


 همانطور که در شکل ذیل مشاهده می شود یک قالب عمومی با نمای مورد
.نظر نمایش داده شده و اجزاء آن معرفی گردیده 

کفشک ثابت

Fixed clamping 

plate

میل راهنمای قالب
Locating Guide 

pillar

خشکه تشکیل جنس 
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Returner pin
عقب بر صفحه پران

Secondary pillar
پل کمکی

پین پران

Ejector pin

Angle Ejector slider
کشویی پران کج

Angle Ejector

پران کج

Ejector guide pillar

راهنمای صفحه پران

Ejector guide Bush
بوش راهنمای صفحه پران



Movableمتحرکوثابتکفشک-الف & Fixed Clamping plate

.باشدمیClampتوسطتزریقماشینداخلدرقالباصلیبدنهنگهداریقطعهاینوظیفه
درکههمانطور.شودمیگرفتهنظردربزرگترمیلیمتر50الی25ازقالببدنهبهنسبتمتحرکوثابتکفشکابعادعموماً
قالبهصفحرویازقالبسقوطمانعوگرفتهقرارشدهمشخصقسمترویتزریقماشینهایروبندهشودمیمشاهدهشکل
.شودمیتزریقماشینگیر

افقی–عمودی.باشدمیصورتدوبهعموماًهاروبندهقرارگیرینحوه

Vertical installationHorizontal installation

25-50

ودشواربسیار(عمودی)پائینوباالازروبندهبستنکهچرانمایدمهارراقالب(افقی)پهلوازهاکلمپهموارهکهگرددطراحیصورتیبهقالببایستیاصوالً
.باشدنیزمیآفرینخطضمندر

باشد می توان tapدر صورتکیه بخواهیم قالب را روی دستگاه کامالً مشخص نصب نمائیم و از طرفی نوع کلمپ نیز از نوع 
نسبت صفحه قالبگیر ماشین تزریق ایجاد کرد که فقط با استفاده از پیجTapروی لبه روبند کفشک سوراخهای با موقعیت 

.به مهار قالب اقدام نمود 

Installation by machine taps



:محاسبه ضخامت کفشک ثابت و متحرک •
.  قابل استفاده می باشد  14-22-26-36-46-56-66بستگی به ابعاد قالب و قطعه داشته واز ابعاد ضخامت کفشک•

:کفشکجنس
C-1730ازعموماًکفشکجنس K45-S T60-S T37شرایطوقطعهنوعقالبسایزبهالبتهوگرددمیانتخاب
.داردبستگیتواید

ابعاد قالب Din912پیچ آلن  ضخامت کفشک حداقل تعداد پیچ

95x95    to    125x156 M6 12 or 17 4x

156x156  to  246x246 M10 22 or 27 4x

296x296  to  346x346 M12 27 or 36 4x

346x396  to  596x696 M16 36 or 46 6x & Over

546x796  to  996x996 M20 46 or 56 6x & Over

Over 996x996 M24 min 66 and over 6x & Over



movable & fixed pocket: بدنه ثابت و متحرک قالب -ب

ل این قسمت از قالب شامل حفره های قالب محل عبور مجاری خنک کاری محل عبور میله های پران و محل قرارگیری می
. می باشد ... راهنماو بوش آن و 

ایجاد می Eye boltعموماً این قسمت از فوالد مرغوب تهیه شده و جهت حمل و نقل حتماً چهار طرف آن محل نصب 
وردار در این قسمت ها ایجاد شده و در نتیجه بایستی از استحکام مناسبی برخ(Cavity & core)حفره های قالب  . شود 
.  باشد 

گهدارنده در مواردی که در نظر باشد که اجزاء حفره تشکیل جنس به صورت جداگانه ساخته شود ، آنگاه بدنه قالب حکم ن
می گویند در این حالت الزامی نیست تا بدنه Body mold pocketحفره را خواهد داشت که به آن مادر قالب یا 

 .قالب از جنس مرغوب ساخته شود و فقط حفره ها تشکیل جنس از فوالد مرغوب تهیه خواهد شد

:روش تعیین ابعاد بدنه قالب

و یا HASCOجهت مشخص شدن ابعاد پاکت یا بدنه اصلی قالب می توان هم از مراجع استاندارد مانند استاندارد هاسکو 
DMEگیر به ابتدا صفحه قالبدر هر دو صورت می بایست . استفاده نمود هم میتوان با ابعاد دلخواه قالب را طراحی نمود
ر های ماشین تزریق مورد نظر در کامپیوتر ترسیم شده و سپس با قرار دادن مدل محصول مورد نظر دTiebarهمراه 

ن میلیمتر مشخص سپس ابعاد کفشک را ترسیم می نمائیم در ای70یا 50مرکز آن پیرامون قطعه را با حداقل ضخامت 
واهند حالت بایستی دقت داشت که شکل و فرم قطعه ، مکانیزم های مورد نیاز جهت آزاد شدن آن چه فضایی را اشغال خ

.  کرد تا از این طریق به ابعاد مورد نظر دست یافت 



:جنس بدنه ثابت و متحرک قالب 

و فوالدهای مرغوب استفاده می  2312و در برخی موارد از CK45-CK60-ST37-ST60عموماً جنس بدنه قالب از فوالد 
-MO40-ASAB718-2738و در صورتی که بدنه قالب حکم حفره های تشکیل جنس را داشته باشند از فوالد . شود

.استفاده می گردد2312
مر مفید به عنوان مثال در صورتی که ع. عمر مورد نظر قالب در تعیین نوع جنس بدنه قالب و پاکت نقش بسزایی را دارد

درنظر گرفته شود در صورتی که 2312ضرب پیش بینی نمایید حتماً بایستی جنس بدنه قالب از فوالد 1000000قالب را 
.میتوان استفاده نمود1730و یا  ST37ضرب از 250000برای عمر مفید 

:نحوه جاسازی فوالد تشکیل جنس بزرگ در پاکت ها 

ازی پاکت و فوالد در حالتی که به دالیل فنی الزام بر تفکیک محفظه قالب از بدنه قالب باشد،بایستی از نظر تلرانس جاس
مت ثابت و تشکیل جنس نسبت به یکدیگر دارای انطباق مناسب بوده تا فرایند تزریق باعث جابجا شدن حفره های س

ل جاسازی به همین منظور تلرانس مابین فوالد تشکیل جنس ومح.متحرک نگردد و در ضمن مانع ایجاد پله در قطعه گردد
در حالی که ابعاد فوالد تشکیل جنس ومحل .H7-g6 or H7-j6در پاکت بایستی انطباق جذب و روان داشته باشد 

والد ها ی میلیمتر بیشتر بود بایستی از گوه تلرانسی جهت موقعیت دهی و تثبیت ق350الی 300جاسازی در پاکت از 
صفحه بعد.تشکیل جنس استفاده نمود



Min 5°



  Locating guide pillar: میل راهنما و بوش راهنما –ج 

قالباتصفحعموماًکهداشتنظردربایستیداردعهدهبهراقالبمتحرکوثابتکفهدوهمراستاسازیوظیفهقطعهاین
الذ.داردوجودهاآندرجزئیبسیاراختالفهموارهوباشندنمیهمبهنسبتمتوازیوراستایکدرتزریقماشینگیر

اعثبهیچگاهورفتهبینازقالبکفهدوشدنجفتحیندراحتمالیلقیگونههرکهگرددمیباعثراهنمامیلوجود
.شدنخواهدقالبخوردنصدمه
بایستیونمودترسیمSymmetryصورتبهقالبمتحرکوثابتنمایدرراراهنمابوشومیلبایستیهموارهقالبطراح
.گیرندقراریکدیگرروبرویراهنمابوشوراهنمامیلشمارهکهکرددقت

مرکزازجخارراراهنماهاومیلبوشازیکیطراح،قالبفیزیکیمونتاژدرچهوقالبترسیمدرچهاشتباهازپرهیزمنظوربه
راستایدرمیلیمتر10الی5حدودجابجاییمیزانعموماًداردراشدنجفتامکانقالبحالتآندرفقطکهدهندمیقرار

XوYحتماً حالتایندرباشدمیراهنماهادیگربامقایسهدرراهنمابوشومیلقطراختالفایجاددیگرروش.بوده
5الی3حددرقطراختالفعموماً.گرددانتخابراهنماهادیگرازکمترمتفاوتراهنمایبوشوراهنمامیلقطربایستی
نظردرترکوچکراهنمامیلقطرسایزیکشوداستفادهاستانداردقطعاتازصورتیکهدرشودمیگرفتهنظردرمیلیمتر

.شودمیگرفته
هتجوباشندتشخیصقابلغیرتقارنیدارایقالبهایحفرهومحصولکهگرددمیاجراقالبرویصورتیدرعملاین

.گرددمیایجادتفاوتاینساختخطاهایازکردندوریودیدگیآسیبازجلوگیری



:روابط میل راهنما و بوش راهنما 

d3 = d1 +(6 to 20)  (d1 from next page)

d4 = d3 + (6 mm to 10 mm)

S2 = d3 x( 1mm to 1.5 mm)

L= بلندترین ارتفاع برجستگی قالب + d1

K= 6 to 10

f = k + 3

a = 3 mm

G=d4 + (2mm to 6mm)

a

d
4 GH7



:قالببدنهابعادباراهنمامیلقطررابطه

.بودخواهدبرخوردادبزرگتریقطرازراهنمامیلآنتبعباشدبهبرخورداربزرگتریسایزازقالببدنهکههرچقدر
.باشدمیذیلبرقرارقالببدنهوپاکتدرآنقراگیریمحلوراهنمامیلخصوصیات

ابعاد قالب d1قطر میل راهنما

95x95    to    125x156 Φ10

156x156  to  196x396 Φ14

246x246  to  246x496 Φ18

296x296  to  346x596 Φ22

396x396 to  546x596 Φ30

596x596 & Over Φ38 to up

d1 = 10  to  14 6mm

d1 = 16 to 22 8mm

d1 = 30 10 -12mm

d1 = 38 14mm

d1 = 42 to 80 20mm



موقعیت قرار گیری میل و بوش راهنما در بدنه قالب

S = d1 x (1 to 1.5)



:توجه

میل1Dقطریکزهاندابهمیزاناینباشدتربلندبرجستگیناحیهترینبلندازراهنمامیلطول کهداشتنظردربایستیهمواره
.یابدمیافزایشنیز2Dتاقطعاتبرخیودربودهراهنما

بسیارکهچرا.باشدداشتهوجودقالبحفرهبرجستگیسمتآندرکهباشدسمتیدرراهنمامیلقرارگیری محلبایستیضمندر

دردیدهآسیبقالببرجستگیوCoreوکردهسقوطقالبراهنمامیلنبودبدلیلقالبتعمیراتحیندرکهافتدمیاتفاق
.دادنمیرخاتفاقاینداشتقرارسمتآندرراهنمامیلاگرصورتیکه

1D to 2 D
D



:توجه
.باشدمیذیلبرقرار قالببدنهو پاکتدر آنقراگیری محلو راهنمامیلخصوصیات

.باشدداشته0.01حددر همراستاییبایستیراهنمامیلناحیهدر قالببدنهمتحرکو ثابتسمتسوراخهمواره

AA

ØH7ØH7

Φ0.01  A 
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d2 = d1 + 1تعاریف بوش راهنما در بدنه قالب

d3 = d1 +(6 to 20)  (d1 from page 23)

d4 = d3 + (6 mm to 10 mm)

d5 = d4 + (2mm to 6mm)

d6 = d3 - 1

L = d1 x( 1.5mm to 2mm)

K= 6 to 10

a = 3 mm

Air vent



:نکته
ایجادهنمارامیلهعبور جهتسوراخیکفشکدرتوانمیمیباشدبیشترپاکتضخامتازراهنمامیلطول کهشرایطبرخیدر

2شکل.باشدنداشتهبرخوردتزریقدستگاهگیرهسطحبهراهنمامیلسرکهشرطیبهکرد

:نکته

 
 
ازتوانمیبودبیشتر100mmازقالبپاکتارتفاعکهصورتیدر.باشدمییکسانقالبپاکتضخامتبابوشطول عموما
1شکل.نموداستفادهبوشمهارجهتکمکیبوش

بوش کمکی

2شکل 1شکل 



:راهنمابوشوراهنمامیلدرمصرفموردجنس
.شوندمیساختهذیلجدول درشدهدرجفوالدبااستانداردصورتبهبوشوراهنمامیل
 راهنمامیلرویدر

 
میلانکاری رو قالبکارکردهنگامدرتاکنندمیایجادمختلفمقاطعدرگریسماندنباقیجهتشیاری عموما

 .گرددحفظراهنمابوشو
 
راهنمامیلهرویروانکاری جهتمارپیچشیارازاستاندارقطعاتکنندهتولیدهایشرکتجدیدا

تغییراتاعثبزمانمروربهکهمیباشدسوراخازداخلفرسودههایگریستخلیهروشاینازاستفادهمزیت.نمایندمیاستفاده
.گرددمیراهنمامیلوبوشتلرانس ی

.باشدنمیراهنمالمیرویشیارایجادبهنیازی گردداستفادهگرافیتبدون یاگرافیتفسفربرنزبابوشازقالبدرکهصورتیدر

میل راهنما سختی بوش راهنما سختی

Din 16719 720 HV 16716 720HV

7131 55-60 HRC 7131 55-60 HRC

2842 55-60 HRC 2842 55-60 HRC

VCN 200 55-60 HRC 2.0975 GC-CU AL 10 Ni 200HB

2436 55-60 HRC 2436 55-60 HRC

2379 55-60 HRC 2379 55-60 HRC

6580 55-60 HRC 6580 55-60 HRC



Spure bush: بوش تزریق–چ 

ومکانرحسببتزریقبوش.کندمیمنتقلقالبراهگاهورانربهتزریقدستگاهنازل ازراموادکهعضویستتزریقبوشاسپرو
.باشدمینوع2دارایابعاد

Coldسردتزریقبوش-1 bush
Hotگرمتزریقبوش-2 bush

اصلیراهگاهتاتزریقدستگاهنازل اتصالمحلازاسپروبوشطول کهگرددمیاستفادهمواقعیدرسردبوشاز

کهصورتیرد.گردیدهتجربهقطعاتساختدرعمومیموادبهتوجهبامیزاناین.نباشدبیشترمیلیمتر120از(Runner)قالب
.گردیدخواهدترکوتاهطول اینباشندتالکداراییاوشیشهالیافدارایمواد

ABSمانندموادیتجربیطور به +20% GFکیفیتاینصورتغیردریابدافزایشاسپروبوشطول میلیمتر80ازنبایستی
.گرفتقرارخواهدوالشعاعتحتقالبعملکردویافتهکاهشتولیدیقطعه



Machine Fixed 

clamping platen

Nozzle

Centering ring

Fixed clamping plate

Mold pocket

Spure bush



d1

2
º 

-
3
º

 تزریقبوشاسپرو
 
.کنندمیتهیهار قطعهمبنادواینمبنایبرهااستاندارداکثروباشدمیتهیهقابلاسپروزاویهدوباعموما

درجه1و1/5زوایای
.رفتخواهدبینازموادعبور مسیردرآنماندنباقیامکانوشدهتزریقبوشازموادخروجباعثاسپروکونیکالساقه

.باشدداشتهپرداختبایستیقطعهسطحکیفیتاسپروسوراخداخل

Spure 3º - L max = 76 mm

d1 = 3.5 , 4.5 , 6.5

d2 = 18 & 24

d = d2 x 2

K= d2 +1 

R = 15.5 & 40

Spure 2º - L max = 116 mm

d1 = 2.5 , 3 , 3.5 , 4

d2 = 12 &18 

d = d2 x 2

K= d2 +1 

R = 15.5 & 40



:اسپرو بوش تزریق با پین تثبیت

در این حالت به منظور عدم چرخش. دربسیاری از موارد سطح آبندی قالب سطح تخت نبوده و دارای فرم و یا شیب میباشد

.ابعاد و محل نصب نمایش داده شده.اسپروبوش، پین تثبیت مطابق شکل ذیل دربدنه آن نصب مشود

صفحه ثابت دستگاه

کفشک ثابت قالب

بدنه سمت ثابت قالب

تپین تثبی

بوش اسپرو

سطح آبندی



:جنس اسپرو بوش تزریق 

HRC 55با سختی  2826

61معادلسختیحالتایندرگرددمیسردروغندرسپسوشدهنگهداری ساعت4مدتبهسانتیگراددرجه720الی680در
درجه60روغندروشدهدهیحرارتدرجه400دمایدرلذاگیردصورتبرگشتعملبایستیحالتایندر.گرفتهخودبهراکول 
اسپروبوشسختیکیفیتبهترینکهرسیدخواهدراکول درجه55بهعملاینباومیشودقراردادهآزادهوایدرسپسوخنک

.بودخواهد



Worse

Bad

:موارد قابل توجه در رعایت ابعاد قطر ورودی اسپرو بوش و نازل
بزرگتر و یا مساوی همواره (d1)بوش اسپرو وسوراخ ورود اسپرو بوش Rسر نازل معادل Rبا یستی توجه داشت که 

جاد قطر سوراخ خروجی نازل دستگاه تزریق باشد در غیر اینصورت امکان ایجاد زائده از جنس مواد تزریقی و یا ای
Turbulenceدر اسپرو و یا نازل و اسپرو بخوبی آبندی نشده و کیفیت قطعه پایین خواهد آمد.



Not Good

Good

The best



 Centering ring:رینگ سنتر کننده قالب–خ 

 نماییمنصبتزریقماشینداخلجرثقیلتوسطراقالبخواهیممیکهحالیدر:اول وظیفه
 
بوشرودیو محور بایستیالزاما

.کنندپیداآبندیقابلیتاسپروبوشبانازل عملاینباتاگیردقرارتزریقنازل راستایدراسپرو
قالبکنندهنترسرینگطریقازتاشدهایجادمنظور همینبهتزریقماشینقالبگیرثابتصفحهرویرینگگیری قرارمحلوجود
.پذیردصورتراستاییهمعمل

میلهمراستاییغیرباشدمیشدنجفتحالدرقالبزمانیدر.قالبشدنجفتهنگامدرقالبوزنتحمل:دوموظیفه
بارابقالمحور همراستاییودهدمیثابتدرسمتراکمبسیارجابجاییامکانکهشدهجانبینیروهایایجادباعثراهنماها

.زدخواهدهمبرتزریقمحور 

بهلبقاپشتشدهسفتکردهنشتموادتاگرددمیباعثقطعهاین.قالبپشتازکردهنشتموادراحتخروج:سوموظیفه
.نیایدوجوداسپروبوشبانازل اتصالجهتایمانعوشدهجداقالبازراحتی
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F= Injection machine centering ring diameter

a= 1/3 (A)

E=d+1

G=F- ((M-6)x2)

A= 14mm F=Ø100 to Ø150 M8

17mm F=Ø160 to Ø200 M10

19mm F=Ø210 to over M12

N=  9 for M8

11 for M10

13 for M12

M=15 for M8

18 for M10

21 for M12
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N

:روابط ابعادی رینگ سنتر کننده قالب



:انواع رینگ سنتر کننده ها
بر حسب شرایط مصرف و طرح قالب می توان از انواع رینگ سنتر کننده های ذیل استفاده نمود 

قطعه بر حسب شرایط قابل محاسبه خواهد بودStepدر این حالت ها روابط صفحه قبل صادق بوده ولیکن 



Main PILLAR:پل های اصلی قالب–د 

.قالباصلیهایپلوجودطریقازپرانصفحهکاملحرکتجهتمناسبفضاییایجاد
ازعض یبدر.میباشدنیزقالبمتحرکسمتاجزایمجموعهوزن،نگهدارندهحرکتیفضایایجادبرعالوهقالباصلیهایپل

.گرددمیاستفادهنیزهیدرولیکیجکهایهیدروکروغنانتقالجهتایقطعهعنوانبهپلازموارد



:نحوه اتصال پل به کفشک متحرک و پاکت
بایستمیصلایکعنوانبهولیکناستمتفاوتپاکتبهپلوکفشکبهپلاتصالنحوهقالبابعادحسببر

زمانترینکوتاهدربتواندمونتاژعملیاتکمترینباقالبتعمیرهنگامدرکهباشدصورتیبهاتصالنحوه
پلجابجایینامکاکهباشدایگونهبهاتصالنحوهیستیبادیگرسویاز.نموددمونتاژومونتاژراقالبممکن

کهپیچدعددومقطعایندر.نماییدتوجهخوردهبرشمقطعبهمنظوراینبه.باشدنداشتهوجودیکدیگرباها
مییکدیگرهبراپاکتوپل-کفشکپیچعدددووپلبهراکفشکگردیدهانتخابقالببدنهسایزمبنایبر

.دوزد



:نحوه محاسبه فاصله دهانه پل های اصلی قالب

L

A
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T S

S=( L- 0.6L to 0.7L ) / 2

موردفضایمیزانکردنOptimizeمنظور به
استحکامدادندستازبدون پرانصفحهنیاز

بدنهواهپلمابینمنطقیتناسبی،میبایستقالب
.نمودایجادقالب

قالبطراحاناستفادهجهتایمعادلهفوق در
منظور بهراگاهیتکیهشرایطحداقلکهشدهآورده

.ازدسمیبرآوردهقطعهازتزریقحاصلنیرویتحمل



:Secondary Pillarپل کمکی 
فشارازیناشقالبمتحرکحفرهبهواردهنیروینمایدبسندهاصلیهایپلبهفقطقالبطراحکهصورتیدر

جابجاییاینحاصلکهداردبرخیزقالبمحفظهوگردیدهآندرDeflectایجادباعثاستممکنتزریق
وردیدهگآبندیسطوحفرسودگیبهمنجرزمانطولدرحاصلهخیز.بودخواهددارپلیسهقطعهسطح،تولید

یخرابشرایطاینکهشدههاپرانمحوریانحرافباعثحاصلهخیزدیگرسویاز.دهدمیکاهشراقالبعمر
ازومودهناستفادهکمکیپلازبایستیطراحهمیشهاصلیکعنوانبهلذا.داشتخواهددنبالبهراهاپران
.نکنددریغقالبدرکمکیپلنصب

خیز حاصل از 
فشار تزریق



:ابعاد پل کمکی
عموماً.گرددمیمعینطراحتوسطآنگیریقرارمحلوکمکیپلابعادقطعهشرایطوقالبابعادحسببر

.گرددمیهاستفادآنهاکردنسایزبهنسبتتراشکاریعملیاتباوبودهبازاردرموجودهایگردهازکمکیپل
bendingدنداشکمباعثتزریقفشارکهشودگرفتهنظردرحدیدرکمکیپلقطرکهداشتتوجهبایستی

.نگرددپاکتپشتدرInfluenceنفوذیاو
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:Secondary Pillarنحوه اتصال پل کمکی 
در دقت مرکز سوراخ عبوری. در تمامی حاالت پل های کمکی از سمت کفشک متحرک پیچ و محکم میگردد

در زیر جدولی از .زیرا امکان برخورد با صفحه پران را خواهد داشت.باشد± 0.1کفشک می بایست در تلرانس 
.ابعاد پیچ مورد مصرف متناسب با قطر پل کمکی ارائه گردیده

A

0.01 A

ردیف سایز پل کمکی سایز پیچ

1 Ø20 to Ø50 M10
2 Ø50 to Ø100 M12
3 Ø100 to Ø150 M16
4 Ø150 to Over M20



:material Secondary Pillarجنس پل کمکی
کمکیپللهیدگیاحتمالکهمواردبرخیدرولیکنبودهST37یا1730ازکمکیهایپلوهاپلدراستفادهموردجنسعموماً

.گرددمیاستفادهمقولهایندزنیزST60ازباشدداشتهوجودتزریقزیادبسیارفشاربواسطه



Ejector system: پران و اجزای تشکیل دهنده–ذ
رفته از وظیفه این بخش جدا کردن قطعه شکل گ. یکی از مهمترین اجرائ قالب سیستم صفحه پران و اجزای تشکیل دهنده آن می باشد 

.  محفظه تشکیل جنس قالب می باشد
:اجزای تشکیل دهنده شامل 

Ejector plateصفحه پران -1
Ejector back plateصفحه پشت پران -2
Guide pillarمیل راهنمای صفحه پران -3
Returner barعقب بر صفحه پران -4
Springفنر برگشت -5
Gas Springفنر گازی -6
Ejector pinمیل پران -7
Angle ejector sliderاسالیدر پران کج -8
Hydraulic cylinderجک هیدرولیکی -9

Spacerفاصله انداز -10
Stopperمحدود کننده کورس حرکتی -11
Machine ejector connectorواسطه پران ماشین تزریق -12
Hydraulic balancerباالنسر جک هیدرولیکی -13
بازویی پران دو مرحله ای-14
Blade ejectorپران تیغه ای -15
Ejector sleeveبوش پران -16



:پرانصفحه
هندهدتشکیلاجراءوهاپرانکلیهگیریقرارمحلصفحهایننماییدمیمشاهدهزیرتصویردرکههمانطور

تحکاماسبهنیازیوشودمیساختهقیمتارزانوپستفوالدازصفحهاینعموماً.باشدمیقالباندازبیرون
.باشدمیذیلقراربهنیزآنضخامتوشدهانتخابST37ازقالبازبخشاینجنساغلب.نداردزیادی

ضخامت لاتصاپیچ
صفحه پران

ضخامت صفحه 
سایزبدنه قالبپرانپشت

M812 mm17 mm95x95 to 296x296

M1022 mm27 mm346x346 to 546x546

M1227 mm46 mm596x596 to 796x796



:پرانپشتصفحه
محلهموهاپرانمیلکردنمهاردرهمپرانبندپشتصفحهنماییدمیمشاهدهزیرتصویردرکههمانطور
نسجازوبودهتربیشپرانصفحهازعموماًصفحهاینضخامت.میباشدپرانصفحهراهنمایازبخشیاستقرار
کردنجداجهتکهمواردازبعضیدروCK60-CK45ازمعموالًپرانپشتصفحهجنس.باشدمیترسخت
میشوداستفاده2312مانندترمرغوبفوالدباپرانصفحهازباشدمیزیادیاندازبیروننیرویبهنیازقالبازقطعه

اعثبپرانپشتصفحهجنسنادرستانتخابوبودهپرانصفحهداخلبههاپراننفوذعدمجهتاستفادهعلت.
.شدخواهدقطعهکیفیبرسطحاثراتیایجادوهاپراننشینیعقبایجاد

بدنه اصلی قالب

پل قالبپل قالب

کفشک متحرک

صفحه پشت پران

صفحه پران
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:پرانصفحهراهنمایمیل
میهاستفادراهنمامیلعنوانبهپرانصفحهبرعقبمیلهازقالبسازانکهشودمیمشاهدهمواردازبسیاریدر

قادرچگاههیخوداستقرارمحلباروانوجذبانطباقعدموبوشنداشتنبدلیلبرعقبمیلهاینکهازغافلنمایند
مانندیمشکالتدچارهاپرانکلیهمدتکوتاهدرونبودهقالببدنهبهنسبتپرانصفحهنگهداشتنتوازیبه

وقطعهیکیفافتبهمنجرخودعبوریسوراخوپرانمابیندرپلیسهایجادلذاوشدهمجازغیرلقییاوگیرپاژی
مینهکهشدخواهدتولیدمدارازقالبشدنخارجازودیدگیآسیببهمنجرپاژیگیروجودیاوشدخواهدقالب

عددهارچوجودباالدرشدهیادمواردازگیریجلومنظوربه.باشدمیاهمیتحائزوموثربسیارانبوهتولیددرامر
جدولمطابقبایستیوبودهالزامیپرانصفحهبرایراهنمابوشوراهنمامیل
.گرددتعبیهقالبدر40



طرح های مختلف در استقرار میل راهنمای صفحه پران



قالبطراحیدرنظرراموردوابعادجستبهرهقالبراهنمایمیلبهمربوطروابطازتوانمیراهنمامیلقطربهتوجهبا
.دادقراراستفادهمورد

:روابط میل راهنما و بوش راهنما 
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=S2ضخامت کفشک متحرک

G  
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e  
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سایزبدنه قالب

25106S2-k-115221627Φ1095x95  to 125x156

28106S2-k-115262027Φ14156x156  to  196x396

35106S2-k-118322644Φ18246x246  to  246x496

40208S2-k-122363044Φ22296x296  to  346x596

502510S2-k-130464060Φ30396x396 to  546x596

522510S2-k-135484260Φ38596x596 & Over

:جدول ابعاد میل راهنما و بوش راهنما بر حسب ابعاد قالب



:میل عقب بر صفحه پران

کلیهراندنعقبنتیجهدروپرانصفحهراندنعقبجزاینظیفهو.باشدمیهابرعقب،پرانصفحهالینفکجزء
.باشدمیپراناجزاءوهاپران

45سختیبا2343–2344-نقرهمیلازقطعهاینجنساصوالً HRCگرددمیاستفاده.
روانوجذبقانطباپرانصفحهدرولیکنباشدداشتهقالببدنهبهنسبتآزادکامالًانطباقدارایبایستیقطعهاین

.باشدداشتهزیرشکلمطابقمحوری
وصافامالًکسطحبایستیمیلنشیمنمحلنمودرعایتبرعقبمیلطراحیدربایستیکهمواردیمهمترینازیکی

.نمایندلمسرامقابلسطحهمزمانهابرعقبتماسسطوحکلیهقالبشدنبستههنگامدروبودهپرانصفحهموازی

A 0.02

+0.05+1 to 2 
H7

g6


