
قالبگیری تزریق
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فرآیندھای تولید مواد پالستیکی
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INJECTION–دستگاه قالبگیري تزریقی  MOLDING

MACHINE

3



INJECTION–دستگاه قالبگیري تزریقی  MOLDING

MACHINE
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واحد تزریق
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واحد تزریق
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INJECTION UNITS  -واحد تزریق 

7



MOLD–قطعه و قالب  AND PART
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MOLD–قطعه و قالب  AND PART
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قطعه و قالب
 چند یا یک داراي قالب
 در اصلی قطعه که بوده حفره

  قالب .گیرد می شکل آن
 پران هاي پین داراي )اکثرا(

 قطعه انداختن بیرون جهت
  .باشند می

Locating) تنظیم رینگ-
Ring)که شود می موجب 

 قالب، بستن هنگام در
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Ring)که شود می موجب 
 قالب، بستن هنگام در

 انجام راحتی به تنظیمات
 تنظیم رینگ قطر .گردد
 مختلف، دستگاههاي براي

  .باشد می متفاوت

 بستگی جدایش خط محل -
  .دارد قطعه هندسه به



قطعه و قالب
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سیکل تزریق

1 2
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  مراحل تزریق
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مراحل فرآیند تزریق 

جلو آمده، مذاب را ) بدون حرکت چرخشی(پس از بسته شدن قالب، ماردون : الف
هواي داخل قالب از منافذ کوچکی که در مسیر . به داخل قالب سرد تزریق می کند

.   جریان مذاب تعبیه شده، به خارج رانده می شود

هنگامی که حفره قالب پر شد، ماردون کماکان به جلو رانده می شود تا فشار : ب
این عمل، موجب فشردگی هرچه بیشتر مذاب به . نگهداري را اعمال کرده باشد

این فشار . داخل حفره قالب براي جبران انقباض قطعه در حین سردشدن می شود این فشار . داخل حفره قالب براي جبران انقباض قطعه در حین سردشدن می شود

. موثر می باشد gateنگهداري فقط تا زمان منجمد شدن 

، دیگر هیچ مذابی امکان ورود به قالب را نداشته و gateبه محض منجمد شدن : ج
در این مرحله، ماردون شروع به چرخش . بازگشت به عقب ماردون شروع می شود

این مواد به جلوي ماردون هدایت می شوند، . کرده و مواد جدید را از قیف می گیرد
ولی چون حفره قالب از مواد مذاب پرشده است، موجب بازگشت ماردون به عقب  

به این ترتیب با تجمع مقدار مورد نیاز پالستیک در جلوي ماردون، امکان . می شود
براي مدت از پیش تعیین شده اي، ماردون از چرخش باز . تزریق بعدي فراهم می شود

. می ایستد و دستگاه به انتظار انجماد کامل قطعه و راهگاه باقی می ماند
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مراحل فرآیند تزریق 
هنگامی که قطعه تا دمایی سرد شود که به اندازه کافی جامد باشد و شکل خود : د

سپس قالب دوباره . را حفظ کند، قالب باز شده و قطعه به خارج پرانده می شود

. بسته شده و چرخه تکرار می شود
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شیر تنظیم  
 ماردون انتهاي در تنظیم شیر نصب به نیاز تزریق، هنگام در مذاب مواد برگشت از جلوگیري براي

  .می باشد باز حالت به شیر می شود، رانده جلو به ماردون گردش اثر در مواد وقتی .می باشد

وجود ندارد، زیرا امکان تجمع ” و مواد حساس به حرارت و گرما، این شیر استثنائا PVCدر مواد 
.  موضعی مواد، انسداد و درنهایت تخریب و تجزیه مولکولی وجود دارد
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 (Non Return Valve)شیر تنظیم 
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) افشانک(نازل تزریق 

 قالب به سیلندر از مذاب عبور موجب و شده نصب سیلندر انتهاي در نازل -

  .می شود
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پیکربندي قالب
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پیکربندي قالب
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پیکربندي قالب
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پیکربندي قالب
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(SPRUE)گلویی تزریق 

Dco.> tmax + 1.5 mm

Ds> Dn + 1.0 mm

 > 1º - 2º

tan= Dco - Ds / 2L

Sprue راهگاه به نازل از را مذاب (Runner) می رساند.  
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  .می رساند  راهگاه به نازل از را مذاب 

Sprue می قرار پرسی صورت به قالب ثابت صفحه در و گردیده خریداري آماده صورت به معموال 
.گیرد

 ورودي قطر اندازه  .گردد می مشخص مخروط زاویه و طول ،)کوچک( ورودي قطر تعیین با اسپرو - 
 )بزرگتر یا میلیمتر یک تا نیم بین معموال( مقداري باید و داشته تزریق دستگاه نازل قطر به بستگی

 عبور مسیر در تیز گوشه ایجاد موجب نازل از کوچکتر قطر داراي اسپرو از استفاده .باشد آن از

Shear) برش میزان افزایش که شده مذاب مواد rate) داشت خواهد همراه به را.  

.  تا حدامکان باید از کوچکترین اندازه اسپرو استفاده نمود - 



(SPRUE)گلویی تزریق 

.  طول اسپرو از انتهاي قسمت کروي تا انتهاي آن می باشد - 

 مخروطی برقو توسط شکل مخروطی کانال ساخت امکان - 
 با که اسپرو بوش از استفاده ولی .دارد وجود قالب بدنه در

 موجب است، شده کاري سخت و گردیده زنی سنگ باال دقت
 معیوب صورت در و نمانده باقی اسپرو در مواد که گردد می

 شرکتهاي .گردد انجام براحتی آن تعویض اسپرو، شدن

  .اند نموده عرضه بازار به را آماده اسپرو مختلف
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راهگاه

 هاي حفره تمام در مذاب حرارت درجه و فشار سرعت، نبودن یکسان صورت در -
 خواص ظاهري، خواص چگالی، شکل، اندازه، نظر از قطعات قالب، در موجود

  تزریق گلویی از دورتر هاي حفره پرنشدن امکان حتی و بوده متفاوت ... و مکانیکی

(Sprue) دارد وجود نیز.  
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طراحی کانالها 
 ها حفره شکل که قالبهایی در و داشته بستگی قالب حفره شکل به کانالها طراحی -

 تمام یکنواخت پرشدن از اطمینان جهت کانالها قطر مناسب طراحی نیست، یکسان
 افزارهاي نرم از استفاده قالبها، نوع این در .یافت خواهد بیشتري اهمیت ها حفره

 .نمود خواهد بیشتري کمک سازي شبیه
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یکسان نمودن شرایط پرشدن تمام حفره هاي قالب 

  طبیعی روش دو اي حفره چند قالبهاي در پرشدن شرایط نمودن یکسان براي-

(Naturally balance runners) مصنوعی و (Artificially balance runners) 
 فاصله که شود می انتخاب اي گونه به ها حفره چیدمان طبیعی روش در .دارد وجود
 .باشد می ثابت نیز راهگاهها تمام قطر و شکل و بوده یکسان اسپرو از ها حفره تمام
  .گردد می الزم تزریق فشار و ضایعات میزان افزایش موجب ولی بوده ساده روش این

  نمودن یکسان و نبوده اسپرو از مساوي فاصله داراي ها حفره مصنوعی روش در -
 قطر که ترتیب بدین .شود می انجام ها راهگاه قطر دادن تغییر کمک به پرشدن شرایط
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  نمودن یکسان و نبوده اسپرو از مساوي فاصله داراي ها حفره مصنوعی روش در 
 قطر که ترتیب بدین .شود می انجام ها راهگاه قطر دادن تغییر کمک به پرشدن شرایط

 از کمتر رسانند می اسپرو نزدیک هاي حفره به را مذاب که هایی دریچه و راهگاهها

 .باشد می دورتر هاي حفره



AIR)حفره هوا  TRAP)
 شدن محاصره علت به عیب این .باشد می قالب حفره در هوا افتادن گیر معنی به هوا حفره-

 تعبیه هواي خروج راههاي از آن خروج امکان عدم یا مذاب پلیمر با قالب حفره درون هواي
  محل از قسمتهایی در معموال قالب، ساخت و طراحی حین در .شود می ایجاد قالب در شده

0.05 حد در( کمی بسیار فاصله قالب، متحرك و ثابت قسمتهاي تماس mm( گذاشته باقی 
  .شود می آورده بوجود هوا خروج جهت راهی پرانها، روي بر خط یک ایجاد با اینکه یا
  .گردد می ایجاد جریان مسیر انتهایی قسمتهاي در معموال هوا حفره -
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AIR)حفره هوا  TRAP)
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DELAMINATION
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)ساندویچی(تزریق قطعات چند الیه 
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تزریق قطعات با هسته زودگداز

  بعد از قالبگیري هسته
بصورت شیمیایی یا از طریق  

گرما حل شده و از قطعه  

.خارج می شود
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