
  

توضیحات کامل و کاربرد پرینت سه بعدی در تزریق  |چیست؟ تزریق پالستیک 

 پالستیک

 

 است زیاد حجم در پالستیکی قطعات تولید برای قالب گیری تزریقی شناخته شده ای یندافر تزریق پالستیک

ساخته می  متوالی طور به بار ها میلیون حتی یا هزاران یک قطعهاز  که انبوه تولید یندهایافر در معموالً که

 .شود، مورد استفاده قرار می گیرد
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 تزریق پالستیک ناوریف

 های زینهه پرداخت از پس. است انبوه صورت به تولید پذیری مقیاس توانایی ،تزریق پالستیک اصلی مزیت

 تولید با نهمچنی .خواهد بود کم بسیار پالستیک تزریق قالب به روش تولید طول در واحد هر قیمت اولیه،

 ت.در ادامه آورده شده اساین فناوری  دیگر مزایای. یابد می کاهش شدت به قیمت بیشتر، قطعات

 یا بلوک یک از توجهی قابل درصد که CNC ماشینکاری مانند دیگر تولید فرآیندهای به نسبت تزریق پالستیک

 ویژگی در مقایسه با این حال، این با. کند می تولید یترکم ضایعات کند، می حذف را پالستیکی ورق

 ضعف یک نقطه هستند، یتر پایین ضایعات درصد دارای که بعدی سه پرینت مانند ساخت افزایشی فرآیندهای

 حاصلمورد  چهار از معموالً تزریق پالستیک در روش یپالستیکزباله های  داشته باشید توجه. می شود محسوب

 که یحالت) نشت کند طعهق حفره از که شده سرریز ماده هر و گلوییمحل  ،گاه ها راه ،ها گلوگاه: دنشو می

 (.شود می نامیده "تزریق پالستیک پلیسه"
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 تزریق قالب بزارا کل ورودی نقطه به تزریق پالستیک دستگاه نازل از را مذاب پالستیک که است کانالی گلوگاه

 می گفته هاکانالشامل  سیستمیک  به گاه راه. است قالب ابزار از جدابخش  یک که کند می هدایت پالستیک

 را مذاب پالستیک و برخورد می کند گلوگاه با قالب ابزار از بخشی عنوان به یا داخل در معمول طور به که شود

تقسیم می  سرد و گرم اصلی دسته دوها به  گاه راه. کند می هدایت قالب ابزار درون قطعه های حفره داخل به

 چرخهیک  از عدب. رود میطعه ق حفره داخل به مستقیماً که است گاه راه از بعد کانال از بخشیگلویی شوند. 

 در را مدجا پالستیک و شود می خنک مذاب پالستیک کل ،( ثانیه چند فقط معمول طور به) تزریق پالستیک

 قطعات یها لبه درشده  سرریزپالستیک  کمی همچنین و قطعه های حفره ،گلویی ها، گاه راه ها، گلوگاه

 بر جای می گذارد. )پلیسه(

 



  
 ای ماده شود، می پخته یا حرارت هوا معرض در گرفتن قرار صورت در که اپوکسی رزین مانند ترموست، ادهم

 ای ماده ترموپالستیک ماده مقابل، در. می سوزند پخت از پس شدن ذوب برای تالش صورت در که است

. شود ذوب سوختن یا تجزیه حرارتی بدون دوباره سپس و شود جامد و خنک ذوب، تواند می که است پالستیکی

 در دقیقاًعملیات  این اوقات بعضی. گیرند قرار استفاده مورد مجدداًترموپالستیک می توانند بازیافت شده و  مواد

 مجدداً را آن سپس. کنند می خرد را دیگری زائد بخش هر و ها، گاه راه ها، گلوگاه آنها. افتد می اتفاق کارخانه

-re" عنوان اب ماده این از. وارد می شود تزریق پالستیک دستگاه داخل به که کنند می اضافه ای اولیه ماده به

grind"  را فرایند در مجدد استفاده قابل مجاز میزان کیفیت کنترل واحد معمول، طور به. شود مینام برده 

یک  اگر. از بین برود گیری قالب اثر در تواند می پالستیک عملکردی خصوصیات از برخی زیرا دکن می محدود

 به. بفروشدکه به آن نیاز دارد  دیگری کارخانه به را آن تواند میاز این ماده داشته باشد  زیادی مقدارکارخانه 

مورد  ندارند نیاز باال یعملکرد های ویژگی به کهکم  کیفیتبا  قطعات تولید برای re-grind مواد معمول طور

 و اول طعهق با عمالً دوم طعهق که معنی این به ،است تکرار قابل فرایندی پالستیک تزریق .قرار می گیرد استفاده

 . بود خواهد یکسانتولیدی  باقی قطعات

 



  

  تزریق پالستیک فرایند طراحی در

 می اگر. است زیاد بسیار ابزار و آزمایش طراحی، به نیاز دلیل بهدر فرایند تزریق پالستیک  رو پیش های هزینه

 رت پیچیدهسئله م این باید از مناسب بودن طرح اطمینان حاصل کنید. کنید تولید زیاد حجم با قطعاتی خواهید

 دستیابی به طرح مطلوب شامل موارد زیر است:. کنید می فکر شما که است چیزی آن از

 قطعه سازی نمونه سپس و طراحی  

( متفاوت با ماده ABS پالستیک مانند) ای ماده با اغلب و بعدی سه پرینتر با استفاده از یک معموالً اولیه نمونه

 .شود می ساختهقطعه نهایی 

 اولیه تولید دور برای تزریق قالب ابزار طراحی 

 تزریق ابزار توسعه به ساخت، وادم با شده تزریق پالستیک اولیه نمونهعدد  1000-300 تولید معمول طور به

 .دارد نیازپالستیک 

 ضرورت دارد تزریق بقال تولید کارخانه در انبوه تولید از قبل تزریق قالب ابزار جزئیات کلیه میز کردنت. 

 

https://idesign3d.ir/abs-3dmaterial/
https://idesign3d.ir/abs-3dmaterial/


  

  تزریق پالستیک معایب فناوری

 :است زیر موارد شامل تزریق پالستیک فناوری منفی های جنبه

 ابزارتوسعه . است زیاد فرآوری زمان و ابزار باالی هزینه ،تزریق پالستیک معایب مهمترین از مورد دو 

 را تشکیل می دهد. تزریق پالستیک فرآیند کل از مرحله یک فقط و است پروژه یک تنهایی بهخود 

 اولیه نمونه و طراحی را قطعه باید ابتدا کنید، تولید را شده تزریقی قالب قطعه یک بتوانید اینکه از قبل

 ابزار یک باید سپس توسعه دهید. سه بعدی رپرینت یا CNC دستگاه استفاده از اب احتماالًرا ای از آن 

 و سرانجام. سازی کنید نمونه و طراحی ،کند تولیدباال  حجم در را قطعه ی ازهای کپی تواند می که قالب

 می قطعه یکپالستیک  تزریقمرحله  به فوق، مرحله دو هر در گسترده آزمایش از پس معمول طور به

 به انبوه، تولید از قبل ابزار اصالح برای الزم تکرارهای تمام کنید، تصور توانید می که همانطور .رسید

 تهیه تزریق پالستیک ابزار یک از ای اولیه نمونه شما که آید می پیش ندرت به. دارند نیاز هزینه و زمان

. رخ می دهد شوند می ساخته ای حفره چند ابزار یک در که قطعاتی برای خصوص به اتفاق این. کنید

گیری  قالب را شامپو جدید بطری درپوش یکرید دا قصد در نظر بگیرید که بیایید مثال، عنوان به

 یک و متحرک لوالی یک بطری، برای اتصال درپوش به رزوه هایی شامل احتماالً درپوش این کنید.

 دلخواه شکل به ها ویژگی همه به منظور اطمینان از اینکه است ممکنشرکت . می باشد انتهایی درپوش

توسعه می  جدید ابزاری آنها تأیید، از پس. بسازد قطعه آن از مستقل ای حفره ابزار، یک شوند گیریقالب

  .است مرحله  یک در ،درپوش 16 مثال عنوان به ،گیری قالب به قادر که دهند

 تغییرات ایجاد شوند، می ساخته آلومینیوم یا( سخت بسیار ای ماده) فوالد از معموالً ابزارها که آنجا از 

 برش با توانید می همیشه کنید، اضافه مورد نظر طعهق ی بهپالستیک بخشی خواهید می اگر. است دشوار

طعه ق پالستیکی را از بخشی خواهید می اگر اما. کنید بزرگتر را ابزار حفره آلومینیوم، یا فوالد دادن
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 این. دهید کاهش را ابزار حفره اندازه آن، درون فلز یا آلومینیوم افزودن با باید ،حذف کنیدمورد نظر 

 و( ابزار از بخشی یا) ابزار کامل حذف به نیاز است ممکن موارد از بسیاری در و است دشوار بسیار کار

 جوش نیست یازن مورد که ای حفره به را فلز بتوانید است ممکن دیگر موارد در. باشد مجدد شروع

 .دهید

  برای ها ارهدیو حد از بیش ضخامت از اجتناب. دارد نیاز دیواره یکنواخت ضخامت بهتزریق پالستیک 

د کشیدگی می شو مانندهایی  نقص موجبکه خود  شدن خنک فرآیند در ناهماهنگی از جلوگیری

در نظر  رمت میلی 4 یا مساوی کمتر را ها دیوارهضخامت  که است این خوب قانون یک ضرورت دارد.

 چرخه مانز مدتمواد مصرفی و  موادمیزان  باشند، داشته بیشتری ضخامت ها دیواره هرچه. بگیریم

 کمتر دیواره ضخامت اگر همچنین. شود می بیشترهر قطعه نیز  هزینه که در نتیجه آن دیاب می افزایش

 این توانند یم طراحان. شوید روبرو مشکل با قالب ابزار کردن پر در است ممکن باشد، متر میلی 1 از

 به ییدیوارها برای اغلب، که نایلون مانند باالتر مذاب جریان شاخص با ای ماده از استفاده با را موضوع

 وجه یچه به CNC مانند یتولید مختلف های تکنیک .کنند جبران ،است مناسب متر میلی 0.5 ینازک

 .ندارند احتیاج دیواره یکنواخت ضخامت به

 امر این. کرد تولید واحد قطعه یک صورت به تزریقی قالب از با استفاده را بزرگ قطعات نمی توان اغلب 

 یمثال عنوان به. است قالب ابزار همچنین و تزریق پالستیک های دستگاه اندازه های محدودیت دلیل به

 اگرچه. بگیرید نظر در را فروشگاه ها  در خرید سبدهای بزرگ، ی شدهقیتزر گیری قالب قطعه یک برای

 به. است گران بسیار آن از استفاده اما دارد، وجود بزرگ بسیار قطعات گیری قالب برای یآالت ماشین

 ای قطعه چندبه صورت  معمولی، پالستیک تزریق دستگاه ظرفیت یک از بزرگترقطعات  دلیل، همین

این  ،دارند محصول اندازه مورد در مشابهی های محدودیتنیز  CNC های دستگاه. شوند می ایجاد

 اندازه به محدود CNCبه روش  قطعه تولید. شودمی بیشتر  بعدی سه چاپمحدویت ها در فناوری 

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


  
 پرینت به نیاز اغلبسه بعدی شده  چاپبزرگ  قطعات که حالی در ،است فرز دستگاه در صفحه ساخت

 .انجام عملیات مونتاژ دارند سپس و قطعه چند

 اضافه پروژه هب را هایی هزینه توانند می اغلب و دارند باتجربه طراحی به یازن بزرگ زیرین های برش 

 .کنند

 تزریق پالستیک در فرایند مالحظات از برخی

 :بگیرید نظر در را زیر موارد ،تزریق پالستیک به روش قطعه تولید برای تالش از قبل

 مالی مالحظات -1

 اولیه گذاری هسرمای به نیاز تزریق پالستیک به روش تولید برای محصول یک آماده سازی: اولیه هزینه 

 . دارد زیادی

 تولید میزان : 

 تولید روش نتری صرفهبه  مقرون به پالستیک تزریق که بگیرید نظربه میزانی در  را قطعات تعداد 

 .شود می تبدیل

 های ینههز) کاهش دهد را گذاری سرمایههزینه که  بگیرید در نظررا به میزانی  قطعات تعداد 

 نظر در را وشفر شده بینی پیش قیمت همچنین و توزیع، بازاریابی مونتاژ، تولید، آزمایش، طراحی،

 (. بگیرید

 طراحی مالحظات -2

 طراحیک پالستی تزریق گرفتن نظر در با اول روز همان از را طعهق خواهید می شما: قطعه طراحی 

ی نتیجه بخش در مراحل بعد ،کار اوایل در قطعات تعداد رساندن حداقل به و هندسه سازی ساده. کنید

 بود.خواهد 



  

 نحی در نقص نبه وجود آمد از به گونه ای طراحی کنید که را قالب ابزار: تزریق قالب ابزار طراحی 

 افزار نرمیک  از هاستفاد با را ها سازی شبیه و بگیرید نظر در را گلویی های مکان. شود یجلوگیر تولید

 .کنید اجرا Solidworks Plastics مانند گیری قالب و پالستیک تزریق سازی شبیه

 تولید مالحظات -3

  راهگاه فناوری با آالت ماشین از استفاده. برسانید حداقل به را چرخه زمان امکان حد تا: زمانچرخه 

 می کوچک اتتغییر. کرد خواهد کمک شما بهدر این راه  نیز دقیقسنجیده و  ابزار یک همچنین و گرم

 زیادی جویی رفهص به تواند می چرخه زمان از ثانیه چندکاهش تنها  و دنکن ایجاد بزرگی تفاوت دنتوان

 .شود منجری میلیوندر تیراژ  قطعه تولید هنگام در

 ینکها ین علتبیشتر .دبرسان حداقل به را مونتاژفرایند  که کنید طراحی به گونه ای را خودطعه ق: مونتاژ 

 قالب جرایا طول در ساده قطعات مونتاژ هزینه شود، می انجام آسیا شرقی جنوب در تزریق پالستیک

 .اهد گرفتصورت خو کار هزینه در توجهی قابل جویی صرفهبا کاهش میزان مونتاژ . است تزریق گیری

 

  



  

 پالستیک تزریق برای طراحیی از مثال

 رپرینت یا حرارتی دهی شکل کاری، ماشین برای که ای قطعه با تزریق پالستیک برای مناسب قطعهیک  طراحی

 نظر در باید ساخت مختلف های روش بین های تفاوتاین معنی که  به ،متفاوت است باشد مناسب بعدی سه

 است ممکن که معمولی قطعاتتعیین شود.  بر مبنای آن شماتکنیک مناسب برای انجام پروژه  و گرفته شود

 عنوان به. می باشد ها محفظه یا ها بدنه اتصاالت، شامل کنیدتولید  تزریق پالستیک با استفاده از روش بخواهید

تزریق با استفاده از  که شوند می ساخته( محفظه) پالستیکی پوسته با مصرفی الکترونیکی ابزارهای بیشتر مثال،

 شده تولید برقی دریل محفظهبرای مثال  .گیرند قرار می استفاده مورد ابزار بدنهتولید و به عنوان  پالستیک

 در نظر بگیرید. را تزریق پالستیکبه روش  پاناسونیکشرکت  توسط
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 فاده قرار میها برای مصارف مختلفی مورد است محفظهاین است که  تزریق پالستیک مزایای بارزترین از یکی

 و موتور و اتریب برای پوشش یک عنوان به، نهایی کاربر تعامل با برای دستهیک  عنوان بهقطعات  این. گیرند

 ازماندهیس به نیاز صورت در دیگر، عبارت به. دنکن می عمل مختلف های پیچ سوراخ بسته شدن حلچنین ممه

 خارق شرو یک فرایند این نتیجه، در. است ثرؤم بسیار پالستیک تزریقروش  ،محفظه وندر داخلی قطعات

  .می باشد قطعات کل تعداد کاهش برای العاده

 محج در دریل که است واقعیت این، دریلاین برای توسعه  تزریق پالستیکاز دیگر دالیل مناسب بودن فناوری 

تزریق . کند یم تولید را دریل دسته همان از نسخه زیادی تعداد پاناسونیک شرکت یعنی. شود می تولید باال

 هزینه و زمان گذشت با اولیه باال های هزینه زیرا است العاده فوق باال حجم با اتتولید نوع این برای پالستیک

 حجم با طعاتق تولید برای مناسبی انتخاب تزریق پالستیک دلیل، همین به. جبران می شود قطعه هرتولید  کم

. ظر بگیریدنرا در  طراحی های محدودیت ،تزریق پالستیک از استفاده صورت در باشید داشته توجه. نیست کم

 اگر. می شود هساخت ترموپالستیک ماده یک با و دارد یکنواختی تقریباً دیواره ضخامت قطعه مثال، عنوان به

 توانید می اشم. داشت خواهد بیشتری ظرافت تزریقگیری  قالب کنید، می طراحییک ماده ترموست  با راقطعه 

 ذوب برای شتال. دهید انجام توانید می بار یک این عمل را فقط اما کنید تزریق پالستیک را ترموست مواد

 برای ب،ترتی همین به. شود می مواد حرارتیو تجزیه  سوختن باعث دوم بار برای ترموست پالستیک کردن

 ،یکنواخت رغی دیواره ضخامت با ای قطعهتولید  حین در نقص از جلوگیری و یکنواخت شدن خنک از اطمینان

 .دارد قالب ابزار طراحی در بیشتری توجه به نیاز

 

 

 



  

 کاربرد پرینت سه بعدی در تزریق پالستیک

 برای ناوریفاین  همچنین. است گسترده مقیاس در نهاییقطعات  تولید برای عالی فناوری یک تزریق پالستیک

لوژی پرینت سه تکنو حال، این با. است مفید دنشو می استفاده آزمایش برای که نهایی اولیه های نمونهساخت 

 .است انعطاف قابل و صرفه به مقرون بسیار محصول یک طراحی اولیه مراحل برای بعدی

 کم تیراژ در پالستیکی قطعات بعدی سه پرینت

 مرحله در هنوز محصول اگر یا است نیاز پالستیکی قطعه یک از تولید تعداد کمی به در مرحله اول فقط اگر

هزینه های  در جویی صرفه به تواند می پرینت سه بعدی فناوری دارد،قرار  نمونه سازیو یا  توسعه تحقیق و

 به یک قیمت، گران فوالدی های قالب ساخت فرایند پیچیده جای به. کند کمک تزریق پالستیک قالب ساخت

طرح های شخصی سازی شده  و اولیه های نمونه ساخت برای ویژه به تر صرفه به مقرون و پذیرتر انعطاف روش

 .است نیاز
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 پالستیک تزریق قابل اینسرت بعدی سه پرینت

 به. دارد یادیز شده تفاوت تزریق پالستیک قطعه یک با بعدی سه با استفاده از چاپگر یک قطعه مستقیم تولید

شده  قیگیری تزری قالب قطعات از شده بعدی سه پرینت جز یک فیزیکی خصوصیات اوقات گاهی مثال عنوان

 ریقتز قالب تاینسر ولیدحل استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای ت راه. است متفاوت میزان زیادی به

در این  .گیرد رارق استفاده مورد صرفه به مقرون بسیار پالستیکی قطعات تولید برای تواند می که است پالستیک

ا استفاده از از یک قطعه پالستیکی تهیه و ب CAD اطالعات فایلبراساس  قالب داده های پرینت اینسرتروش 

به  بزرگتر ایه طرح زیرا اجزا متفاوت است اندازه به بسته این عملیات .ساخته می شوند بعدی سه چاپگرهای

 رت ارزان و ریعترس بسیار تزریق پالستیک قالب اینسرت های وجود، این با. نیاز دارند تری طوالنی پردازش زمان

 .هستند خود فوالدی رقبای از

 

 صنعت در قالب ساخت در انقالبی بعدی سه پالستیکیتزریق  های قالب اینسرت های گذشته، سال دو طی

تزریق  قالب استفاده از اینسرت های دلیل ها به قالب پایین های هزینه. است کرده ایجاد پالستیک پردازش

. است کاربران برای کننده تعیین مزایای از تغییرات سریع اجرای همچنین شده و بعدی سه پرینت پالستیک



  
 عملکرد های چرخه. دارد قالب اینسرت های عمر طول بر منفی تأثیر باال تزریق فشارهای و مواد باالتر دمای

تولید  برای خصوص به کاربران از بسیاری. یابد می شده کاهش بعدی سه پرینت تزریق پالستیک های قالب

 های قالب اینسرت از استفاده با این امر. پایدارتر هستند های حل و متوسط، به دنبال راه کم قطعات در تیراژ

استفاده از این  با قالب، دمای کنترل قابلیت و بیشتر پایداری. شود می تضمین بعدی شده سه چاپ فلزی

 فراهم می شود. فلزی اینسرت های قالب
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