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چکيده

واژههای کليدی

فرآیند تزریق پالستیک ،یکی از مهمترین روشهای شکلدهیی در نینعت تولیید

پلیپروپیلن ،جمیعشیدگی ،عیدمگیردی،

پالستیکها میباشد .جمعشدگی و عدمگردی پدیدههایی هستند که کیفیت نهایی

دسییتگاه انییدازهبییرداری سییهبعییدی نییوری

محصول را تحت تأثیر قرار میدهند .در این تحقیق تأثیر ضخامت قطعیه اسیتوانهای

( ،)OPTICنرم افزار .MOLDFLOW

از جنس پلیپروپیلن بر مییزان

جمیعشیدگی و عیدمگیردی بررسیی شیدهاسیت.

بنابراین بیا اسیتفاده از نیرمافیزار  ،MOLDFLOWفرآینید تزرییق پالسیتیک بیرای
جمعشدگی و عدمگردی ،شبیهسازی و تحلیل میشیود .سی س ییک قالیر تزرییق
پالستیک پنجحفرهای از قطعات استوانهای توخالی با پنج ضخامت مختلف سیاخته
شده و با استفاده از یک دستگاه تزریق پالستیک ،حداقل  5نمونه از قطعیات تولیید
میشود .در ادامه ابعاد نمونههای تولید شده توسط دستگاه اندازهبرداری سیهبعیدی
نوری اندازهگیری شده و میانگین جمعشدگی ابعادی هر نمونه بهدست میآیید .بیا
انجام این تحقیق نتیجه میگیریم که با افزایش ضخامت قطعه ،میزان جمعشدگی و
عدمگردی افزایش مییابد و دلیل آن ،آهستهتر سرد شدن پلیمر میااب بیا افیزایش
ضخامت قطعه و داشتن زمان بیشتر برای تشکیل بلور اسیت .بلیورینگی بیشیتر میاده
موجر جمعشدگی و عدمگردی زیادتری میشود .در پاییان نتیایج شیبیهسیازی بیا
نتایج تجربی مقایسه میشیوند و مشیاهده مییشیود کیه کیه نتیایج تجربیی و نتیایج
شبیهسازی تطابق خوبی با هم دارند.

 -1استادیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس
 -2استادیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفاباد
 -3کارشناس ارشد ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفاباد
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گردی در قطعات استوانهای نیز به دلیل اثرات حرارتی ،عدم

 -1مقدمه
حدود یکند سال از عمر پالستیک میگارد و این در
حالی است که تا حدود شش دهه پیش کسی از وجود این
ننعت به این نورت و وسعت ،آگاهی نداشت .اگر
هماکنون به اطراف خود نگاهی بیندازید ،بسیاری از
محصوالتی که تا چندی پیش از آهن یا چوب ساخته می-
شدند ،اکنون با استفاده از مواد پالستیکی تولید میشوند.
امروزه آنها جزئی از زندگی ما شدهاند و در ساخت اشیای
مختلف ،از وسایل خانگی و مورد مصرف عمومی تا ابزار
دقیق و پیچیده پزشکی و علمی ،به کار میروند [.]1
مهندسان و طراحان ،پالستیکها را به دلیل وجود ترکیبی از
خواص متنوع ،در مقایسه با سایر مواد مورد توجه قرار
میدهند .این خواص عبارتند از :سبکی وزن ،سختی،
انعطاف پایری ،مقاومت در مقابل خوردگی ،رنگپایری،
شفافیت ،سهولت شکلپایری و غیره [ .]2روشهای مختلفی
برای شکلدهی پالستیکها وجود دارد که فرآیند تزریق
پالستیک از معمولترین این روشها میباشد .فرآیند تزریق
پالستیک متأثر از مشخصههای زیادی است که این
مشخصهها کیفیت قطعات تولیدی را تحت تأثیر قرار
میدهند .مشخصههایی مانند دمای مااب ،دمای قالر ،فشار
تزریق ،1هندسه قطعه و ضخامت قطعه که میتوانند باعث
کاهش یا افزایش عیوب در قطعات تولیدی از قبیل ناقص
تولید شدن قطعات ،تلههای هوایی ،2خطوط جوش،3
جمعشدگی ،4تابیدگی ،عدمگردی 5در قطعات استوانهای و
غیره شوند [.]1
جمعشدگی پدیدهای است که در حین سردشدن مااب
پلیمر و شکلگرفتن قطعه اتفاق میافتد و تابیدگی و عدم-
1- Injection Pressure
2- Air Traps
3- Weld Lines
4- Shrinkage
5- Out of Roundness

کنترل سیستم خنککاری و وجود جمعشدگیهای
غیرهمسان در قطعات ،اتفاق میافتد .هنگامی که میزان
جمعشدگی ابعادی قطعات تولیدی یکنواخت نباشد ،پدیده
تابیدگی و عدمگردی اتفاق میافتد .مواد پلیمری مختلف با
7

6

توجه به بلوری یا بیشکل بودن ساختارشان دارای میزان
جمعشدگی متفاوتی هستند و مواد پلیمری با ساختار بلوری
یا نیمهبلوری 8دارای جمعشدگی بیشتری نسبت به مواد با
ساختار بیشکل هستند .عالوه بر ساختار مواد پلیمری،
مشخصههای بسیاری روی میزان جمعشدگی و عدمگردی
تأثیر دارند ،که این مشخصهها شامل شرایط تزریق ،ابعاد
قطعه و غیره میباشند [.]2
در ننایع مختلفی از جمله ننایع پزشکی ،ننایع اتومبیل-
سازی ،ننایع لولهکشی و آبرسانی وغیره قطعات استوانه-
9

ای از جنس پلیپروپیلن کاربرد فراوانی دارند و پدیدههایی
مانند جمعشدگی ،عدمگردی و تابیدگی در اینگونه
قطعات میتوانند کیفیت ابعادی و کاربرد آنها را تحت
تأثیر قرار دهند .بنابراین بررسی تأثیر متغیرهای مختلف از
جمله شرایط تزریق ،هندسه و ابعاد قالر و قطعه بر این
پدیدهها از اهمیت زیادی در ننعت تزریق پالستیک و
قالرسازی برخوردار است .در این تحقیق به بررسی اثر
ضخامت قطعه بر این پدیدهها پرداخته میشود.
با توجه به اهمیت باالی میزان جمعشدگی و عدمگردی
قطعات پلیمری تولیدی در فرآیند تزریق پالستیک و تأثیر
مستقیم این پدیدهها بر کیفیت نهایی محصوالت ،تحقیقات
بسیاری بر روی تأثیر مشخصههای مختلف مانند شرایط
تزریق از جمله ،دمای مااب ،دمای قالر ،سرعت چرخش

6- Crystalline
7- Amorphous
8- Semi-Crystalline
9- Polypropylene
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مارپیچ 1دستگاه تزریق پالستیک ،فشار تزریق ،فشار فاز

جای-رن شای ،11در سال  2007بهینهسازی فرآیند تزریق

تراکم ،2زمان فاز تراکم 3و زمان باز شدن قالر و مشخصه-

پالستیک برای اعوجاجهای لبه خارجی و محیطی قطعات از

های دیگری از جمله جنس قالر ،جنس ماده تزریقی ،ابعاد

جنس ترکیبات کام وزیتی پلیپروپیلن به وسیله روش شبکه

قطعه تولیدی و غیره ،بر میزان جمعشدگی و تابیدگی و

عصبی را انجام دادهاست و نشان میدهد که پارامترهای بهینه

عدمگردی ،انجام شده است.

بهدست آمده ،برابر دمای مااب  202درجه سانتیگراد،

ای .آر .جعفریان و ام .شاکری ،در سال  2005تأثیر

نسبت سرعت تزریق  25درند و نسبت فشار تزریق 28

پارامترهای مختلف تزریق ماده پلیمری پلیکربنات روی

درند میباشد [.]6

میزان جمعشدگی و تنشهای پسماند 4را بررسی کردهاند و

سانتیس12و همکاران در سال  2008بررسی کامل جمع-

در این تحقیق یک مدل ناف ساده 5برای بررسی تأثیر

شدگی از لحظه جامد شدن اولیه قطعه داخل قالر تا چند

شرایط تزریق روی جمعشدگی و تنشهای پسماند استفاده

دقیقه بعد از قالرگیری برای یک کوپلیمر ننعتی (الستیک

شدهاست [.]3

ننعتی پلی پروپیلن -اتیلن-پروپیلن) 13را به نورت تجربی

چیانگ 6و چانگ ،7در سال  2006میزان جمعشدگی و

و تحلیلی انجام دادهاند و نشان دادهاند که اگر فشار فاز

تابیدگی در یک قطعه تزریقی جدار نازک (پوسته گوشی

تراکم و زمان فاز تراکم افزایش یابد ،جمعشدگی کاهش

تلفن همراه) از جنس اکریلونیتریلبوتادیناستایرن/

مییابد [.]7

پلیکربنات را با روش تحلیل واریانس بررسی کردهاند و

ساراگا 14و همکاران در تحقیق دیگری در سال  2009به

طبق این تحقیق ،هنگامی که دمای قالر افزایش یابد ،میزان

وسیله نرم افزار  ،FESHAPEتابیدگی و جمعشدگی و

جمعشدگی افزایش مییابد و در دمای قالر بین  45تا 55

همچنین اعوجاجهای تولیدشده بوسیله تنشهای حرارتی

درجه سانتیگراد کمترین مقدار برای تابیدگی قطعه وجود

یک قطعه را در فرآیند تزریق پالستیک بررسی کردهاند و

دارد [.]4

نتایج به دست آمده از تحقیق آنها نشان میدهد که ترکیر

وو 8و هوانگ ،9در سال  2006تأثیر تغییر شکل حفره قالر

تصویر حجمی 15ابزار مفیدی برای مدلسازی تابیدگی و

روی جمعشدگی و تابیدگی قطعات گوهای شکل از جنس

جمعشدگی قطعات در فرآیند تزریق پالستیک میباشد [.]8

پلیمتیلمتااکریالت 10را بررسی کردهاند و نشان میدهند

ام .آلتان ،16در سال  2009شرایط بهینه قالرگیری برای

که دو مشخصه مهم برای جمعشدگی یک قطعه تزریقی،

داشتن کمترین میزان جمعشدگی قطعات از جنس

فشار فاز تراکم و دمای مااب هستند که فشار فاز تراکم در

پلیکربنات 17و پلیپروپیلن به وسیله روشهای تاگوچی،

این میان مهمتر از مشخصه دیگر است [.]5

شبکه عصبی 18و تحلیل واریانس را بررسی کردهاست و
طبق نتایج به دستآمده از این تحقیق ،با دمای مااب 260

1- Screw Speed
2- Holding Pressure
3- Residence Time
4- Residual Stresses
5- Simple Flat Model
6- Ko-Ta Chiang
7- Fu-Ping Chang
8- Cheng-Hsien Wu
9- Yu-Jen Huang
10- Polymethyl Methacrylate

11- Jie-Ren Shie
12- F. De Santis
13- Industrial Polypropylene-Ethylene-Propylene Rubber
14- Ramon F. Sarraga
15- Volume Morphing
16- Mirigul Altan
17- Polycarbonate
18- Neural Network
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درجه سانتیگراد ،فشار تزریق  60مگاپاسکال ،فشار فاز تراکم

در تحقیق دیگری اچ .اکتم 5در سال  2011شرایط تزریق را

 50مگاپاسکال و زمان فاز تراکم یا مکث  15ثانیه ،کمترین

برای ارزیابی مشکالت جمعشدگی در فرآیند تزریق

جمعشدگی برای هر دو ماده پلیمری به دست میآید و نشان

پالستیک یک کاور دیویدی  -رم 6از جنس اکریلونیتریل

داده میشود که برای هر دو ماده پلیمری ،فشار فاز تراکم و

بوتادین استایرن ،7مدل سازی و تحلیل کردهاست و دیده

دمای مااب ،بیشترین تأثیر و فشار تزریق ،کمترین تأثیر را بر

میشود که برای بررسی میزان جمعشدگی روش اجزاء

میزان جمعشدگی دارند [.]9

محدود 8و تحلیل واریانس 9روشهای مناسبی است و دیگر

کورت 1و همکاران در سال  2009تأثیر شرایط تزریق مانند

اینکه جمعشدگی با افزایش زمان خنککاری ،کاهش و با

فشار تزریق ،دمای قالر ،دمای مااب و زمان سردشدن قطعه

افزایش فشار تزریق ،افزایش مییابد [.]13

بر میزان جمعشدگی و عدمگردی قطعات پالستیکی را

در این تحقیق ،بهمنظور بررسی تأثیر ضخامت قطعه بر این

بررسی کردهاند و نشان دادهاند در این میان فشار فاز تراکم و

پدیدهها ،با استفاده از نرمافزار  MOLDFLOWفرآیند

دمایمااب از مؤثرترین عوامل در تعیین کیفیت قطعات

تزریق پالستیک شبیهسازی و تحلیل میشود .س س اثر

تولیدی می باشند [.]10

ضخامت قطعه بر دو پدیده جمعشدگی و عدمگردی بررسی

حسن 2و همکاران در سال  2010در تحقیق دیگری ،تأثیر

میشود .س س به روش تجربی نیز مقادیر جمعشدگی و

سیستم خنککاری روی میزان جمعشدگی یک محصول از

عدمگردی بهدست میآید و در پایان ،نتایج شبیهسازی این

جنس پلیاستایرن 3را مدلسازی و بررسی کردهاند و این

تحقیق با نتایج تجربی مقایسه میشوند.

نتیجه بهدست آمدهاست که میزان جمعشدگی قسمتهای

در ننعت قطعات گرد مختلفی از جنس پلیپروپیلن کاربرد

خارجی محصول بیشتر از قسمتهای داخلی آن است و

دارند و جمعشدگی و عدمگردی تأثیر زیادی بر کیفیت

همچنین موقعیت کانالهای سیستم خنککاری ،تأثیر زیادی

ابعادی و کاربرد اینگونه قطعات دارند و هنوز در مورد تأثیر

روی فرآیند خنککاری محصول پالستیکی دارد و نتایج

ضخامت قطعه بر اینگونه عیوب تحقیق چندانی نشدهاست.

کسرشده از این مقاله یک تطابق خوب بین روش حل

با بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر جمعشدگی و عدم-

عددی و واقعیت را نشان میدهد [.]11

گردی ،در آینده میتوان در طراحی قطعه و قالر تأثیر

طی تحقیقی توسط اچ .اکتم در سال  2011شرایط بهینه

پارامترهای مختلف را در نظر گرفته و قطعات با کیفیت

تزریق برای کمترین میزان جمعشدگی کاور دیویدی -رم

باالتری تولید نمود.

به وسیله روش تاگوچی 4بدست آمدهاست و دیده میشود
میزان جمعشدگی به طور معمول با کاهش فشار تزریق و با
افزایش دمای قالر ،کاهش مییابد [.]12

1- Mustafa Kurt
2- Hamdy Hassan
3- Polystyrene
4- Taguchi Method

5- H. Oktem
6- DVD-ROM
)7- Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS
8- Finite Element Analyse
9 -Analysis of Variance
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 -2روش کار در این تحقيق
روند انجام این تحقیق بهنورت زیر است:
 -1-2شبيه سازی 1فرآیند به کمک کامپيوتر

برای انجام این تحقیق ،ابتدا شبیهسازی کام یوتری فرآیند
تزریق پالستیک با نرمافزار  MOLDFLOWانجام میشود
که با استفاده از این نرمافزار ،میزان جمعشدگی و
عدمگردی قطعات با ضخامتهای مختلف بهدست میآید.
طراح قالر میتواند قبل از طراحی یک قطعه و قالر آن،
فرآیند تزریق و پارامترهای موردنیاز تزریق و همچنین
مشکالت موجود در ساخت قالرها و عیوب محصوالت
تولیدی را به کمک کام یوتر شبیهسازی کند و حتی طرح

شکل ( )2مدل المانبندی شده نمونهها در نرمافزار MOLDFLOW

در ادامه مادهی پلیمری مورد نظر برای تزریق از کتابخانه
مواد موجود در نرمافزار  MOLDFLOWانتخاب و محلی
بهعنوان محل تزریق برگزیده میشود .س س به مدلسازی

خود را بهینهسازی نماید.
برای شبیه سازی یک فرآیند تزریق پالستیک ،ابتدا باید
قطعه مورد نظر در یکی از نرمافزارهای  CADمدل شود.
س س مدل با پسوند  stlیا  igsوارد محیط نرمافزار
 MOLDFLOWشده ،با استفاده از دستور  ،Meshآن مدل

سیستم خنککاری و سیستم راهگاهی تزریقی پرداخته می-
شود و پس از تعیین تنظیمات فرآیند ،تحلیل آغاز میشود
[ .]1در شکل ( )3مدلسازی سیستم راهگاهی تزریقی و
سیستم خنککاری نمونهها نشان داده شده است.

المانبندی میشود .شکل ( )1مدل  CADاین نمونه ها و
شکل ( )2مدل المانبندی شده نمونهها را نشان میدهد.

شکل ( )3مدلسازی سیستم راهگاهی تزریقی و سیستم خنککاری

پس از اجرای تحلیل ،به بررسی نتایج حانل از تحلیل
پرداخته میشود.
شکل ( )1مدل طراحی شده نمونهها در نرمافزار CATIA

 2-2فرآیند ساخت قالب نمونهها و انجام آزمایشها

به منظور تحقیق ومطالعه تجربی در فرآیندهای تزریق
پالستیک ،چندین مرحله باید دنبال شود .اولین قدم ،طراحی
1- Simulation

و کشیدن نقشه دقیق نمونهها میباشد .س س باید طراحی
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قالر تزریق انجام شود .در این تحقیق ،برای بررسی تأثیر
ضخامت قطعه بر میزان جمعشدگی و عدمگردی ،احتیاج به
چند نمونه استوانهای توخالی با ضخامت مختلف میباشد،
که  5قطعه استوانهای مختلف (قطعات استوانهای توخالی با
قطر خارجی  50میلیمتر و ضخامتهای  13 ،10 ،7 ،4و 16
میلیمتر) در نظر گرفتهمیشود .در شکل ( )4هندسه و ابعاد

شکل ( )6قالر تزریق ساخته شده جهت تولید نمونهها

نمونهها و همچنین ضخامت نمونهها بهنورت ضخامت

س س با دستگاه تزریق پالستیک ،تولید نمونهها انجام

متغیر ( )Variable thicknessمشخص شدهاست.

میشود .با مراجعه به هندبوک فرآیندهای تولید پالستیک
شرایط آمادهسازی پلیمر پلیپروپیلن و همچنین شرایط
قالرگیری مانند دمای مااب و دمای قالر و غیره انتخاب
شده و نمونهها تولید میشود [ 30( .]14ضرب از این قالر
تولید کرده و  5ضرب از آن انتخاب میشود ).جدول ()1
پارامترهای ماشین تزریق پالستیک را حین تولید نمونهها
نشان میدهد.
جدول ( ) 1پارامترهای ماشین تزریق پالستیک حین تولید نمونهها

شکل ( )4هندسه و ابعاد نمونهها

در این تحقیق یک قالر پنجحفیرهای بیرای تولیید نمونیههیا

دمای المانهای اطراف ماردون (درجه
سلسیوس)
فشار (مگاپاسکال)

طراحی میشود .جنس اجزاء قالر با مشورت چند قالرسیاز
ماهر از فوالد  SPKو  CK60انتخیاب مییشیود .شیکل ()5

المنت سر203 :

زمان (ثانیه)

المنت وسط192 :
المنت عقر185 :

فشار تزریق72 :

فشار نگهدارنده40 :
فشار بازگشتی12 :

زمان تزریق5 :
زمان باز شدن قالر5 :

زمان بارگیری9 :
زمان خنککاری30 :

مییدل سییهبعییدی قالییر تزریییق نمونییههییا و شییکل ( )6قالییر

شکل ( )7قالر تزریق بسته شده روی ماشین تزریق

ساختهشده را نشان میدهد.

پالستیک را نشان میدهد.

شکل ( )5مدل سهبعدی قالر تزریق پالستیک نمونهها

شکل ( )7قالر تزریق بسته شده روی دستگاه تزریق پالستیک (سمت
راست قسمت نری قالر و سمت چپ قسمت مادگی قالر)
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شکل ( )8قطعات تولید شده در یک سیکل تولید را همراه

برای بهدست آوردن میزان عدمگردی از ساعت

با راهگاههای آن نشان میدهد.

اندازهگیری با دقت  0/01میلی متر و پایه vشکل (جناقی)
استفاده میشود ( شکل(.) )9

شکل ( )8نمونه های تولید شده از جنس پلی پروپیلن

س س ابعاد نمونهها با دستگاه اندازهبرداری سهبعدی نوری

شکل ( )9اندازهگیری میزان عدمگردی با استفاده از جناقی و ساعت
اندازهگیری

بهدست میآید و میزان جمعشدگی برای هر نمونه محاسبه
میشود .بهاین منظور باید حداقل  5نمونه از این قطعات

در ادامه دادههای شبیهسازی همراه با دادههای تجربی

تولید شود و میزان جمعشدگی با معدلگیری این  5نمونه

بهدست آمده از آزمایشها به نرمافزار  Excelفرستاده

بهدست میآید .میزان جمعشدگی با استفاده از رابطه ()1

میشود و این دادهها با یکدیگر مقایسه میشوند.

تعیین میشود ].[14

 -3نتایج

()1

نتایج این تحقیق به دو دسته تقسیم میشود:

که در آن  Sمیزان جمعشدگی ابعادی (بر حسر  in./in.یا

 -1-3نتایج شبيهسازی

 )mm/mmو  Lfابعاد قطعه نهایی( 1برحسر  in.یا  )mmو
 L0ابعاد حفره قالر( 2بر برحسر  in.یا  )mmمیباشد .اگر
در رابطه ( )1بهجای  ،Lfطول قطعه قرار دادهشود ،میزان
جمعشدگی طولی بهدست میآید و اگر حجم قطعه قرار

نتایج شبیهسازی بهدست آمده از این تحقیق به شرح ذیل
است:
 -1-1-3جمعشدگي حجمي قطعات

دادهشود ،جمعشدگی حجمی بهدست میآید .بین جمع-

در جدول ( )2میزان جمعشدگی حجمی قطعات استوانهای با

شدگی طولی () Slو جمعشدگی حجمی ( ) Svرابطه ()2

ضخانتهای  13 ،10 ،7 ،4و  16میلیمتر بهنورت درند
بیان شدهاست .کلیه این دادهها از قسمت نتیجه متنی Results

برقرار میباشد ].[14
()2

 summaryبرداشت شدهاست ،که این نتیجه متنی پس از
اجرای هر تحقیق ( ،)Studyدر قسمت  Resultsایجاد
میشود.

1- Final Part Dimension
2- Mold Cavity Dimension
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جدول ( )2میزان جمعشدگی حجمی قطعات با ضخامتهای مختلف
حداکثر

ضخامت قطعه استوانهای با

حداقل

جمعشدگی

قطر خارجی50میلیمتر و

جمعشدگی

حجمی متوسط

زاویه دیواره 1معادل 2درجه

حجمی (درند)

(درند)

قطعه با ضخامت  4میلیمتر

6/1712

6/9184

9/7797

قطعه با ضخامت  7میلیمتر

6/7852

8/1834

10/8785

قطعه با ضخامت  10میلیمتر

7/5856

8/5702

11/4254

قطعه با ضخامت  13میلیمتر

7/6965

8/5748

11/8897

قطعه با ضخامت  16میلیمتر

7/6989

8/6379

12/0007

جمعشدگی
حجمی
(درند)

شکلهای ( )11( ،)10و ( )12به ترتیر نشاندهنده
نمودارهای مربوط به تغییرات حداکثر جمعشدگی حجمی،
حداقل جمعشدگی حجمی و جمعشدگی حجمی متوسط با
افزایش ضخامت قطعه میباشند.

شکل ( )12منحنی تغییرات جمعشدگی حجمی متوسط با افزایش
ضخامت قطعه

جمعشدگی ابعادی طبق رابطه ( )2از روی جمعشدگی
حجمی بهدست میآید .در شکل ( )13تغییرات میزان
جمعشدگی ابعادی متوسط برای قطعات ،که از مقادیر
جدول( )2و طبق رابطه ( )2بهدست آمده است ،مشاهده
میشود( .جمعشدگی ابعادی تقریباً معادل یکسوم
جمعشدگی حجمی میباشد).

شکل ( )10منحنی تغییرات حداکثر جمعشدگی حجمی با افزایش
ضخامت قطعه

شکل ( )13منحنی تغییرات درند جمعشدگی ابعادی متوسط با افزایش
ضخامت قطعه

با توجه به شکل ( )13دیده میشود که با افزایش ضخامت
قطعه ،میزان جمعشدگی ابعادی از  2/36درند برای قطعه
استوانهای با ضخامت  4میلیمتر به  2/97درند برای قطعه
با ضخامت  16میلیمتر میرسد.
شکل ( )11منحنی تغییرات حداقل جمعشدگی حجمی با افزایش
ضخامت قطعه
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 -2-1-3ميزان عدمگردی قطعات

 -2-3نتایج تجربي جمعشدگي و عدمگردی

برای بهدست آوردن میزان عدمگردی قطعات از تحلیل

در این بخش نتایج عملی و آزمایشگاهی میزان جمعشدگی

تابیدگی استفاده میشود و برای هر قطعه استوانهای ،حداکثر

و عدمگردی بررسی میشود .در ابتدا برای تولید نمونهها با

مقدار تغییرشکل قطعهکار در دو جهت  y ،xبهعنوان میزان

ماشین تزریق پالستیک،شرایط تزریق انتخاب میشود .زمان

عدمگردی بیان میشود .شکلهای ( )14و ( )15بهترتیر

خنککاری فرآیند با توجه به بحرانیترین قطعه (قطعه

تغییرات عدمگردی قطعات را در دو جهت  xو  yنسبت به

استوانهای با ضخامت  16میلیمتر) باید انتخاب شود ،تا از

ضخامت این قطعات نشان میدهد.

تابیدگی و جمعشدگی و عدمگردی خیلی زیاد جلوگیری
شود .بقیه شرایط تزریق طبق جدول ( )1انتخاب میشوند.
بعد از انتخاب شرایط تزریق ،با ماشین تزریق پالسیتیک 350
گرمی تعداد  30ضرب از قالر نمونهها تولیید و  5ضیرب از
این نمونهها بهطور تصادفی انتخاب میشود( .البته  10ضرب
اول نمونهها کنار گااشته و این  5ضرب انتخیابی از بیین 20
ضرب بعیدی انتخیاب مییشیود ،چیون در ابتیدای تولیید بیا
دستگاه تزریق ،دمای قالر و مااب پایین است و بعد از چند

شکل ( )14میزان تغییرات عدمگردی نسبت به ضخامت قطعه در جهت
محور x

ضرب تولید ،دماها تنظیم میشود).
بعد از انتخاب نمونهها ،بیا دسیتگاه انیدازهبیرداری سیهبعیدی
نوری ( )Opticاز نمونیههیا عکیسبیرداری و فاییل ابرنقیاط
نمونهها با پسوند  stlایجاد میشود .ایین فاییلهیا بیهنیورت
مسییتقیم بییا دسییتور  Openبییاز نمیییشییوند و باییید آنهییا در
نیییرمافیییزار  CATIAمحییییط ،Digitized Shape Editor
فراخوانی شوند.
در محیییط  Digitized Shape Editorاز دسییتور Import

استفاده میشود .بعد از اجرای دستور پنجرهای بیاز مییشیود
شکل ( )15میزان تغییرات عدمگردی نسبت به ضخامت قطعه در جهت
محور y

در شکل ( )14و ( )15نشان داده میشود که با افزایش
ضخامت قطعات استوانهای ،عدمگردی آنها افزایش می-
یابد.

که در این پنجره باید فرمت فاییل ابرنقیاط (بسیتگی بیه نیوع
فایل خروجی  Opticدارد ،که در اینجا  stlانتخاب میشیود)
و محل ذخیره فاییل ابرنقیاط وارد شیده و گزینیه Statistics

فعال میشود تا در نفحه ایجاد شده در پایین پنجیره دسیتور
اطالعاتی شامل مرکز ابرنقاط ،تعداد نقیاط ،طیول ،عیر

و

ارتفاع ابرنقاط ایجاد شود و بتوان از روی این اطالعات ابعاد
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نمونهها را بهدست آورد .در این پنجره واحد فایل میلیمتر و
مقیاس بزرگنمایی آن  1در نظر گرفته میشود.
حال باید با استفاده از رابطه ( )1و ابعاد ابرنقاط بهدست آمده
نمونهها ،مقادیر جمعشدگی ابعادی محاسبه شود .در جیدول
( )3میییزان تجربییی میییانگین ابعییاد قطعییات و در جییدول ()4
مقادیر جمعشدگی ابعادی تجربی بهدست آمده بیهنیورت
درند مشاهده میشود.
جدول ( ) 3میزان تجربی میانگین ابعاد قطعات با ضخامتهای مختلف
ضخامت قطعه استوانهای با قطر
خارجی50میلیمتر و زاویه دیواره
معادل 2درجه

میانگین ضخامت
نمونهها (میلیمتر)

میانگین ارتفاع
نمونهها (میلیمتر)

شکل ( )16نمودار تجربی تغییرات جمعشدگی ابعادی در جهت ضخامت،
نسبت به ضخامت قطعه

قطعه با ضخامت  4میلیمتر

3/917

48/976

قطعه با ضخامت  7میلیمتر

6/845

48/894

قطعه با ضخامت  10میلیمتر

9/773

48/828

قطعه با ضخامت  13میلیمتر

12/684

48/785

قطعه با ضخامت  16میلیمتر

15/593

48/732

جدول ( )4مقادیر تجربی جمعشدگی خطی قطعات با ضخامتهای
مختلف به نورت درند

شکل ( )17نمودار تجربی تغییرات جمعشدگی ابعادی در جهت ارتفاع
جمعشدگی ابعادی

نسبت به ضخامت قطعه

ضخامت قطعه استوانهای با قطر

جمعشدگی ابعادی

خارجی50میلیمتر و زاویه دیواره

در جهت ضخامت

معادل 2درجه

(درند)

قطعه با ضخامت  4میلیمتر

2/075

2/048

قطعه با ضخامت  7میلیمتر

2/214

2/212

حرکت داده و بیشترین انحراف عقربه ساعت اندازهگیری

قطعه با ضخامت  10میلیمتر

2/270

2/344

ثبت میشود .این کار  8بار بهازای هر 45درجه چرخش

قطعه با ضخامت  13میلیمتر

2/431

2/430

قطعه کار تکرار میشود و در این میان بیشترین انحراف

قطعه با ضخامت  16میلیمتر

2/543

2/536

در جهت ارتفاع
(درند)

حال با استفاده از جناقی و ساعت اندازهگیری ،میانگین
مقادیر تجربی عدمگردی قطعات بهدست آورده میشود و
برای هر قطعه ،ساعت اندازهگیری را در امتداد طول قطعه

عقربه ساعت ،میزان عدمگردی قطعه مورد اندازهگیری
محسوب میشود .این عمل را برای پنج نمونه از هر ضخامت

شکلهای ( )16و ( )17بهترتیر نمودارهای تجربی تغییرات

تکرار نموده و میانگین این دادهها محاسبه میشود .جدول

جمعشدگی خطی نمونهها درجهت ضخامت و در جهت

( )5میانگین مقادیر تجربی عدمگردی قطعات را با

ارتفاع نسبت به ضخامت این قطعات را نشان میدهد.

ضخامتهای مختلف نشان میدهد و شکل ( )18نمودار
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تغییرات میانگین میزان تجربی عدمگردی قطعات را نسبت به

شکل ( )20نیز مقایسه نمودار نتایج شبیهسازی و نتایج تجربی

ضخامت قطعه نشان میدهد.

عدمگردی آورده شده است و اختالف بیین ایین دو نمیودار

جدول ( )5میانگین مقادیر تجربی عدمگردی قطعات با ضخامتهای

نیز بهخاطر تفاوت در شرایط شبیهسازی با واقعیت میباشد.

مختلف با استفاده از ساعت اندازهگیری و جناقی

در دو شکل ( )19و ( )20دییده مییشیود کیه اخیتالف بیین

ضخامت قطعه استوانهای با قطر خارجی50

میانگین مقادیر تجربی عدم-

میلیمتر و زاویه دیواره معادل 2درجه

گردی قطعات (میلیمتر)

قطعه با ضخامت  4میلیمتر

1/08

قطعه با ضخامت  7میلیمتر

1/15

قطعه با ضخامت  10میلیمتر

1/20

قطعه با ضخامت  13میلیمتر

1/23

قطعه با ضخامت  16میلیمتر

1/25

شکل ( )18نمودار تجربی تغییرات میانگین عدمگردی نمونهها با استفاده
از ساعت اندازهگیری و جناقی ،نسبت به ضخامت قطعه

مقادیر تجربی با مقادیر شبیه سازی در ضخامتهیای بیاالتر،
کمتر شده و این مقیادیر بیه هیم نزدییک مییشیوند و دیگیر
اینکه مقادیر تجربیی بیه مقیادیر موجیود در هنیدبوکهیا و
منابع نزدیکتر است.

شکل ( )19مقایسه نتایج شبیهسازی و تجربی جمع شدگی ابعادی قطعات
نسبت به ضخامت قطعه

در این بخش میتوان دید که با افزایش ضخامت قطعه،
جمعشدگی ابعادی و میزان عدمگردی افزایش مییابد.
 -3-3مقایسه نتایج شبيهسازی و تجربي

در ایین قسییمت نتییایج شییبیهسیازی بییا نتییایج تجربییی مقایسییه
میشود .درشکل ( )19نمیودار مییزان تجربیی جمیعشیدگی
ابعادی با نمودار میزان بهدست آمده از شبیهسازی کام یوتری
مقایسه میشود و اختالف بین دادههای این دو نمودار بهدلیل
تفیاوت بیین شیرایط شیبیهسییازی بیا واقعییت اسیت .مییثالً در

شکل ( )20مقایسه نتایج شبیهسازی و تجربی عدمگردی قطعات نسبت

انتخییاب مییواد پلیمییری ،دسییتگاه تزریییق پالسییتیک و دیگییر

به ضخامت قطعه

شرایط تفاوتهیای قابیل مالحظیهای وجیود دارد و نمییتیوان
دقیقاً شرایط تجربی را با شیرایط شیبیهسیازی تطیابق داد .در
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قطعه میتوان دیواره ضخیم اینگونه قطعات را بهنورت

همانگونه که از نتایج تجربی و شبیهسازی این تحقیق

توخالی و مشبک طراحی کرد تا میزان جمعشدگی و

استنباط میشود ،میزان جمعشدگی و عدمگردی با افزایش

عدمگردی در این قطعات کاهش یابد .پیشنهاد دیگر این

ضخامت ،افزایش مییابد و دلیل آن این است که با افزایش

است که برای تولید قطعات استوانهای و گرد بهمنظور

ضخامت ،قطعه هنگام بیرون آمدن آن از قالر دمای بیشتری

جلوگیری از عدمگردی بیشتر در اینگونه قطعات باید در

داشته و ماده مااب پلیمری آهستهتر سرد میشود؛ بنابراین

حین تولید و باز شدن قالر و بیرون افتادن قطعه از داخل

ذرات ماده فرنت بیشتری برای تشکیل بلور دارند و این امر

قالر ،قطعات بهطور یکنواخت و سریعتر از معمول سرد

منجر به بلورینگی بیشتر ماده میشود و ساختار ماده فشردهتر

شود .برای اینکار میتوان محفظههای آب سرد در اختیار

شده و جمعشدگی مواد بیشتر میشود و عدمگردی بیشتر

اپراتور دستگاه تزریق قرار داد و هنگام بیرون آمدن قطعه از

مواد با افزایش ضخامت قطعه نیز بههمین دلیل است ].[1

داخل قالر ،آنها را تماماً داخل آب سرد غوطهور کرد .این

یعنی منشأ عیوبی مانند جمعشدگی و عدمگردی ،حرارت و

کار بسیاری از عیرهای قطعه مانند عدمگردی و تابیدگی

مشکالت ناشی از عدم کنترل سیستم خنککاری است.

قطعات را کاهش میدهد؛ البته با این کار مقدار کمی تنش

جمعشدگی و عدمگردی عیرهایی هستند که در فرآیند

پسماند در قطعه تولیدی باقی میماند ولی کیفیت قطعه را

تزریق پالستیک کیفیت قطعات تولیدی را تحت تأثیر قرار

کمی باال میبرد.

میدهند و برای بهکنترل درآوردن این عیوب باید عوامل

همچنین با استفاده از نتایج این تحقیق میتوان به یک

تأثیرگاار بر این دو عیر بررسی شود .در این تحقیق تأثیر

دستورالعمل نسبی در مورد ارتباط بین میزان درند افزایش

متغیر ضخامت قطعه بر این دو عیر بررسی میشود و این

جمعشدگی و عدمگردی با میزان افزایش درند ضخامت

نتیجه گرفته میشود که با افزایش ضخامت قطعه ،این دو

قطعه دست یافت و در هنگام طراحی حفرههای قالر با

عیر افزایش مییابند .برای مقاند طراحی قالر تزریق

توجه به درند افزایش ضخامت قطعه ،میزان افزایش درند

پالستیک ،باید این مسئله در نظر گرفته شود و میزان

جمعشدگی و عدمگردی را در نظر گرفت (جدول (.))6

جمعشدگی قطعه فقط براساس نوع ماده پلیمری و جداول

جدول ( )6دستورالعمل نسبی و تقریبی برای میزان افزایش درند جمع

مربوط به میزان جمعشدگی در منابع موجود انتخاب نشود.

شدگی و عدم گردی نسبت به افزایش درند ضخامت قطعه (میانگین

طراحان محصول ضخامت قطعه را بر اساس کاربرد قطعه
تعیین میکنند و بیجهت نمیتوان ضخامت قطعه را بدون

مقادیر تجربی و شبیه سازی درند افزایش جمع شدگی و عدم گردی
نسبت به افزایش درند ضخامت قطعه)
افزایش ضخامت قطعه

افزایش میزان عدم گردی

افزایش میزان جمع شدگی

در نظرگرفتن مالحظات طراحی کاهش داد ،ولی بعضی

(درند)

(درند)

(درند)

اوقات میتوان کاهش ضخامت قطعه را با اضافه کردن

75

3/6

12/5

برجستگیهای تقویتکننده 1در قطعه جبران کرد و قطعاتی

150

7

16/7

با ضخامت کمتر و با استحکام باالیی طراحی کرد و یا در

225

8/5

20/6

قطعات استوانهای جدارضخیم ،بهجای افزایش ضخامت

300

9/4

23/7

1- Stiffener
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