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قطعه ســپر خــودرو ، عیــوب بــه وجــود آمــده و اثرگــذاري آن بــر   در این تحقیق به بررسی شبیه سازي فرآیند تزریق پالستیک

متغیرهــاي  تولید مناسب یک قطعه در فرآیند قالبگیري تزریق پالستیک نیازمند تسلط بــرعملکرد مکانیکی قطعه پرداخته شده است. 

. در هر قطعه تولیدي بــه روش تزریــق پالســتیک احتمــال ایجــاد عیــوب در قطعــه هستو انتخاب مناسب آنها  فرآیند، مواد و طراحی

در  .هســتجــوش ي این عیوب که تاثیر بسزایی بر کیفیت ظاهري و استحکام مکانیکی قطعه دارد، خط. از جملهپالستیکی وجود دارد

بــه منظــور شناســایی   Abaqus افــزار در نرم MVM110 خــودرويسپر تحلیل ضربه مدل  طی مراحل مدلسازي،پس از  نامهانیاین پا

با در نظر گــرفتن نقــاط  Moldflowافزار . در شبیه سازي فرآیند تزریق پالستیک توسط نرمه استانجام گرفت مناطق حساس به ضربه 
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( بــه طراحی سیستم تزریق با دو، چهار و شش محل تزریــق  Moldflowافزار سازي با نرمدر تحلیل شبیه به این منظور .کنترل شود

هــا بهینــه ریق براي ایــن طراحیصورت گرفت و متغیرهاي دماي قالب، مذاب و فشار تزعنوان اثر گذارترین متغیر بر عیب خط جوش) 

گــردد. عــالوه بــر آن محل تزریق در مناطق حســاس تشــکیل نمی ششگردید. مطابق نتایج بدست آمده، خطوط جوش در طراحی با 
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?ف   صل ??

  مقدمه

 مقدمه 1-1

در دنیاي امروز موفقیت و ادامه حیات صنایع تولید کننده در گرو تولید قطعه  بــا کیفیــت خــوب و 

وز بیشــتر شــده . در عین حال پیچیدگی قطعات پالستیک روز به رهستن تحویل مناسب هزینه کم و زما

د. در یتــوان  بــه ایــن اهــداف رســم و نرم افزارهاي شبیه ساز نمــیتاستفاده از سیس و در حال حاضر بدون

 ،صنعت تزریق پالستیک تولید یک محصول با کیفیت عالی به نوع پلیمر مصرفی، روش تزریق ، نــوع قالــب

و شــرایط  طراحــی قالــبدر ایــن بــین   کــهدارد  و مهمتر از همه طراحی قالب بســتگی وع ماشین تزریقن

از مــوارد بســیار مهــم بــراي تولیــد یــک  دیگــر شناسایی رفتار پلیمر یکی .بسیار حایز اهمیت است تزریق 

بــراي تزریــق تــوان آید. در صنعت تزریق پالستیک مواد مختلفی میمحصول با کمترین عیوب به شمار می

  ،(پلی وینیل کلراید)و ...  (اي بی اس) ، (پلی کربنات) :مانند استفاده نمود

اشکال زدایی قطعات پالستیک یکی از مهمترین مراحل طراحــی و ســاخت قالــب قطعــه  و ترزیــق 

یــق و دیگــر مســائل زریــق ، شــرایط قالــب و پارامترهــاي تزر. به علت تنوع ماشــین آالت تهستموفق آن 

ســعی و خطــا در بــا اســتفاده از روش شــود و بندرت در اولین ترزیق ، قطعه بدون عیب تولید مــی معموالً

شرایط و پارامترهاي تولیدي آن به قطعه بدون عیب دســت یافــت و در نهایــت شــرایط را بــه کمــک نــرم 

ز در دنیاي تزریق پالستیک ســه روش عمــده بــراي طراحــی آزمــایش قبــل ا افزارهاي مربوطه بهینه نمود.

 . 2چیگوو روش تا 1تولید وجود دارد که عبارتند از روش کالسیک، روش شاین

                                                
1. Shaein 
2. Taguchi 



 

) 1- 1(شــکل کــه هســت جوش خط کیپالست قیتزر يریقالبگ ندیفرآ در وبیع نیمهمتر جمله از

 قطعــه بیــع نیــا لیتشــک منــاطق در. باشــندیم قالب پرکردن نیح مذاب انیجر جبهه دو برخورد محل

 جــوش خط لیتشک منطقه عملکرد. هست وارده یکیمکان يبارگذار برابر در کمتر یکیمکان مقاومت يدارا

 مــواد و وارده يبارگــذار مقدار و نوع شده، لیتشک جوش خط تیفیوک محل به یکیمکان يبارگذار برابر در

 جــوش خــط تیفیک و هیتغذ ستمیس یطراح از يریمتغ خود جوش خط محل. دارد یبستگ استفاده مورد

 اســتفاده مــورد يهایافزودن و استفاده مورد ماده نوع. هست مذاب يدما يندیفرآ ریمتغ و مواد از يریمتغ

 جــوش، خــط لیتشــک محــل. دارند شده لیتشک جوش خط استحکام در ییبسزا اثر نیب نیا در زین آن در

 لشچــا يهاســؤال از پارامترهــا نیــا اثر زانیم و مختلف يهايبارگذار مقابل در قطعه عملکرد بر آن ریتأث

 نــهیهز کــم و کــارا یروش عنوان به يسازهیشب شده، عنوان يرهایمتغ تعدد نظرگرفتن در با. هست زیبرانگ

  .هست مطرح نظر مورد کاربرد يبرا نهیبه یطراح منظور به

 

  )2008(فتحی و بهروش،  جوش به صورت عینیآشکار سازي تشکیل خط: 1- 1

? قطعه ضمن ?عاي 1-2 ?طر?ح   ت ?صو? طر?ح

 احی اصولی یک قطعه پالستیکی مالحظاتی باید رعایت شود که عبارتنــد از مالحظــات مــواددر طر

شــرایط اقتصــادي)، مالحظــات و  (تأثیرات محیطی، خواص الکتریکی، خواص شــیمیایی، عوامــل مکــانیکی



 

طــور ههاي طراحی) و مالحظات مربوط به تولید. در ادامه بــمحدودیتو  مربوط به طراحی(وضعیت ظاهري

  شود.صر در مورد این مالحظات بحث میمخت

هــاي یــک قطعــه از تابیــدگی در طراحی قطعات پالستیکی، استفاده از ضخامت یکسان در تمامی قســمت

هــاي ضــخیم باعــث کنــد شــدن کند. زیرا دیــوارهقطعه، فرو رفتگی سطح و ایجاد نقاط تنش جلوگیري می

شود اما در مواردي کــه تغییــر ضــخامت اجتنــاب تر میهاي نازكفرآیند سرد شدن مذاب نسبت به دیواره

 .این امر به تدریج انجام بپذیرد ناپذیر باشد باید

نیز قابل ساخت  0/.5با ضخامت  البته هستمیلیمتر  6تا  2ها در فرآیند تزریق معموالً بینضخامت دیواره

مــواد اولیــه مصــرفی ها از اهمیت زیادي در سرعت سرد شدن و در نتیجه . کم کردن ضخامت دیوارههست

کمتر سرعت تزریق ودفعات تزریق بیشتر و سبکی قطعه را در پی دارد. توخــالی نمــودن محــل هــایی کــه 

تواند باعث یکســان ســازي دیــواره هــا شــده و مشــکالت ضــخامت زیــاد داراي ضخامت زیادي هستند می

  .جلوگیري کند

ها از ایــن تمرکــز توان با گرد کردن لبهبراي کاهش این تنش می .باشندلبه هاي تیز محل تمرکز تنش می

نامند. استفاده از فیلــت عــالوه و ضعیف شدن قطعه جلوگیري کرد. این گرد کردن را در اصطالح فیلت می

عمومــاً در  .آوردبر جلوگیري از تمرکز تنش، روانی حرکت مواد پالستیکی را در زمان تزریق به وجــود مــی

برابر ضخامت  5/1مت دیواره اصلی و شعاع فیلت در لبه خارجی را داخلی نصف ضخا 1ها شعاع فیلتگوشه

  .گیرند. در صورتی که امکان داشته باشد مقادیر بیشتر از این نیز مجاز استدیواره اصلی در نظر می

بــه نــام  ايدر نواحی از قطعه در صورت داشتن ضخامتی بیش از ضخامت بدنه اصلی ممکــن اســت پدیــده

بوجود آید. دلیل این مسأله دیرتر سرد شدن ایــن منــاطق  2کیدگی یا جمع شدگیمکش و به تبع آن چرو

نــواحی در اثــر خنــک  شود که به دلیــل انقبــاض ســایر. این مسأله باعث میهستبه دلیل ضخامت بیشتر 

روي ســطح  شدن سریع تر، قسمتی از مواد پالستیکی بدنه اصلی، به آن مکیده شده و فرو رفتگی هایی بــر

  .آوردعه بوجود آید که از نظر ظاهري لطمه زیادي به قطعه پالستیکی وارد میبیرونی قط

دراین راستا باید از به وجود آمدن نواحی داراي ضخامت بیشــتر از بدنــه اصــلی بــا اســتفاده از راه کارهــاي 

  .طراحی جلوگیري شود

                                                
1 . Fillet 

2.Shrinkage 



 

ه در نظر گرفته می شــود زاویه اي براي دیواره هاي قطع براي سهولت در خروج قطعات پالستیکی از قالب،

درجــه  2تــا  1میزان این زاویه در کمترین حالــت  .گویندیا زاویه خروج قالب میDraft) ( که به آن درفت

میلیمتــر عمــق بافــت،  025/0وي قطعه بافت خاصی ایجاد شود، بــه ازاي هــر ر می باشد. اگر قرار است بر

ود. براي ایجاد جاذبه بصري و زیبــایی شــناختی و درجه زاویه اضافی براي درفت در نظر گرفته ش 5/1باید 

نیز براي حک کردن نوشته هاي خاص بروي بدنه قطعات یا مخفی کردن نقص هاي احتمالی ســطوح مــی 

هاي خاص بر روي بدنه استفاده کرد. در این صورت باید اصول درفت را کــه در قبــل بافت یا نوشته توان از

 .ا نوشته رعایت نمودتوضیح داده شد بر مبناي عمق بافت ی

  قينه تحقيشپي1-3

انتظارات از کیفیت ظاهري قطعــات تزریــق پالســتیک، بهینــه ســازي فرآینــد تزریــق پالســتیک و 

قیقات گسترده اي در ایــن حهمچنین خواص مکانیکی مورد انتظار از تولیدات تزریقی باعث شد محققین ت

پالستیک مرکز توجه محققین بوده خــط جــوش  زمینه انجام دهند. از جمله مهمترین عیوبی که در تزریق

نتــایج ایــن  به بررسی اثر الیاف در چند مواد مختلف  داراي خط جوش پرداخت. )2003( 1کاگاناست که 

پاســگال و در قســمت خــط مگــا 30بدون الیــاف  )PP2پروپیلن(پلیبررسی نشان داد که استحکام کششی 

وزنــی الیــاف شیشــه اســتحکام  %20تقویت شده بــا  نپروپیلپلیدر  کاهش یافته است. %17جوش حدود 

دهــد در قطعــاتی تحقیقات نشان می پاسکال است.مگا 30پاسکال و در قسمت خط جوش مگا 65کششی 

 شــود.تــنش نهــایی مــی %30باعث کاهش تــا در محل خط جوش شود الیاف نها الیاف استفاده میآکه در 

اســتفاده از الیــاف باعــث کــاهش تاً عمــد شــود.نیز مــیهمچنین باعث به وجود آمدن عیوب عمده دیگري 

به بررسی اثر اســتفاده از الیــاف و کنتــرل انفبــاض حجمــی  )2003( 3کازمر. شوداستحکام خط جوش می

گر این بود که با افــزایش فشــار و براي افزایش استحکام خط جوش پرداخته است و نتایج حاصل شده بیان

توان جهت گیري الیاف را تا حد زیادي اصالح و بهبود بخشــید انرم میگرمپلیمري زمان نگهداري در مواد 

                                                
1.kagan 
2. polypropylene 
3  .  Kazmer 



 

 همکــارانشو  1ژايو باعث افزایش استحکام خط جوش در قطعاتی که در آنها الیــاف بــه کــار رفتــه شــد. 

به بررسی کنترل محل ایجاد خط جوش به وسیله تغییر ابعــاد رانرهــا پرداختنــد و نتــایج حاصــل  )2006(

هــا و تغییــر دبــی توان مکان ایجاد خط جوش را به وسیله تغییــر قطــر راهگــاهبود که میگر این شده بیان

کاهش اســتحکام خــط جــوش را در  )2008( و همکارانش 2پنگ. خروجی از هر دریچه تزریق کنترل کرد

نتایج حاصــل شــده  .داد قرارشود را مورد بررسی نرم افزاري یک قطعه مستطیلی که از دو طرف تزریق می

ن دهنده این بود که دماي مذاب از مرکز تا سطح قطعــه در محــل ایجــاد خــط جــوش متفــاوت اســت نشا

اي کــه اســتحکام همچنین استحکام کششی خط جوش رابطه مستقیم با این اختالف دما دارد و بــه گونــه

اســتحکام کششــی در محــل  ،با افزایش دماي مــذاب همچنین کششی در سطح قطعه کمتر از مرکز است.

مــاري از روش آبــه بررســی  )2009( آزمــودهنــژاد و . شــلیشخط جوش افزایش پیدا خواهد کــردیل کتش

گیري تزریق از جملــه ســرعت تزریــق، فشــار نگهــداري، مــدت تاگوچی اثر پارامترهاي تنظیمی فرایند قاب

لــه مرح 18اند. طــی زمان نگهداري فشار، سرعت گردش مارپیچ و فشار تزریق به یکنواختی تولید پرداخته

گر این موضوع بود که با بهینــه ســازي نمونه قالبگیري نتایج به دست آمده بیان 8آزمایش و در هر مرحله 

را بــه مقــدار پــنج برابــر  (Cp)3 پارامترهاي تنظیمی فرآیند تزریق پالستیک می توان مقدار قابلیت فرآینــد

رات قــرار دارد و هرچقــدر ایــن کند تلرانس در مرکز توزیع واقعــی تغییــافزایش داد. این شاخص فرض می

بــه بررســی  )2010( 4ســیکلوو کاوکس تلرانس به مرکز تغییرات نزدیکتر باشد قابلیت فرآیند بیشتر است. 

جوش پرداختنــد. در  مقایســه معتبــر مقایسه نتایج عملی ایجاد خط جوش با نتایج شبیه سازي ایجاد خط

مــش ســه بعــدي  ســازي متفــاوت اســت.و شبیه ها در عملسازي نتایج مشخص شد زاویه برخورد جریان

بهترین تطابق با نتایج تجربی را دارد  همچنین به این نتیجه رسیدند که تجزیه و تحلیل با استفاده از یــک 

نشــان ایی تطابق بهتري با نتــایج عملــی به طور غیر منتظرهي کوچکتر طول لبه به نسبتتر طول لبه بلند

                                                
1  .  Zhai 
2  .  Peng 
4.  Process capability  
4  .  kovacs & siklo    



 

به بررسی آماري مقدار درصد تاثیر هــر یــک از پارامترهــاي فرآینــد  )1201(و همکارش  1شیفول .دهدمی

تزریق پالستیک بر بهینه سازي فرآیند به روش تاگوچی پرداختند. نتایج حاصل از ایــن مطالعــه حــاکی از 

و بعــد از  هســت %52/34آن بود که تاثیر گذارترین پارامتر براي بهینه سازي فرآیند دماي مذاب با تــاثیر 

و زمــان  %54/13، زمــان نگهــداري  %43/19، فشار نگهداري با  %36/20رتیب دماي حفره قاب با ن به تآ

 سازي با استفاده از نــرم افــزار به روش شبیه )2012( و همکارانش 2. پاتنیکهستتاثیر  %73/5پر شدن 

Moldflow مناســب دریچــه تزریــق را بــراي یــک قطعــه   محلL و   3چــوکرو .شــکل بــه دســت آوردنــد

انــد. بــا جوش و مقاوم سازي آن براي مواد الستیکی پرداختــهبه بررسی استحکام خط )2013(کارانش هم

 9و بــدون پرکننــده در  30، 15هر کدام با درصــد وزنــی  4CB-3Sio-3CaCo استفاده از سه پر کننده ي 

رســی قــرار مرحله انجام شد. همچنین مقایسه استحکام کششی نهایی نمونه در دماهاي  مختلــف مــورد بر

گر بودند که مواد پر کننده در استحکام خط جوش تاثیر بسزایی ندارد اما پر نتایج حاصل شده بیان گرفت.

استحکام کششی نمونه بدون خط جوش را به طور چشــم گیــري افــزایش داد همچنــین  CB 30%کننده 

ر سه مرحلــه بهبــود با افزایش دماي قالب د  CB30%استحکام کششی نمونه داراي خط جوش پر شده با 

درجه استحکام کششی نهــایی نمونــه نزدیــک بــه اســتحکام کششــی  160چشم گیري داشت و در دماي 

   خط جوش شد. ننمونه بدو

به بررسی اثر درجه حرارت سطح قالب بــر خــواص مکــانیکی  )2012(و همکارانش  5گایلونگ وانگ

هــاي دون خــط جــوش از جــنسنمونه با خط جوش و بدون خط جــوش پرداختنــد بــراي نمونــه هــاي بــ

6ABS,PMMA/ABS/PS/FRPP   استحکام کششی با افزایش دمــاي قالــب بــه مقــدار کمــی بــه تــدریج

نوسان دارد و به طور تصادفی در یک محــدوده بســیار  PPدرحالی که استحکام کششی در  یابد.کاهش می

                                                
1  .  Shayfull 

2   . Pattnaik 

3   . Chookarw 

4  .  Calcium carbonate - Sodium silicate - Carbonated breccia 

5  .  Gailong wang 

6  .  Acrylonitrile butadiene styrene - Poly methyl methacrylate -Polystyrene -flame retardant polypropylene 



 

ط جــوش اســتحکام کششــی در نمونه هاي بــا خــ .کندکوچک با افزایش دماي حفره قالب افزایش پیدا می

PS,PP حالی که استحکام کششی  دهد. دربه تدریج افزایش میPMMA,ABS,FRPP  بــا افــزایش دمــاي

اســتحکام کششــی مــدل بــا خــط جــوش از  C100در دماي باالي  .دکنسطح حفره قالب کاهش پیدا می

رســد نمونه تولیدات بدون خط جوش به نظر مییابد. براي به طور قابل توجه ایی کاهش می FRPPجنس 

باعث کاهش مقاومــت   3o CaCoABS/PMMA/nanو  PSو   PPکه دماي باال در سطح حفره قالب براي 

بــه نظــر  ABSاین نتایج افزایشی است و براي  ABS/PMMAو FRPPدر حالی که براي . شودبه ضربه می

سطح حفره و دماي بیش از حد باالي سطح حفره باعث کاهش مقاومت بــه ضــربه رسد که دماي پایین می

بــه ضــربه نوســان دارد و  مقاومــت 3CaCo ABS/PMMA/ naneو  PSجــوش براي تولیدات با خــط. شود

و  ABS/PMMAدر حالی که بــا افــزایش دمــاي ســطح قالــب  .تمایل به کاهش دارد PPمقاومت به ضربه 

ABS ایش دماي سطح قالب مقاومت به ضربه افزایش یابد.تمایل دارد تا با افز  

به بررسی بهینه سازي فرآیند تزریــق یــک قطعــه پالســتیکی خــودرو  )2009(و همکارانش  سامان

هــاي براي کاهش زمان تولید و کاهش هزینه هاي تولید وکاهش عیوب پرداختند و با تغییــر تعــداد حفــره

یوب به وجود آمده در فراینــد تزریــق پالســتیک بــه صــورت کاهش هزینه و ع ،قالب باعث افزایش راندمان

به بررسی اثر شرایط هندسه قالــب بــر اســتحکام کششــی  )2010( 1چنگو چانگ کو  شبیه سازي شدند.

پرداختند نتایج بیانگر این موضوع بودند کــه هرچقــدر ضــخامت قطعــه  پلی اتیلن با وزن ملکولی خیلی باال

بــه  )2012(و همکــارانش  اوزلیــک .وي سطح قطعه نمایان خواهد شدبیشتر باشد آثار خط جوش بیشتر ر

جــوش بــا اســتفاده از روش تجربــی و هاي قالبگیري تزریق در قدرت خطبررسی اثر هندسه مانع و پارامتر

اســتحکام کششــی نمونــه داراي خــط جــوش کمتــر از  .اندپرداخته PPوي نمونه از جنسر اجزا محدود بر

هنگامی که دما و فشار نگهداري افزایش یافت استحکام کششــی نمونــه بــدون  نمونه بدون خط جوش بود.

جــوش و بــدون خــط(بــا خــط هــاخط جوش و با خط جوش تغییر ناچیزي داشت. مقاومت به ضربه نمونه

مقاومت به ضربه نمونه بدون خط جوش بــا  کاهش قابل توجهی نسبت به استحکام کششی داشت. جوش)

                                                
1  .  Chang Kou & Jeng 



 

ایش یافت اما این نتیجه براي نمونه با خط جوش معتبر نیســت. در ایــن بررســی افزایش فشار نگهداري افز

خطــوط جــوش ایجــاد شــده بــا  درجه طراحــی شــد. 90و15،45براي ایجاد خط جوش موانعی با زوایاي 

  .درجه بود داراي مقاومت بیشتري بود 15انعی که داراي زاویه وم

ولــی هــیچ  مترهاي فرآینــد تزریــق وجــود دارد.سازي پارابهینه بسیاري براي  هايها و تکنیکروش

تواند بــه هاي مناسب میبا این حال چهار چوب و دستورالعمل. نیست  هاي بهینه سازي کاملیک از روش

بــه بهینــه ســازي فرآینــد تزریــق  )2014( 1دانــگ .تسهیل بهینه سازي و روند طراحی قالب کمــک کنــد

هــاي چهــار چــوب پرداخــت. 2مســتقیم عــددي و متــا مــدلقوي بهینه سازي  ابزارپالستیک به وسیله دو 

انتخاب روش هاي بهینه سازي بستگی بــه  .باشندمیمند پذیر و نظامپیشنهادي به طور کلی بسیار انعطاف

براي بهینه ســازي  مورد نظر دارد. قطعه تجربه و کیفیت نهایی ،ابزار آالت موجود ،طراحی ،قطعات تولیدي

هاي خاصی دسته بنــدي و ان از روش متا مدل پارامترهاي مهم را در چهارچوبتونوع روش تولیدي می هر

  .تعداد عملیات شبیه سازي را با این مدل کاهش داد

که توجه محققین را بــه خــود  هستآشکار سازي و نحوه تشکیل عینی خط جوش از دیگر مواردي 

ایجــاد هاي رنگــی وسیله دانهبه  به آشکار سازي خطوط جوش  )2008( بهروشفتحی و  جلب کرده است.

بــه بررســی میکروســکپی  ) 2009(  و همکــارانش 3تیســلو سطح مقطع قطعه تزریقی پرداختنــد. شده در

گــر ایــن بــود کــه بــا نتایج بیان عوامل تاثیر گذار بر عمق و عرض خط جوش در قطعات کوچک پرداختند.

عــرض خــط  .ق خط جوش را کاهش دادتوان عمافزایش دو پارامتر درجه حرارت قالب و سرعت تزریق می

 %50تــوان تــا با افزایش درجه حرارت قالــب مــی گیرد.جوش به طور عمده از درجه حرارت قالب تاثیر می

  .عرض خط جوش را کاهش داد

  

                                                                                                                                                                                                                             ف مسالهتعري 4- 1

                                                
1  .  Dang 
2.  Meta model  
3  .  Tesllo 



 

 برخورد محل که هست جوش خط کیپالست قیتزر يریگقالب ندیفرآ در وبیع نیترمهم ازجمله

 مقاومت يدارا قطعه بیع نیا لیتشک مناطق در. باشندیم قالب پر کردن نیح مذاب انیجر جبهه دو

 برابر در خط جوش لیتشک منطقه عملکرد. هست وارده یکیمکان يبارگذار برابر در کمتر یکیمکان

 مورد مواد و وارده يبارگذار مقدار و نوع ،شدهلیتشک جوش خط تیفیو ک محل به یکیمکان يذاربارگ

 جوش خط تیفیک و هیتغذ ستمیس یطراح از يریمتغ خود جوش خط محل. دارد یبستگ استفاده

 دهاستفا مورد يهایافزودن و استفاده مورد ماده نوع. هست مذاب يدما يندیفرآ ریمتغ و مواد از يریمتغ

 جوش، خط لیتشک محل. دارند شدهلیتشک جوش خط استحکام در ییبسزا اثر نیب نیا در زین آن در

 چالش يهاسؤال از پارامترها نیا اثر زانیم و مختلف يهايبارگذار مقابل در قطعه عملکرد بر آن ریتأث

 نهیهزکم و کارا یروش عنوانبه يسازهیشب شده، عنوان يرهایمتغ تعدد نظر گرفتن در با. هست زیبرانگ

 .هست مطرح نظر مورد کاربرد يبرا نهیبه یطراح منظوربه

 

? پژ?هش ? ساختا? پا 1-5 ?يهد   نامها

بــه بررســی و بهینــه  وانجــام  MVM110روي پوسته ســپر خــودروي سازي شبیهبررسی  و در این مطالعه

جــود دارد کــه باعــث شکســت و هاي زیــادي و. علتاست شدهپرداختهسازي پارامترهاي تزریق پالستیک 

اســت. عمــدتاً مــواد  شدهپرداختهنامه به آن شود که در فصل دوم پایانتخریب مواد و تولیدات پلیمري می

کــه در فصــل  هســت PP+EPDM يآمیختــههاي جلو و عقب خودروها از جــنس قابل استفاده در محافظ

  اي از این آمیخته پرداخته شد.خچهها، کاربردها و مختصر تارینامه به بررسی مشخصهسوم پایان

مقاومت بــه ضــربه ایــن ســپر  يسازنهیبهفرآیند تزریق پالستیک این مدل نکته قابل توجه  يسازهیشبدر 

سازي تست ضربه بر روي مدل انجام گرفت و نقاط حساس که تحت تــنش که در فصل چهارم شبیه هست

آیند تزریــق پالســتیک کــه در فصــل پــنجم بــه آن سازي فرگیرند شناسایی شد. در شبیهبیشتري قرار می

به نحوي انجام شود که عیوب حاصل از فرآینــد تــا حــد  يسازنهیبه بود کهاست سعی بر آن  شدهپرداخته

عیوب به وجــود آمــده در فرآینــد تزریــق پالســتیک کــه  نیترمهمامکان به دور از این نقاط باشند. یکی از 

. در ایــن مطالعــه خطــوط جــوش ایجــاد در فرآینــد هســتخط جوش  زیادي بر استحکام قطعه دارد ریتأث



 

هــاي تجربــی با توجه به مطالعات انجام شده و داده  Moldflowافزار تزریق پالستیک استخراج شده از نرم

  اپیشین خط جوش در نرم
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