
آشنایی با اجزاء قالب تزریق پالستیک و
(قسمت سوم)مفاهیم آن 



مکانیزم کشویی ساده در قالب ها 

هایهخواستآنشکلوفرمبواسطهتاگرددطراحیطوریقطعهشکلتاالزامیستقطعاتازبسیاریدر

دیگریکبهقطعاتاتصالنحوهوقطعاتشکلتنوع.گرددبرآوردنظرموردانتظاراتومصرفیمحصول

آزادجهتمتداولومرسوممکانیزمهایازبسیاریاستفادهبهمنجرمحصولطراحیدرطراحانوسبک

اشرافاآنهگیریبکاراصولبهنسبتقالبمحترمطراحانمیبایستکهشدهقالبازتولیدیقطعهشدن

.باشدتولیدبرایمفیدعمرطولوراندماندارایشدهطراحیقالبطریقاینازتاداشته

سطحدرکهقطعهundercutکردنآزادجهتکهاستهاییمکانیزمدستهآنازسادهکشوییمکانیزم

.شدهآوردهمثالارائهجهتایقطعهذیلدر.شودمیگرفتهبکارباشدمیآبندیسطوحمجاور

جهتکهباشدمیundercutناحیهدودارایقطعه

سپسوشدهآزادنواحیانتاالزامیستقالبازخروج

قالبنمایدوبعدصفحهدر.شودخارجقالباز

.شدهدادهنمایش

ر





: اصول طراحی مکانیزم کشویی ساده در قالب ها

رابی به منظور بهره گیری هرچه بهتراز این مکانیزم و جهت جلو گیری از هر نوع توقف قالب به واسطه خ

:کشویی ها رعایت موارد زیر الزامیست 

درجه بوده 15الی 10بهترین زاویه برای پین کج از . درجه در نظر گرفته 20الی 7زاویه پین کج از -1

.و عمر قالب در این جزء متناسب با خواست طراح خواهد بود

.  درتمامی سطوح آبندی اعمال شده باشدdraft angleدرجه زاویه 5باالی -2

.ها و سطوح لغزشی و قفل استفاده گردد Wearing Plateاز پلیت های عملیات حرارتی شده در -3

.پلیت های لغزشی دارای شیارهای روغن باشد-4

.درجه بیشتر از زاویه پین کج باشد5الی 2زاویه قفل همواره -5

.همواره کشویی ها مجهز به فنربرگشت باشد-6

.همواره کشویی ها مجهز به محدودکننده کورس حرکتی باشند-7
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( core pull)مکانیزم کشویی هیدرولیکی 

یاونداردوجودکجپینازاستفادهامکانکشوییحرکتیکورسبودنبلنددلیلبهقطعاتازبسیاریدر

داشتهلمستقحرکتیهاکشوییتاباشدالزامقالباجزائحرکتتوالیوتأخروتعدمدلیلبهاستممکن

.گرددیماستفادهاندگردیدهمجهزهیدرولیکیپیستونسیلندبهکههاییکشوییازحالتایندرباشند

واردمبهسادهکشوییمبحثدرمطروحهمواردرعایتبرعالوههیدرولیکیکشوییمکانیزمطراحیجهت

.فرماییدتوجهنیززیر

نوانعهیچبهوداشتهراجکازسویواردهنیروهایوتحملتواناییبایستیهیدرولیکیجکساپورت-1

.برنداردخیزیاودفرمه

زائاجشدنشلباعثجکبرگشتیورفتهایحرکتکهشودانتخابطوریساپورتاتصاالتنحوه-2

.نگرددساپورت

دریاونکندخمشیگشتاورایجادباعثجکنیرویاثرنقطهکهشودطراحیطوریقالبشودسعی-3

.یابدکاهشممکنحداقلبهجکمحورونیرواثرنقطهفاصلهاجبارصورت

Limitازهمواره-4 switchشوییکبودنداخلویابودنبیرونتانماییداستفادههیدرولیکیهایکشوییدر

.نمایداعالمدستگاهبهرا

Coreبایستیهمواره-5 pullگردندمجهزنیزمکانیکیقفلبههیدرولیکیهای.



Core pull supporter

Slide

Cylinder supporter

Slider



Proxy switches



Proxy switchجک هیدرولیکی با مکانیکیLIMIT SWITCHجک هیدرولیکی با 

Proxy switch



Core pullقفل مکانیکی 



•Gate  وRunner
ازتزریقمسیستاصوالا .میباشدآنتزریقسیستمقالبهایسیستممهمترینازیکیمیدانیدکههمانطور

جزاءاتااستالزماینجادر.یابدمیپایانقالبمحفظهبهورودیمجراییاگیتبهوشروعبوشاسپرو

.گرددارائهنیزآنهاطراحینحوهوتعریفجزءبهجزءتزریقسیستم

RUNNER:

ایجادلفیمختاشکالبهتواندمیکانالاین.باشدمیگیتبهبوشاسپروازموادعبوریکانالواقعدررانر

از.گرددمیتزریقکیفیتافتباعثونبودهباالراندماندارایمقطعیهراستمسلمکهآنچهولیکنگردد

ازاحتیربهونکردهگیرقالبازخروجهنگامدرتابودهالزمهخروجشیبدارایبایستیرانردیگرسوی

اعثبیانامتناسبرانرچراکهبودهفراواناهمیتداراینیزبخشایناقتصادیجنبهازوگرددجداقالب

وشدهنبوهاتولیددربریموادمیزانباالرفتنباعثآننامتعارفسایزوزیادحجمیامیگرددقطعهپرنشدن

بهشودیلتبدتولیدیقطعهبهآنکهبدوننوموادلذاومیدهدافزایشراشدهکهنهوبازیافتقابلموادمقدار

.دادخواهدافزایشراتولیدهزینهکهشدهرانرتبدیل

.میگرددتقسیمبخشدوبهرانراصوالا 

اصلیرانر-1

فرعیرانر-2



Spure

Main 
runner

Secondary 
runner

A

B

View B

View A

Split 
line



D

D = Smax  +  1.5mm

The Best

D

W

5-10 
degD = Smax  +  1.5mm

W = 1.25 X D

Best

D

W

W = 1.25 X D

Not good

Bad

انواع مختلف رانر و روابط 

عمومی آن



:رانرازانتظارموردموضوعات

.فشاروگرمااتالفحداقلباوراهکوتاهتریندرقالبحفرهبهمذابمانعبیوسریعحمل-1

.ودشقالبهایحفرهواردتزریقهایگیتهمهدریکساندمایوفشارباوهمزمانصورتبهبایدماده-2

نگهدارندهارفشحفظوقالبحفرهبهینهپرشدنبرایبزرگمقطعاینکهبا)،موادضایعاتکردنکمبرای-3

.باشدکوچکبایدمقطعسطح،(استبهترکافی

.باشدکوچکبایداستممکنکهجاییتاحجمبهسطحنسبت-4



:استموثرراهگاهابعادبرکهعواملی

قطعهحجم-1

قطعهدیوارهضخامت-2

پلیمرجنس-3

جریانمسیرطول-4

جریانبرابردرمقاومت-5

سطح/حجمنسبت-6

ضخامتبهآنهاقطرگرددمنجمدهمهازآخربایستیراهگاهکهآنجااز،کلیقانونیکصورتبه

.باشدقطعهدیوارهترینضخیمازبیشترمیلیمتر1/5حداقلقطربایستیاین.داردبستگیقالبگیری

D= Smax + 1.5mm



وزن و ضخامت قطعه-نمودار های محاسبه قطر رانر بر حسب جنس 



D = D’ x  fL

ضریبمبنایبررانرقطر

هصفحهایگرافازکهتصحیح

ادهاستفقابلمقابلگرافوقبل

.میباشد

:مثال

قطعهمشخصات
ABSجنس-1
گرم200قطعهوزن-2
میلیمتر3قطعهعمومیضخامت-3
میلیمتر125قطعهتااسپروفاصله-4

D’=5.7mmقبلصفحهگرافطبق
fLروبروجدولطبقfL=1.16

D=5.7 x 1.16
D=6.6 ~ 6.5mm



:انواع گیت 

Film gate

lip gate

Tunnel gate



Side ejector gate

Pin gate

Direct gate





Hot runner و روابط حاکم بر آن
Hot runnerکهدباشیداشتهنظردر.باشدمیحفرهتکحتییاوحفرهچندهایقالبازبرخیدرضروریاجزائازیکی

سهارقالببایستمیالزاماًکنیمتغذیهراپالستیکیلیوانتولیدحفره20قالبیکرانر،طریقازبخواهیمکهصورتیدر
ازوادمشرایطایندر.نماییمایجادراقالبهایحفرهدومصفحهدروایجادراتغذیهرانرنخستصفحهدرتاساختصفحه

علتبهوشدهموادشدنسردباعثمسیراین.کندطیبایستیسردصفحهیکدرراحفرهبهورودمحلتاتزریقنازل
موادبهنومواددیلتبوقطعاتپایینکیفیتماننداقتصادیوفنینظرازضعفهاییقالبگیریفرآینددرگرماییمرزیشرایط

فیتیکیمشکلحلمنظوربهکهشدمتصوراینطورتوانمیفنیواقتصادیتبعاتبحثدر.آمدخواهدبوجودضایعاتی
اینازاتنباشدبصرفهمقرونوشدههالیوانوزنهمشایدرانروزنلذاوگردداستفادهقطوررانرازبایستیاجباراًقطعات

.گردداستفادهروش

Split line1

Split line2



آنهاکار.یشودمنامیدهگرمراهگاهشود،گرفتهنظردرهاترموپالستیکتولیدبرایشدهکنترلدمایباکهراهگاهیسیستم
ازوجلوگیریMeltحالتدر،جنستشکیلحفرهبهورودمجراییاوگیتتاتزریقماشیننازلازپلیمریموادنگهداری

.میباشدقالبدیگرقسمتهایازباالترراهگاهسیستمدمایسطح.استراهگاهسیستمدرآنانجماد
ذیلقرارهبکهداردمرسومسیستمهایبهنسبتفنیمنظرازچهواقتصادیمنظرازچهامتیازهایدارایگرمراهگاهسیستم

.باشدمی
:امتیازات

Recycleهزینهحذفوهاراهگاهموادنشدنریزدور-1
ترکوتاهتولیدیهایسیکل-2
اییصفحهسهقالبازاستفادهبهنیازعدمدلیلبهقالبعملکردیاتوماسیونایجاد-3
.قراردادقطعهازهرجایدرراتزریقگیتتوانمیلذانداردتزریقشرایطدرتأثیریرانرطولکهآنجااز-4
.داشتخواهدکمتریفشارافتتزریقفشارنتیجهدرکهگرفتبزرگمیتوانراراهگاهقطر-5
Hot)راهگاهمختلفهایقسمتدردماییتغییراتامکان-6 Runner)نهاییمحصولدرمطلوبنتیجهحصولمنظوربه.
.کردبیشترمیتوانرانگهدارندهفشارزمانمدت-7
.بودخواهدکنترلقابلسردجوشمحلمیتوانکنقطعباهایینازلازاستفادهبا-8
.نموداستفادهاستانداردقطعاتازمیتوانآنساختدر-9

مصرفیپلیمرنوعهردراستفادهقابلیت-10

:معایب
میدهدافزایشراقالبقیمت-1
استنیازآنطراحیجهتبیشتریزمان-2
دارد...ومخصوصهایکانکتورودماهایکنندهکنترلازاعمجانبیتجهیزاتبهنیاز-3
داردخاصتخصصبهنیازساختجهت-4
.گرددخارجخودمحلازگرمراهگاهسیستمبایستیالزاماًالمنتهاتعویضمنظوربه-5
.استسختبسیارآنپاکسازیوکردنخارجاستقرارحفرهداخلموادنشتیصورتدر-6



: Hot runnerروش طراحی 
:نمودعملذیلمواردمطابقبایستیالزاماًقالبازبخشاینطراحیمنظوربه
.شودتعریفنیزآننوعوگیتمحلوشدهمشخصقالبدرقطعاتاستقرارموقیعت-1
Hotاستقرارجهتمشخصفضاییکایجاد-2 Runner
شدهتعیینفضایوسطدرمشخصشکلمربعیمقطعبایکپارچهبلوکیکایجاد-3

ذیلجدولمبنایبربلوکوسطدرراهگاهایجاد-4
رانرهاتمجموعهدهندهتشکیلاجزائدیگروهاترموکوپلوهاهیتراستقرارمحلایجاد-5

(mm)قطر راهگاه(mm)طول راهگاه(gr)تولیدی هر حفره وزن قطعه

To 255

506

1008

Up 100To 2006-8

200-4008-10

Up to 40010-14
فوالد اصلی-بدنه قالب

واسطه حفره 
هات رانر

بلوک 
هات رانر

کفشک ثابت



Heater

Runner
Manifold

Cap

چگالی 

 w/cm2وات
Heaterقطرmmطول

30-2330-701/4

27-1330-2003/8

20-1350-2001/2

D

D ≤d



:روش محاسبه توان هیتر های هات رانر

P=
M x C x ΔT

t x ntot

M=)kg)جرم مانیفولد

C= 0.489 kj/kg.K گرمای ویژه فوالد

ΔT=  اختالف دمای بین دمای مطلوب مذاب ودمای

مانیفولد در مرحله گرم کردن        

t= (ثانیه)مدت زمان گرم کردن هات رانر

ηtot = 0.4حدود ( گرمایی-الکتریکی)بازده کلی

ا 0.7الی  در نظر گرفته می 0.6که عموما

.       شود
هیبازدهباهایهیتربافضاکمتریندرواتبیشترین.داردبستگیموجودفضایونیازموردواتمقداربهاصوالًهیترهاکاربرد

زیادعدادتبرعالوه.آمدخواهدبوجودرانرهاتسیستمبرایایعدیدهمشکالتواتچگالیافزایشباالبته.میشودایجادباال
به.دشخواهدتولیدیقطعهکیفیمشکالتبهمنجروداشتخواهدهمراهبهرامانیفولدموضعیگرمیبیشخطرخرابی،
.شوندانتخاببزرگاندازهازبیشهاهیترنبایستیدلیلهمین
20ازبیشنبایدواتچگالی w/cm2مگرمحصولبهخوبگرمایقبول،انتقالقابلمفیدعمرشرطپیشمهمترین.باشد

.گرددرعایتبایستیهیترسازتدگانتوسطشدهتوصیهنصبهدف،روشاینبهدستیابیبرای.استشده



:مثال
جنسازتولیدیقطعاتاستقراراینکهبهتوجهبا.میباشدگرمکیلو95معادلقالبیرانرهاتبلوکوزن

ABSمعادلمحیطدمای.شودتنظیمسانتیگراددرجه250معادلمیباستتزریقهنگامدرمواددمایلذاباشد
.شدهگرفتهنظردردقیقه20حداکثرقالبازبرداریبهرهزمانتابرقبهاتصالزمانازوسانتیگراددرجه25

.نماییدمحاسبهرارانرهاتایندراستفادهجهتمصرفیواتمیزان

M =  95 Kg
C = 0.48 KJ/Kg.K
ΔT = 250 – 25 =225 ˚c
t = 1200 sec 

P= (95 x 0.48 x 225) / 1200 x 0.7

P = 12.2 kw 

تأمینوات800یاووات1200محدودهدرکهبازاردرموجودهایهیترباتواندمینیازموردحرارتیظرفیت
:لذا.گردد

P= (95 x 0.48 x 225) / 1200 x 0.7

P = 12.2 kw x 1000 = 12200 w
12200 w /  800 w = 15.25 عدد -> 16 



Hot bush: بوش گرم و روابط حاکم بر آن 



مستقیم–ایلبه–پرانبغل-تونلی–سوزنی-فیلمی:گیتانواع-1

cold–هارانرانواع-2 runner & hot runner & hot bush -sequential

کشچمبه-3

کاریخنکسیستم-4

قالبدرقطعهچیدمانطراحینحوه-5

آبندیسطوحطراحینحوه-6


