ی ق یتزر  یباد یر یگ قالب •

 :است ریقطعه به شکل ز دیروش مراحل تول نیا در

 .شود  ی م  قیتزر ینازل در قالب باد کیمذاب با   کیپالست ابتدا .1
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  ی شود و مذاب به شکل قالب در م ی م  دهیمرحله باد دم نیا در .2
 .دیآ

 .شود ی پس از سرد شدن قالب، قطعه از قالب خارج م تاینها .3

 .شود ی انواع استفاده م ریقالب کمتر از سا نیا از

 

 Injection Draw Blow) ی ق ی تزر  ی کشش  یباد یر یگ قالب •
Molding): 

 :است ریروش به شکل ز نیقطعه در ا دیتول مراحل

شود و   ی شده، به سرعت خنک م  قیالب تزرماده داخل ق اول .1
 .ردیگ ی آن شکل م هیطرح اول

 .ردیشود تا تحت کشش قرار بگ ی م یگر یاز آن وارد قالب د پس .2
تحت کشش قرار  یو هم عمود  ی قالب دوم هم به صورت افق در .3

 .تا به ضخامت دلخواه برسد ردیگ ی م
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 .شود ی قالب باز و قطعه خارج م دیبه شکل دلخواه رس ی وقت .4

 ی استحکام و سخت شی باعث افزا ی و افق یدر دو جهت عمود کشش
 .شود ی م دشدهیظروف تول شتریب

 

 

 Blow Molding استفاده از یای مزا 5#

 یباد یر یکه قالب گ میکن ی بررس میخواه ی مقاله م  نیقسمت آخر ا در
 :دارد یی ایچه مزا ی ک یمحصوالت پالست دیتول یبرا

 .هستند یادیز اریاستحکام و دوام بس  یقالب ها دارا نیا •
 .باالست اریانبوه بس  دیتول یقطعه برا دیتول سرعت •
 .است  ی انسان یرویبه ن یکمتر  ازین یباد یاستفاده از قالب ها با •
توان در اندازه ها و ابعاد مختلف و در قالب قطعات ساده و    ی م •

 .استفاده کرد یباد یاز از قالب ها دهیچیپ
  ع یشوند در همه صنا ی ساخته م یکه توسط قالب باد یی ها یبطر  •

 .کاربرد دارند یی ایمیو ش ی نفت ،ی شی آرا ،ی خوراک
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 استفاده کرد.  یباد یدر قالب ها ی ک یتوان از انواع مواد پالست  ی م •

 


