
  ) گیره نیروی گیره (تناژ اساسانتخاب دستگاه تزریق پالستیک بر 

شود، بیانگر  اندازه گیری می KNیا  TONکه معموال با واحد  دستگاه تزریق پالستیک کلمپیا  نیروی گیره
برای  و قابل تولید استگیره ی دستگاه تزریق پالستیک است که توسط  حداکثر نیروی قفل یا کلمپی

اھمیتی حیاتی دارد. اگر نیروی گیره کافی نباشد، فشار  تزریقانجام جلوگیری از باز شدن قالب در زمان 
و بیرون زدن پالستیک ذوب شده از محل جدایش صفحات قالب می شود، در پس زدن قالب مواد باعث 

دار بسیار بیشتر از مق می کند. در مقابل اگر نیروی گیره ی دستگاه پلیسهاین حالت به اصطالح قطعه 
که با تناژ آن متناسب است، سرمایه قابل  قیمت دستگاه تزریق پالستیکمورد نیاز باشد، با توجه به 

 دقیق محاسبه یبی تردید به انتخاب دستگاه تزریق پالستیک مناسب . از این رو توجھی ھدر می رود
  وابسته است.نیروی مورد نیاز گیره 

  

  تناژ دستگاه تزریق پالستیک:سریع روش محاسبه ی 

بار نیز می رسد، بر سطح کویته  2000مواد پالستیکی ذوب شده با فشار بسیار باالیی که گاھی تا 
را در لحظات پایانی تزریق می توان با تقریب مناسبی مواد درون قالب فشار . وارد می کنند نیروھای قالب 

ین صورت تناژ یا نیروی مورد نیاز گیره با استفاده از در ابه صورت فشار ھیدرواستاتیکی در نظر گرفت. 
   رابطه زیر به دست می آید:

  

 

برای جبران تاثیرات ویسکوزیته مواد و افزایش دقت نتایج به فرمول باال اضافه  این ضریب ضریب جنس:
دول ج ترموپالست در پلیمری موادپرکاربردترین ضرایب جنس  .بستگی داردپالستیک شده و به جنس 

  .مشاھده است قابل زیر

  



خروج محور مساحت تصویر دو بعدی قطعه بر روی صفحه ی عمود بر  :همصور قطع یا مساحت سطح
که در اینجا بر حسب سانتی متر مربع محاسبه می شود. در شکل ھای  پران)جھت در قطعه از قالب (

  زیر، طریقه تشخیص سطح مصور نشان داده شده است.

  

  

    

    
  

د با و نبای درون کویته ی قالب است مذاب فشار موادمیانگین در اینجا منظور  :فشار تزریقمیانگین 
 . ھمان طور کهدستگاه اشتباه گرفته شودپارامترھای تنظیمات اپراتوری فشار تزریق به عنوان یکی از 



 با می دانیم که است.زیر نشان داده شده، فشار مواد در نقاط مختلف کویته با یکدیگر متفاوت  در شکل
 کاھش ضخامت دیواره و یا افزایش ارتفاع قطعه، فشار مورد نیاز برای تزریق آن افزایش می یابد. ھمچنین

به قالب وارد می شوند حداکثر بوده و با فاصله گرفتن از آن  طریق آنکه مواد از  اسپروفشار در ابتدای 
نقاطی از قالب که دیرتر پر می شوند حداقل خواھد  می کند، بنابر فشار مواد درپیدا فشار مواد افت 

  بود.

  

  

  

ا یو تزریق پالستیک نرم افزاری شبیه سازی با استفاده از فشار مواد درون قالب دقیق  محاسبه ی 
این روش ھا پر ھزینه و  از آن جا که ، اماامکان پذیر است سنسور فشارسنج و یا تجھیز قالب به فشار
ا میانگین فشار تزریق ب تخمین سریعمناسب نیستند. محاسبات سر انگشتی برای  وقت گیر ھستند

و  )T( آن ابتدا باید ضخامت دیواره ی قطعهبرای استفاده از  که استفاده از جدول زیر انجام می شود
  .شود) محاسبه L/T( بین آن ھا و نسبتاندازه گیری ) L(طول مسیر تزریق حداکثر 

  



  

، L/Tپس از محاسبه ی نسبت نقطه ی مشخص کننده ضخامت قطعه را بر روی محور افقی پیدا کنید. 
خطی عمود بر یکی از منحنی ھای رنگی که به عدد محاسبه شده نزدیک تر است را انتخاب کنید. 

ادامه دھید. سپس از  L/Tمنحنی کرده و تا قطع ضخامت آن رسم  و از نقطه یمحور ضخامت قطعه 
این  ، خطی افقی در جھت چپ ترسیم کنید. محل تقاطع L/Tو منحنی ترسیم شدهمحل تقاطع خط 

  با محور عمودی، مقدار میانگین فشار مواد درون قالب را مشخص می کند. خط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و چیدمان کویته راھگاه سرد  2قالب با  ABSاز جنس  mm 0.9با ضخامت  تبلیغاتیتولید تگ برای مثال: 
  مطابق شکل زیر، دستگاه تزریق پالستیک چند تن الزم است؟ 



  

  

را از جدول استخراج می کنیم. مطابق جدول این ضریب مقداری  ABSضریب جنس  :1مرحله  -
 را در نظر می گیریم. 51.دارد و ما در اینجا مقدار میانی یعنی  1.45 - 1.55برابر با 

 

  

  

 

: چیدمان قطعه درون قالب به صورتی است که قطعات به صورت قرینه در قالب قرار 2مرحله  -
می گیرند، بنابر این مساحت مصور یکی از قطعات را به صورت زیر محاسبه کرده و حاصل را در 

 ضرب می کنیم: 2



  

  

  

  

  

  

   



قطعه که با خط قرمز رنگ مشخص شده است را اندازه  )L( حداکثر طول مسیر تزریق :3مرحله  -
 دقت کنید که در اینجا نباید عدد به دست آمده را در تعداد کویته ھا ضرب کنیم. گیری می کنیم.

  

 

  

  

  

 فشار تزریق را برابر میانگین مقدار ،مانند شکل زیر نمودار متناظر با نسب محاسبه شدهبا استفاده از 
  استخراج می کنیم. bar 560با 



  

  

: در پایان مقادیر به دست آمده را در فرمول زیر قرار داده و نیروی مورد نیاز گیره را 4مرحله  -
  محاسبه می کنیم:

  

  تن برای تولید این قطعه مورد نیاز است. 105حداقل نیروی گیره  * یک دستگاه تزریق پالستیک با

  ماشین تھیه شده توسط مھندسی فروش شرکت نکو بھینه

 www.nbmmachinery.comمنبع: 

  

  

  


