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                                                       :                                         انش كامپوزيت د

 RTMي ها قالب ساخت 

با تشكر از آقاي مهندس فصيحي، مديرعامل محترم 
 . اين مطلب و ارسالشركت تيواپليمر به جهت تهيه

 :مقدمه -1-1
 است RTMالزمه فرآيند اگرچه يك ماشين تزريق خوب 

قالب . شود محسوب ميمهمترين بخش فرآيند قالب ليكن 
.  تعيين كننده شكل و ميزان خطاي ابعادي اجزاء استمنحصراً

و در است رزين ورود و خروج  گيچگون كنندةقالب تعيين 
 كنترل كننده فرآيند پر شدن و بنابراين ،قطعات خيلي بزرگ

قالب بايد همچنين . اهد بودتعيين كننده كيفيت محصوالت خو
تمام نيروهاي اعمالي از قبيل فشار بسته شدن و رزين تزريقي 
. را تحمل كند و حرارت الزم براي پخت رزين را فراهم نمايد

هاي تعمير آن سهم مهمي در اقتصادي كردن  دوام قالب و هزينه
وزن قالب و سهولت كار كردن با آن از نظر . فرآيند توليد دارند

 دادن مواد پيش شكل داده شده، مكانيسم بستن، كنترل قرار
ورود رزين و مقاومت در برابر فشار رزين، از مهمترين عوامل 
دخيل در طراحي بصورت توليد مهندسي است كه بايد به آن 

 bar   6 معموال براي فشارهاي كمتر ازRTMقالب . توجه كرد
ش از حد لذا اعمال فشار تزريق بي. شوند طراحي و ساخته مي

به آن خصوصا در قالب هاي بزرگ باعث صدمات جدي به 
 .شود قالب مي

توان انتظار داشت كه طراحي  با توجه به داليل ذكر شده مي
 كاري مشكل تر از RTMي خوب براي فرآيند ها قالب
همچنين . ي يك طرفه باشدها قالبي اتوكالو و يا ساير ها قالب

قطعه كامپوزيتي بطور غير طراحي قالب و طراحي ساير اجزاء و 
براي مثال تغيير در درصد حجمي . اند قابل انكاري به هم وابسته

تواند تأثير بسيار زيادي در ميزان نيروي بستن قالب  الياف مي
داشته باشد كه خود آن ممكن است تأثير روي مواد و ساختار 

هاي نگهدارنده و بنابراين تأثير در كل مهندسي توليد و  گيره
توجيهات درباره تصميمات . هاي تخميني داشته باشد ههزين

طراحي قالب در توليد بالقوه مهندسي بايد به موقع در نظر 
گرفته شوند و نبايد در انتهاي فرآيند طراحي به آن رسيدگي 

گيرد  اصول كلي فرآيند كه در اينجا مورد بررسي قرار مي. شود

هندسي  كه در آن مشخصات RTMعبارتست از محفظه ثابت 
آن تعريف و به وسيله عناصر و اجزاء محكم قالب سازي كنترل 

هاي منعطف  ساير تغييرات از قبيل استفاده از كيسه. شود مي
براي يك طرف قالب يا مندرلهاي داخلي باد شونده و غيره نيز 

شود كه در بعضي  اين اختيارات باعث مي. امكان پذير است
ي ها قالب به طراحي اوقات در حل مسائل و مشكالت مربوط

RTM غلبه كرده ولي اين كار ممكن است به هزينه از دست 
دادن مواردي چون كنترل ضخامت، محدوديت در پيچيدگي و 

 .غيره بيانجامد
، RTMي ها قالبتجربيات قالبسازان در طراحي و كار با 

گستره وسيعي از مواد، ساختار سيستم بستن، حرارت دهي، و 
اين تجربيات اغلب از . شود ا شامل ميبيرون كشيدن قطعه ر

قطعاتي كه بصورت اشكال پيچيده، داراي نوسان ابعادي كم، 
 .اند ه بادرصد الياف باال و كيفيت باال به دست آمد

 مواد قالب سازي  -1-2
. يكي از اولين پرسشهايي كه در ساخت قالب مطرح است

اين  از چه ساخته شوند؟ براي پاسخ به ها قالباين است كه 
سؤال، بسياري از موارد نظير خواص فيزيكي، مكانيكي و 
شيميايي قطعه كامپوزيتي، ساختار قالب، تيراژ، پيچيدگي و 

 RTMي ها قالبروشهاي ساخت . كيفيت قطعه را پاسخ گفت
 : شود نيز چون ساير روشها به سه دسته كلي تقسيم بندي مي

با  كه عبارتست از تراشكاري محفظه قالب روش مستقيم
 . يا كپي تراشي از يك قطعه اصليCAD/CAMاستفاده از 

گردد كه   از يك مدل اصلي استفاده ميروش غير مستقيم 
از مواد . گذاري گردد گري يا اليه تواند ريخته سطوح قالب مي

توان به پالستيكهاي تقويت شده با  گيري در اين روش مي قالب
 قابليت پليمرهاي با) CFRP(و كربن )GRP(الياف شيشه 

... ي پوسته نيكلي وها قالبگري مانند فومهاي پر شده،  ريخته
 .اشاره كرد

گري با موادي چون آهن،  ابتدا ريختهدر روش مخلوط 
گيرد و سپس سطوح قالب ماشين كاري  آلومينيوم صورت مي

 .گردد مي
بايد در ساخت قالب در نظر گرفت  ساير خواصي كه مي

 :عبارتند از
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 عوامل پخت ، سازگاري با رزينها:املخواص شيميايي، ش
 ...  عوامل رهايش و، حاللها،آنها

...  سفتي و، سختي سطح، مقاومت:خواص مكانيكي، شامل
 ارتباط ساده اي نيست ،ارتباط بين خواص مكانيكي. باشد مي

تواند از فوالد  براي مثال سختي شيشه مي. كه براحتي بيان شود
تري دارد و يا اينكه آلومينيوم كم) مدول(باالتر باشد ولي سفتي 

تر است ولي ممكن است در اثر  گري چقرمه از آهن ريخته
 .استفاده ناصحيح به سرعت آسيب ببيند
 ضريب انبساط حرارتي، ،خواص فيزيكي مهم شامل دانسيته

 .باشد مي... تخلخل، حداكثر دماي مورد استفاده و، گرماي ويژه
 :باشد  ميخواص ساخت ممكن است شامل موارد ذيل

 دقت ابعادي قابل حصول، سطح قطعه، ،سهولت ماشين كاري
 ، بيرون كشيدن قطعه،سهولت يكپارچگي با ماشين پرس، تزريق

جمع شدگي در اثر حرارت و يا پخت دسترسي به توليد 
 ...كنندگان مناسب، ميزان كارگربري و
 قابليت ،دوام و پايداري مانندعالوه بر اينها خواص ديگري 

،  سهولت اصالح پذيري، قابليت ترميم و تعمير،رينگهدا
 .محدوديت ابعادي نيز وجود دارند

ه نشده  هزينه استفاده از قالب در نظر گرفت،در ليست باال
. توان ارقام دقيقي را ارائه داد علت آن است كه مشكل مي. است

بخصوص اگر هزينه بر واحد قالب گيري مقياس قرار گرفته 
.  حجم توليد بسيار مهم خواهد بودشود كه در آن صورت

 CNC و ماشين CADمعموال اگر مجموعه كاملي از اطالعات 
 ماشين كاري مستقيم بر روي آنگاه معموالً. در دسترس باشد

اگر يك مدل كلي در اختيار . سطوح فلزات ارزانتر خواهد بود
 .تر است باشد آنگاه مسير برعكس معموال قابل حصول

 ذكر شد الزم است در يافتن مسير و مواد با وجود مواردي كه
  وتوان گفت سه روش كلي قالب سازي مي. بهينه تالش نمود

گستره وسيعي از مواد مختلف و بيش از بيست خاصيت 
اهميت براي ساخت قالب ممكن است متفاوت وجود دارد كه 

ساده و  اگر يك مسير مشخص ايده آل بود. حياتي داشته باشد
 ولي مشخص سازد مواد و نوع طراحي را توانست بهترين مي

 .نيستمتأسفانه چنين 
 RTMي ها قالب پركاربرد در ساخت هدر ذيل به چند ماد

 :اشاره مي گردد
 :پليمرهاي پرشده و پر نشده

اين مواد شامل قطعات پيش قالب گيري شده و ديگر اشكال 
 ، پلي استر، نايلون، اپوكسي هاي پر شده،پليمري از قبيل تفلون

 .باشد مي...  پليمرهاي متاكريالت و، فومهاي مشابه،لي يورتانپ
از اين مواد عمدتا براي توليد قطعات نه چندان بزرگ و ساده 

براي   مواد بجزعمر قالب براي اين گونه. شود استفاده مي
 .معموال محدود استاپوكسي هاي پر شده 
 فومهاي قالب سازي

 ساخت مدل  براياًباشند و عمدت اين مواد سبك و مقاوم مي
 .شوند اصلي استفاده مي

 )GRP(پالستيك تقويت شده با الياف شيشه 

به جهت اهميت اين بخش نسبت به ساير مواد، توضيحات 
در ذيل مواد اين كاملتري راجع به خواص فيزيكي و شيميايي 

 .  آورده شده است
ي ها قالب به طور وسيع براي ساخت GRPبدون شك، 

RTMينه توليدات عمومي كه الياف اكثراً الياف  خصوصاً در زم
گذاري دستي روي الية ژلي  اليه. باشند، كاربرد دارد شيشه مي

(gel coat) روش عادي است ولي از مواد پيش آغشته 
(prepreg)سازندگان زيادي .  نيز ممكن است استفاده شود

وجود دارد كه مجموعه كاملي از مواد مورد نياز و همچنين 
يس و قالب مظروف براي اين نوع ساختار را ارائه ارائه سرو

بعضي از . هاي آموزشي نيز وجود دارد دهند بعالوه دوره مي
كنند تا تأثير چارچوبهاي  سازندگان قالب از موادي استفاده مي

هاي حرارت  ، از بافتهها قالبدر اين نوع . فلزي را حداقل كنند
 داخل قالب براي هاي آب گرم كه  يا لوله(heater mat)دهنده 

 . ميتوان استفاده كرد گيرند، كنترل دما قرار مي
 كه ميزان دقيق آن بستگي به درصد 2 تا 5/1 :جرم مخصوص

 .الياف دارد
گذاري   بسته به نوع اليهMPa 400 تا 150 از حدود  :مقاومت

 و درصد الياف شيشه
گذاري و   بسته به نوع اليهGPa 20 تا 7 از حدود  :مدول
 لياف شيشهدرصد ا

توانند كامالً محكم باشند ولي   ميGRPي ها قالب  :چقرمگي
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ها يا ايجاد  اليه ژلي براحتي با خراش افتادن يا جدا شدن از اليه
يي كه چندين و چند بار ها قالب. تواند تخريب شود خالء مي

حرارت . دنشو اند، آرام آرام تخريب مي مورد استفاده قرار گرفته
تواند باعث تخريب و كم   نيز همچنين ميو فشار بيش از حد

جزئيات دقيق روي سطح قالب كه . شدن عمر قالب شود
از (معموالً بصورت الية ژلي ضخيم و شعاع خارجي كوچك 

به راحتي ) شود ي چند اليه ديده ميها قالبقبيل آنچه كه در 
 .شوند شوند و مشكل ساخته مي تخريب مي

دل اصلي است ولي در عمل در تئوري برابر با م: دقت ابعادي
تغييرات هندسي كوچك ناشي از انقباض بعد از پخت و 

اگر . شود  تا حدودي باعث خطاي ابعادي مي،انقباض گرمايي
بهترين دقت ابعادي  ،مناسب آماده شده باشندبه روش قطعات 

 .شود كاري شده حاصل مي با قالب ماشين
توان  ح را مي ژلي دارد و سط بستگي به الية: اليه رويي سطح

 با استفاده طوالني سطح قالب .با صيقلي كردن بهبود بخشيد
 .كند شروع به تخريب مي

 پايداري قالب تابعي از معيارهاي انتخاب شده براي  :دوام
ادعا . باشد و بنابراين اشكال سخت، دوام بيشتري دارند اجزا مي

 براي چندين هزار سيكل نيز مناسب ها قالب كه عمر شود مي
 حتي در طي يك سيكل نيز GRPست اما، تخريب يك قالب ا

همچنين . دهي زياد قالب نيز مشاهده شده است بعلت حرارت
 سيكل باشد، غير 100حالتهايي كه نگهداري و تعمير كمتر از 

شود  در حالتي كه دما و فشار باال استفاده مي. اقتصادي است
 .بيشترين احتمال تخريب وجود دارد

 اغلب احتياج به GRPي ها قالب: جزئيات ساخت
يي كه در ها قالببراي . كننده دارند چارچوبهاي محافظت

شوند وسايل فوالدي مانند وسايل  دماهاي پايين استفاده مي
اگر . توانند فوالدي باشد ها و غيره مي تزريق يا تخليه يا گيره

 در دماي باال پخت شوند يا استفاده شوند، اتصال ها قالب
ناب از هايي ممكن است باعث اجت ين فلزكاريمكانيكي چن

 .ها شود  و احتماالً جدايي اليهكرنشهاي حرارتي
ضريب انبساط حرارتي آنها در : ضريب انبساط حرارتي

 است ولي در جهت C×15-20°/6-10صفحه تقريبا در حدود 
اين اختالف ممكن است .  برابر بيشتر است2ضخامت حدوداً 

مي كه قالب در سيكل گرمايي قرار باعث تغييرات هندسي هنگا
 .گيرد، شود مي

  درصد آلومينيوم5/0 تقريبا حدود :هدايت حرارتي
 J/Kg°C 1000 حدود :ظرفيت حراتي ويژه

. بستگي به نوع رزين انتخاب شده دارد: حداكثر دماي كاربرد
  هاي پخت شده در دماي پائين، استرهاي معمولي يا اپوكسي پلي

 C 80-60°خوبي در دماهاي باالتر از بعيد است كه كارآيي 
 C 150°از رزينهاي با كارآيي باال تا دماي حدود . داشته باشند

توان استفاده كرد كه اينها ممكن است سيستمهاي پيش  مي
 GRPنسبت به ) كامپوزيت كربني( CFRPآغشته باشند و 

براي رسيدن به كارآيي در دماي باال اغلب به . باشد ارجح مي
 پخت در دماي باال احتياج است، بعضي از سيستمهاي

ها هم اكنون موجودند كه در دماهاي پايين پخت  اپوكسي
توانند به  شوند و سپس بعد از خروج از قالب اصلي مي مي

 به منظور افزايش (post curing)آهستگي شروع به پس پخت 
 بدون آنكه خطر تخريب مدل اصلي وجود  دماي كاربرد كنند،

 .داشته باشد
 بعيد است كه ضخامتهاي كمتر از  :هاي ضخامت محدوديت

mm 10 از GRPمگر .  خواص مكانيكي خوبي به قالب دهد
يي كه از نظر هندسي پايدار ها قالبي كوچك يا ها قالببراي 

اگر سطوح قالب تحت فشار تزريق خم ). مانند نيم كره(هستند 
 .قالب دارندنازك شوند احتياج به محافظ براي سطوح 

  GRPي ها قالبگذاريهاي درست و مناسب   اليه :زمان ساخت
ها را اگر كيفيت خوب خواسته  گير است و گوشه يك كار وقت

 تواند كامالً پخت مي زمانهاي پسهمچنين . شود نبايد بريد
 با كيفيت عالي ممكن است يها قالبساخت . طوالني باشد

 .اي وقت احتياج داشته باشند چند هفته
توان با  يبهاي كوچك روي پوشش ژلي را ميتخر: تعمير

 تخريبهاي  ترميمچسبهاي قالبسازي مناسب تعمير كرد ولي
. ها بسيار مشكل يا غير ممكن است عمده مانند جدايي اليه

 ژل به طور كلي  هاي گسترده يا تخريبهاي سطح ناحية ترك
 . شود باعث غير قابل استفاده شدن سطح قالب مي

، بدون GRPي ها قالبحات كم روي تنها اصال: اصالحات
تأثيرات جدي روي كارآيي قالب يا كاهش طول عمر آن 
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 .امكانپذير است
اگر رزين و پوشش ژلي كه براي : سازگاري شيميايي

 انتظار  اند، مشخص باشند، سازي، مورد استفاده قرار گرفته قالب
. اي در اين رابطه به وجود آيد رود كه مشكالت عمده نمي

هاي فنوليك با پخت اسيدي   اغلب با سيستمGRPلب سطوح قا
 .شوند كنند، استفاده مي كه به بيشتر فلزات حمله مي

توان   را ميGRPي ها قالب در عمل :هاي ابعادي محدوديت
در عمل نيز . اي ساخت گذاري دستي و به هر اندازه با اليه
اند و نتايج  يي با سطح چندين متر مربع ساخته شدهها قالب
 بزرگتر شوند احتياج به ملزومات ها قالبچنانچه . اند ي دادهخوب

مشكالتي در اثر انحراف زيادي . حمايتي فوالدي بزرگتر است
 بزرگ كه سختي كافي GRPي ها قالبقالب در بعضي 

 .اند، گزارش شده است نداشته
جزئيات بسيار دقيق در مورد اليه ژلي : محدوديت پيچيدگي

تواند ساخته شود   كافي ندارند، ميكه در زمان كار استحكام
ها به  ولي طراحان قالب بايد توجه داشته باشند كه اين دقت

 .مرور از بين خواهند رفت
 در RTM به روشاي در توليد   بطور گستردهGRPي ها قالب

براي مثال كمتر (باشد  مواردي كه حجم توليد كم تا متوسط مي
 . كاربرد دارد)  عدد در سال2000از 

  CFRPستيك هاي تقويت شده با الياف كربن پال

 كه معموال GRPي ها قالب برخالف CFRPيها قالب
ها و به   اغلب از پيش آغشته،بصورت اليه گذاري دستي است

شود و اليه  روشهاي قالب گيري كيسه اي يا اتوكالو ساخته مي
لذا به دقت بيشتر همراه با آموزش . شود ژلي نيز استفاده نمي

به علت ضريب . ها احتياج است بگيري پيش آغشتهدادن قال
انبساط حرارتي متفاوت با ساير مواد، اغلب از اين مواد براي 

شود و شكل قطعه   استفاده ميCFRPقالب گيري خود قطعات 
 .تواند بسيار پيچيده باشد نمي

 الكترو فرمهاي نيكلي

در اين فرآيند روي يك قالب اصلي يك اليه نازك فلز نيكل، 
سپس از روي قالب براي ساخت نيمه ديگر . شود  كاري ميآب

مزيت اين روش . شود شود و فرآيند تكرار مي قالب استفاده مي
استفاده از يك فلز سخت بر روي سطح قالب بدون انجام 

ي ها قالب از ها قالبعمر اين . عمليات ماشين كاري است
يده ي بسيار پيچها قالبليكن براي .  بيشتر استGRPمعمولي 
 .باشند نميمناسب 

 مواد معدني / سراميكها 

گستره وسيعي از مواد شامل سراميكهاي شامل اين مواد 
ماشين كاري شده و ريخته گري شده نظير گرافيت، گچ و 

. تواند كوتاه باشد  ميها قالبزمان ساخت اين نوع  .سيمان است
 .رود  براي ساخت قطعات مقدماتي بكار مياين مواد عمدتاً

 مينيوم آلو

كاري از قطعات  توان با ماشين ي آلومينيوم را ميها قالب
 به شكل نهايي در آورد گري تقريباً ضخيم ساخت و يا با ريخته
 هم اكنون براي توليد ها قالباين . و سپس ماشين كاري نمود

پذيري  خراشسهولت . شوند اوليه و هم توليد نهايي استفاده مي
از آن در برخي كاربردها شده لذا در اين قطعات مانع از استفاده 

احتياط الزم بعمل آيد و براي تميز بايد هنگام استفاده از آن 
 .نمودتوان از قطعات پالستيكي استفاده  كاري آن مي

 فوالد

فوالد از بعضي جهات بهترين خواص را بعنوان ماده قالب 
سازي دارد و به طور معمول در صنعت قالب گيري تزريقي، 

براي آن از استفاده   اماشود استفاده مي...  وSMCتوليد 
ي پيچيده ها قالب مگر براي استكمتر معمول  RTMهاي  قالب

و كوچك كه نياز به دقت ابعادي بااليي دارد و يا آنكه حجم 
 .توليد بسيار باال باشد
 آهن ريخته گري 

گري در بسياري موارد يك ماده قالبسازي عادي  آهن ريخته
تلقي عمومي از اين مواد زبر و شكننده . شود محسوب نمي

اگر چه اين برداشت، . بودن است تا يك ماده مهندسي خوب
گري خواص   ليكن آهن ريخته،اي موارد صحيح است در پاره

. ستها قالبخوبي نيز دارد كه جايگزين مناسبي براي بعضي 
گري، سطوحي سخت و مقاوم در برابر خراش دارد  آهن ريخته
توان به دقت ابعادي و سطحي مناسب  كاري مي و با ماشين
آهن ريخته گري كه به خوبي خالص سازي شده . دست يافت

رود كه با   يك ماده كامال پايدار است و انتظار نمي،باشد
گري،  همانند آلومينيوم ريخته.  ابعاد آن تغيير نمايد،گذشت زمان
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 .شود براي اين ماده نيز آينده جالبي پيش بيني مي
خواص ميزان توليد و  مقايسه اجمالي 2و 1ول ادر جد

 .فيزيكي مكانيكي مواد قالب سازي آورده شده است
 

 ي مختلفها قالب مقايسه ميزان توليد با -1جدول 

  هزار قطعه10حداكثر  )شيشه/ اپوكسي(ي كامپوزيتي ها قالب
  هزار قطعه40 تا 20ي آهني با اليه الكتروفرمي نيكليها قالب
  هزار قطعه40 تا 20 گري فلزي ريختهي ها قالب
تا يك ميليون قطعهنيم  ي فوالديها قالب

 
 ساختارقالب -1-3

در ابتداي شروع ساخت قالب بايد ديد كه چه كاركردي از 
طراحي قالب بايد به عنوان يك جزء از . قالب مورد نياز است

 ، طراحي خط توليد،طراحي سيستم شامل طراحي اجزاء
ي، سهولت استفاده، مطالعه محيط كار و آموزش مالحظات كيفيت

تمامي اين عوامل بايد هم زمان در . كارگران در نظر گرفته شود
 .نظر گرفته شود تا فرآيند بهينه گردد

بندي، فلزي و سيستم باز و بسته  قالبهاي كامپوزيتي با فريم
 است كه در ادامه نحوه قالب اي ه يا پيچ و مهراي هكردن گير
 .شود توضيح داده ميسازي آن 

تواند كامال اتوماتيك باشد به  ساختار قالب و اجزاء آن مي
. جك هيدروليك يا بادي باز و بسته گردد  كه قالب بااي هگون

همچنين قالب به يك شير اتوماتيكي متصل است كه پس از 
شود و سپس شستشوي كل مسير عبور  اتمام تزريق بسته مي

گاه تا شير اتوماتيكي صورت رزين و پراكسيد شامل هد دست
. گردد گيرد و حاللهاي ضايعاتي به ظرف ضايعاتي منتقل مي مي

پس از ژل شدن رزين و سخت شدن آن داخل قالب كه توسط 
يك ترموكوپل كوچك جا سازي شده در پوسته قالب كنترل 

شود، قالب با فرمان حسگر باز شده و قطعه توسط پران  مي
 .شود بيرون انداخته مي

تواند فلزي با سيستم كامال اتوماتيكي باشد  ر چه قالب مياگ
ليكن همانگونه ذكر گرديد اين گونه قالبها با چنين ساختارهايي 

 باشند و عمده قالبها،  بسيار كم استفاده ميRTMدر فرآيند 
بندي، فلزي و سيستم باز و بسته  قالبهاي كامپوزيتي با فريم

ت كه در ادامه نحوه قالب  اساي ه يا پيچ و مهراي هكردن گير
 .شود سازي آن توضيح داده مي

 
 
 

 
 ها قالب مقايسه خواص مواد مورد استفاده در ساخت -2جدول 

حداكثر دماي  نوع ماده
 )C°(كاربرد 

هدايت حرارتي  چگالي
نسبت به آلومينيوم

 كششيمقاومت
(MPa) 

مدول يانگ
(Gpa) 

ضريب انبساط 
 C°/106)حرارتي 

ژهظرفيت حرارتي وي
(J/kg.°C) 

 2000 30-100 5/0-5 100 1/0-5/0 6/0-2 100 پليمرهاي پرشده
 2000 30-100 1 20 عايق4/0-6/0 100 فومها
GRP 80-60 2-5/0 5/0 400-150 20-7 20-15 2000 

CFRP 180 5/1 5/5 500 50-35 4 1000 
الكتروفرمهاي 

 نيكلي
 460 13 200 300 25 9/8 نامحدود

مواد /سراميكها
 عدنيم

 1000 7-10 14-200 0-150 1/0-2/210-3/3 نامحدود

 913 23 71 50 100 7/2 نامحدود آلومينيوم
 420 15 210 300 30 9/7 نامحدود فوالد
 500 11 150 100-200 35 2/7 نامحدود گري آهن ريخته
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  معموليRTM  فرآيندايرب GRPهاي  ساخت قالب -1-4

يد شرايط ذيل را داشته  از جنس كامپوزيت باRTMقالبهاي 
 :باشند
 .دو يا چند تكه كه شكل دقيق محصول را ايجاد نمايند •

بايد به تعداد الزم گيره و جك براي بسته شدن و باز شدن  •
 .داشته باشد

به اندازه كافي سخت باشد تا در راستاي سه محور،  •
مقاومت الزم در مقابل فشار بسته شدن، نيروي گيره، فشار 

 . تزريق را داشته باشدباز شدن و فشار

از رزينهايي ساخته شود كه تحمل پيك اگزوترم ناشي از  •
 را داشته oC 100 پخت رزين تزريقي تا دماي حداقل

 .باشد

داراي درزبندي مناسب باشد تا از اتالف رزين جلوگيري  •
 .شود

 . قالبگيري جوابگو باشد2000براي حداقل  •

 وجود RTMبطور كلي پنج مرحله ساخت قالب كامپوزيتي 
تا موفقيت حاصل انجام گيرد  دقتاين مراحل بايد به  ودارد 
 .شود
 طراحي الگوي اصلي •

 ت كفه اول قالبخسا •

قالب ) Cavity(اعمال ضخامت دهنده براي ايجاد محفظه  •
 جهت ساخت كفه دوم قالب

 ساخت كفه دوم قالب •

 باز كردن قالب و امتحان نهايي آن •

 
  طراحي الگوي اصلي -1-4-1

كند   كه سطح بيروني قطعه را توليد ميي ابتدا نيمه قالبمعموال
 ابتدا كفه مادگي قالب ساخته بنابراين عموماً. شود ساخته مي

 و يا هر ماده GRRتواند از جنس چوب، گچ،  الگو مي. شود مي
بايد استحكام و دقت ابعادي الزم را داشته ديگر باشد ولي 

) Shrinkage( قطعه انقباضميزان به در ساخت مدل بايد . باشد
 براي اين موضوع خصوصاً. پس از قالبگيري نيز توجه داشت

شوند،  قطعاتي چون پيچ و مهره كه داخل قطعه جاگذاري مي
 .اهميت دارد

خواهيد توليد كنيد  اي كه مي براي مثال اگر ميزان الياف قطعه

 درصد 05/0بايد اندازه الگو را .  در صد وزني باشد25حدود 
 4 به طول اي هخواهيد قالب قطع بنابراين اگر مي. گتر بگيريدبزر

.  ميليمتر بگيريد4004  تا4002متر را بسازيد، بايد طول مدل را 
. ها و سطوح الگو بايد كامال صاف و بدون موج باشند ديواره

 ).1 شكل( ها نيز نبايد از نيم درجه كمتر باشد شيب ديواره

 
 مدلحداقل شيب ديواره در  -1شكل 

 
 لبه گذاري يا لبه دار كردن الگو 

  ه سانتيمتر لبه افقي نياز دارند ك10 به حداقل RTMقالبهاي 
ها محلي براي  اين لبه. جاد گردداي هبايد روي الگوي اولي

چسباندن فريم فوالدي قالب و همچنين مكاني براي شيار 
 .بندي است واشرهاي آب

 
 ساخت الگو در نظر گرفتن زاويه باز كردن قالب در 

اين اهميت . زاويه باز كردن قالب بايد عمود بر افق باشد
 قالب به دليل نادرستي بستن از آن جهت است كهموضوع 

ثانيا عمودي باال رفتن . ها و همتراز نبودن جكها قفل نشود گيره
 گردد قالب، باعث عدم صدمه ديدن قالب و عمر بيشتر آن مي

 ).2شكل ( 
. اي باشد كه شيب ديواره زياد نباشد لبه گذاري بايد بگونه

 تجاوز كند چرا كه 70°تندترين زاويه از حالت افقي نبايد از 
هاي قالب خيلي نزديك به عمود باشد زماني كه قالب  اگر لبه
 .روند شود، واشرها به سرعت سائيده و از بين مي بسته مي

پايداري الگو بايد به اندازه كافي باشد تا از تغييرات در 
الگوهاي . حدوده مورد نظر دمايي و رطوبتي جلوگيري شودم

ها و مدلهاي بزرگ،  براي اندازه. چوبي پايداري كافي ندارند
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 .مدل بايد يك پشت بندي يا فريم بندي قوي داشته باشد

  
  زاويه باز و بسته شدن قالب-2شكل 

در ساخت مدل، بايد شكل نهايي قطعه مانند ضخامت آن نيز 
 3همچنين بهتر است يك لبه كوچك . ته شوددر نظر گرف

اين لبه . جاد گردده اي درجه دور تا دور لب45ميليمتري با شيب 
 مقاومت ،كند عالوه بر اينكه محدوده دقيق قطعه را مشخص مي

 ).3شكل (آورد  هاي قالب را فراهم مي باالتر لبه

 

 
 جاد لبه در مدله اي نحو-3شكل 

زم را جهت ساخت قالب داشته سطوح الگو بايد براقيت ال

 .باشد و همانگونه كه ذكر گرديد بدون موج باشد
 
 ساخت نيمه اول قالب -1-4-2

 بر روي الگو ) رهايش(اعمال عوامل جدا كننده 
هر قالبساز، سيستم رها ساز مخصوص به خود را دارد و اين 

كند كه  عمليات را با توجه به ساختار قالب طوري انتخاب مي
عوامل رهايش . سازي بطور صحيح انجام پذيردعمل رها

براي اين كار ابتدا چند . تواند فيلم و واكس معمولي باشند مي
حدود بيست دقيقه صبر كنيد تا اندكي . بار واكس اعمال نمائيد

ازحاللهاي واكس تبخير شود، سپس با پارچه كتاني تميز قالب 
 PVA نازك پس از آخرين اعمال، يك اليه فيلم. را پوليش كنيد
 روي سطح مشهود خواهد بود و PVAاثرات . اعمال نمائيد

شما مجبوريد پس از باز كردن قالب، سطح قالب را سنباده 
 .كاري نمائيد

بعضي قالب سازها، ترجيح مي دهند از عوامل رهايش نيمه 
اين مواد اگر چه گران قيمت هستند ليكن . پايدار استفاده نمائيد

ص ژل كوت قالب مانند چشم ماهي كمتر باعث ايجاد نقاي
)fish eye (شود مي. 

روي مدلها اعمال  PVAدر شركت تيواپليمر ابتدا فيلم 
را ايفا ) Sealer(بندي كننده  اين فيلم نقش آب. شود مي
 روي سطح اعمال Carnobaسپس چند مرحله واكس . نمايد مي
 .شود سپس ژل كوت با پيستوله اسپري مي. شود مي

ثانيا سطح . اوال سيستم رهايش ارزان است : مزيت اين روش
 PVAقالب، بسيار براق خواهد بود و مشكالت ناشي از فيلم 

اگر چه بايد دقت شود كه ژل كوت اسپري . گردد حذف مي
مو، ممكن است واكس  مچرا كه اعمال ژل كوت با قل. گردد

 .قالب را حل نمايد و لذا قالب به مدل بچسبد
 استفاده از سيستم واكس و فيلم جديد، قبل از هر گونه: توجه

 .اي كوچك امتحان كنيد حتما آنرا بر روي يك نمونه
 

 اعمال ژل كوت
قبل از اعمال ژل كوت بر روي سطح الگو، ابتدا از صحت 

براي .  اطمينان حاصل كنيد )واكس و فيلم(عوامل رهايش قالب 
رزين اي از مدل، از چند قطره  توانيد بر روي گوشه اين كار مي

پس از آن . كه با عوامل پخت تركيب شده است، استفاده كنيد
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اگر قطعات توليدي، رزين . توانيد ژل كوت را اعمال كنيد مي
باشد بهتر از ژل كوت وينيل استر   الياف شيشه مي-پلي استر 

چراكه ژل كوت اپوكسي در مقابل حمالت . استفاده نمائيد
ت اپوكسي و همچنين ساخت ژل كو. استايرن ضعيف است

 .اعمال آن نيز مشكل است
 باشد تا C°120بايد ) HDT(حداقل دماي نرمي رزين 

مقاومت الزم را در مقابل حرارت ناشي از پخت قطعات داشته 
باشد تا قالب % 5همچنين كرنش شكست رزين حداقل . باشد

 .پر نشود براحتي لب
 

 اليه گذاري
 با استفاده از را) Tissue(ابتدا يك اليه الياف نازك نمدي 

. ، اليه گذاري نمائيد)وينيل استر( باال نرمييك رزين با دماي 
هاي مدل رود تا از جدا شدن  هاي اليه تيشو بايد به زير لبه لبه

 .نابهنگام قالب در مراحل بعد جلوگيري شود
بر محلهايي كه هوا  پس از سخت شدن اين اليه، با يك موكت

 كه رزين اليه بعدي بتواند آن اي اند را ببريد بگونه حبس شده
هاي سطح  سپس با يك سنباده زبر، پليسه. ها را پر نمايد محل

  اليه 300پس از آن يك اليه سوزني . كار را بر طرف نمائيد
بهتر است رزين مصرفي در اين مرحله نيز رزين . گذاري نمائيد

 .مناسب قالبسازي باشد
گرمي  450وزني سالياف پس از پخت شدن اين اليه، دو اليه 

پس از سخت شدن آن، يك اليه . را همزمان اليه گذاري نمائيد
پس از .  را اليه گذاري نمائيد600 و حصيري 450سوزني

 .سخت شدن اين دو اليه، مرحله اخير را تكرار نمائيد
 يك -بنابراين تا كنون ترتيب اليه گذاري به صورت تيشو 

 يك اليه -مي   گر450 دو اليه سوزني - 300اليه سوزني 
 600و حصيري  450 يك اليه سوزني- 600سوزني و حصيري 

 .باشد مي
 هاي آب گرم نصب لوله

تواند بصورت الكتريكي و با  سيستم حرارت دهي قالب مي
هاي مخصوصي كه المانهاي حرارتي دارد  استفاده از پارچه

هاي آب  تر استفاده از لوله ليكن شايد روش ساده. صورت گيرد
ها درست بايد  اين لوله. شوند باشد  داخل قالب تعبيه ميگرم كه

براي اين كار ابتدا . گذاري هفتمين اليه صورت گيرد پس از اليه
حداكثر . ها از قالب را مشخص كنيد مسير ورود و خروج لوله

 بيشتر باشد و براي قالبهاي بزرگ cm 15ها نبايد از  فاصله لوله
بين دو طرف مقابل پيش بايد اختالف دمايي كه ممكن است 

سپس از چوبهاي كوچكي كه يك سيم مفتول . آيد توجه شود
فلزي از زير آن رد شده استفاده شود و درست در مسيري كه 

بعد از اين . گذرد، چسبانيده شود هاي آب گرم از آن مي لوله
هاي آلومينيومي يا مسي را در مسير خويش  مرحله لوله

لزي را به دور آنها بچرخانيد تا هاي مفتول ف خوابانيده و سيم
پس از آن از مخلوط رزين . ديگر از محل خويش حركت نكنند
اين كار بهتر . ها استفاده شود و زغال براي پر كردن بين لوله

است طي دو مرحله صورت گيرد سطح رويي اين آميزه بايد 
تقريبا صاف باشد تا اليه گذاري مراحل بعدي بهتر صورت 

 ).5 و 4 هاي شكل(گيرد 
 

 
اي باشد كه  گذاري به گونه  براي قطعات بزرگ لوله-4شكل 

 .اختالف دمايي بين نقاط يكسان قالب پيش نيايد
 

 
 هاي آب گرم  نحوه جاگذاري لوله-5شكل 



 

9 

 مرحله اعمال ضخامت دهنده پوسته قالب
بايد از مواد ضخامت ) Stiffness(براي افزايش سفتي قالب 

س، رزينهاي پر شده با فيلر كه به دهنده چون ماسه سيلي
ليكن شايد بهترين و . اند استفاده كرد ضخامت مناسب در آمده

هاي كوچك   باشد، براي اين كار تكهبارزانترين ماده چو
چوب تقريبا به ابعاد چند سانتيمتر را بريده به همراه بتونه 

ضخامت . ها اعمال نمائيد بر روي اليه) مخلوط فيلر و رزين(
به كمك كاردك .  ميليمتر بيشتر باشد10 بهتر است از چوبها

توجه نمائيد كه .  اند را پر كنيد فلزي، محلهايي كه پر نشده
چرا كه . ، كم باشدهاي چوب ضخامت بتونه زير و مابين تكه

ها و  گرمازايي ناشي از پخت ممكن است باعث تخريب بتونه
تونه، پس از سخت شدن ب. حتي تغيير شكل مدل و قالب شود

 كار شود و پس از سخت 600 و حصيري450يك اليه سوزني 
 .  تكرار گرددها، اين كار مجدداً شدن اين اليه

 
 ساخت چارچوب آهني

توان براي ساخت  آهن ماده ارزان قيمتي است كه از آن مي
اين . بندي قالب استفاده كرد يك چارچوب محكم براي پشت

وارده به قالب را چارچوب مقاومت الزم جهت تحمل تنشهاي 
فريم . )6شكل  (گردد دارد و مانع از صدمه ديدن قالب مي

براي اين كار از . فلزي بايد كامال شكل قالب را داشته باشد
پس از ساخت چارچوب به دور . هاي قالب شروع كنيد لبه
بندي  ها، از پروفيلهاي فلزي براي وصل كردن و پشت لبه

 . مائيدباشد استفاده ن سطوحي كه وسيع مي

 
  نمايي از نحوه آهن كشي قالب-6شكل 

توان گفت كه حداكثر فاصله پروفيلها در  به طور تقريب مي
پروفيلهاي .  سانتي متر بيشتر باشد50پشت قالب نبايد از 

 مناسب براي استفاده بر روي سطوح بزرگ و 40*40
قالب . باشد هاي قالب مي  مناسب براي لبه40*80پروفيلهاي
ت خرپا باشد و فاصله پروفيلهاي بااليي و پاييني بايد بصور

پروفيلهاي مياني .  سانتي متر باشد35چارچوب حداقل بايد 
 .  درجه باشد60 و زاويه 40*40بهتر است به سايز 

پس از تكميل چارچوب فلزي و جوشكاري نهايي آن، 
گيرد را با ماژيك  محلهايي كه چارچوب بر روي قالب قرار مي

 سپس چارچوب را برداشته بر روي محلهاي .عالمت بزنيد
. رزين و فيلر اعمال نمائيدمتشكل از مشخص شده، بتونه سفت 

مكانهايي را كه . سپس چارچوب را بر محل خويش قرار دهيد
هاي چوب و بتونه اضافي پر  باشند با خرده خالي از بتونه مي

هاي اضافه را كه از چارچوب بيرون  كنيد و همچنين بتونه
ها، مكانهايي كه  پس از سخت شدن بتونه. اند تميز نمائيد زده

باشند، مشخص نمائيد و سپس  ها و راهنماها مي محل گيره
 و 450 اليه الياف سوزني 4  ازcm 10عرض  چندين نوار

ها و  ه غير از محل گيرهب( ها   بر روي كف و لبه600حصيري 
 قالب اليه گذاري كنيد تا چارچوب فلزي محكم به) راهنماها
 .بچسبد

 
 خارج سازي مدل از قالب 

هاي اضافي قالب شامل مواد اضافه كه به  همه لبهبايد ابتدا 
پس از آن . شودها اليه گذاري شدند با سنگ، پرداخت  زير لبه

پس از . از چند گوه چوبي براي باز كردن قالب استفاده گردد
اب س  پوست600بازكردن قالب سطح قالب را با كمك سنباده 

 .بشوئيد
 اعمال ضخامت دهنده حفره  -1-4-3

ضخامت دهنده از جنس واكس معمولي، الستيكهاي چوب 
ضخامت . تواند باشد  و يا حتي اليه گذاري كامپوزيت مياي پنبه

شود و سپس اليه  دهنده بر روي كفه اول قالب چسبانده مي
. گذاري روي آن جهت ساخت كفه دوم صورت مي گيرد

 . دهد نده محفظه را تشكيل ميبنابراين ضخامت ده
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 توليد mm 3خواهيد يك قطعه به ضخامت  فرض كنيد مي
 اي  واكس صفحهmm 1براي اين كار، از يك اليه . نمائيد

اين واكس، داراي چسب كاغذي در پشت آنان . استفاده كنيد
باشد كه پس از جدا كردن براحتي بر روي سطح قالب  مي
 ورقهاي واكس، هوايي حبس بايد دقت شود كه زير. چسبند مي

توان به كمك يك پارچه نمدار روي  براي اين كار مي. نگردد
 .سطح واكس را مالش داد

در صورتيكه ورقهاي واكس انعطاف الزم را نداشته باشد 
توان از يك سشوار صنعتي  مي) بعلت سردي محيط و غيره(

پس از پوشاندن كل سطح . براي گرم كردن واكس استفاده كرد
ها نيز بايد  هاي فشاري دورتا دور قالب و روي لبه ب تمام لبهقال

براي مثال . به اندازه ضخامت الياف قطعه واكس اعمال گردد
 30 است و درصد الياف مورد نياز mm3اگر ضخامت قطعه 

ها بايد واكس ضخامت دهنده   روي لبهmm 1. باشد درصد مي
 در طي اين مورد به جهت آن است كه معموال. اعمال گردد

رود و  هاي قالب مي هاي الياف ناخواسته بين لبه سيكل توليد، لبه
شوند و باعث  لذا دو كفه قالب به خوبي به هم جفت نمي

 .گردد افزايش ضخامت قطعه مي
 خروجي هوا  وپس از اعمال ضخامت دهنده، محلهاي تزريق

سپس از . دقيقا بايد بر روي محل خويش قرار داده شوند
 ضخامت كمتر از واشرهاي اصلي براي ايجاد واشرهاي با

معموال بهترين واشر اوليه . شود محلهاي واشر اصلي استفاده مي
بنابراين واشر  . باشدmm  5*10از جنس سيليكون و به ابعاد

 و mm 5ايجاد كننده محل اين واشر بايد به همان عرض 
براي چسباندن واشرهاي الستيكي .  باشد8 تا mm 7ارتفاع 

توان از چسب آهن استفاده   مي،د كننده محل واشر اصليايجا
 بندي كامل قالب احتياج به واشرهاي همچنين براي آب. كرد

. دور قالب ايجاد شود الستيكي ثانويه است كه بايد دورتا
شوند و   انتخاب ميmm 10*20معموال اين واشرها به ابعاد

واشري نيز كه جهت ايجاد محل آن روي مدل چسبانده 
 .گردد  انتخاب ميmm 5*20شود، معموال  مي

 
 ساخت نيمه دوم قالب -1-4-4

ابتدا بر روي تمام قسمتهاي واكس ضخامت دهنده و 

توجه شود بدنه محل .  فيلم و واكس اعمال گردد،الستيكها
براي اين كار با . تزريق و خروجي هاي هوا نبايد آلوده گردد

 از اعمال ژل چسب كاغذي روي بدنه آن را بپوشانيد و قبل
 . كوت، آن چسبها را بكنيد

پس از اعمال واكس و فيلم، ژل كوت اعمال نمائيد و سپس 
تنها . دقيقا مانند كفه اول و به همان روش كفه دوم را بسازيد

هاي گردش آب گرم  تفاوتي كه دارد آن است كه نيازي به لوله
 پس از اتمام اليه گذاري چارچوب فلزي قالب تهيه. باشد نمي
پس از آن نوبت به اتصال . شود گردد و روي آن چسبانده مي مي

 .رسد هاي قالب مي راهنماها و گيره
صورتيكه دقت  در. ابتدا محل راهنماها را مشخص كنيد

ابعادي قطعه بسيار مهم باشد استفاده از تعداد زيادي راهنما، 
.  راهنما نياز است4ضروري است در غير اين صورت تنها به 

 mm و ابعادmm10يك تسمه قوي به ضخامت حدود سپس از 
.  براي تقويت مناطق نصب راهنماها استفاده كنيد150*80

راهنماها كه شامل دو قطعه نري و مادگي هستند بر روي آن 
 cm 50ها نيز بايد حداكثر  فاصله گيره. شوند جوشكاري مي

ها با  باشد كه در اينجا نيز ابتدا بايد محل هاي نصب گيره
هاي فلزي به كفه  سپس قالب. هاي فلزي تقويت گردد هتسم

براي تقويت محل نصب . گردد بااليي قالب جوشكاري مي
سپس فاصله مناسب .  استفاده نمائيد6قالبها از يك نبشي 

اي تنظيم نمائيد كه پس از بسته شدن  ها را از قالبها بگونه گيره
ها  از گيرهنگران نيروي وارده . ها، قالب محكم بسته شود گيره

توانيد نيروي وارده را كم يا زياد  نباشيد چراكه با تنظيم آن مي
 .نمائيد

 به 5توانيد از يك جفت نبشي  براي باز كردن قالب مي
 از هم cm 1الب و به فاصله قي مختلف ها كه در جاcm 5طول

براي بازكردن . دهيد استفاده نمائيد به چارچوب فلزي جوش مي
فشار اهرم فلزي، مابين آن دو استفاده قالب كافيست از يك 

هاي چوبي براي بازكردن قالب  بنابراين استفاده از گوه. كنيد
كند  بندي كنار وارد مي  كه به واشرهاي آباي بدليل صدمه
 .مردود است

 بباز كردن و آماده سازي قال -1-4-5
براي باز . شودتواند باز  پس از اتمام آهن كشي، قالب مي
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چه بسا ممكن است باز كردن . ايد عجله كردكردن قالب نب
براي باز كردن قالب . قالب تا يك روز نيز به درازا بكشد

توجه . هاي چوبي و اهرم فلزي استفاده كرد توان از گوه مي
. نمائيد كه از فشار به يك طرف قالب، بايد خودداري شود

پس از باز كردن قالب، سطح قالب از مواد زائد شامل واكس 
سطح . گردد  دهنده و واشرهاي ايجاد كانال پاك ميضخامت

. سنباده كاري گردد) P600(قالب ابتدا با آب و سنباده نرم 
اصالح ... ر شدن وپ سپس نقصهاي احتمالي قالب، شامل لب

پس از آن قالب با سنباده نرم تر پرداخت كاري شود و . گردد
ال دور كم كامبا در نهايت با پوليش نرم و دستگاه سنگ 

 . پوليش گردد
 Semi (دائم نيمه رهاسازعوامل اعمال هم اكنون قالب آماده 

permanent release agent (روش كار به شرح . باشد مي
 :باشد ذيل مي

 .ابتدا سطح قالب را با آب و مواد شوينده تميز بشوئيد
 . بشوئيد ستن،اقالب را با دستمال تميز آغشته به 
غشته نمائيد و   آ داشته با سيلريك پارچه كتاني كوچك را بر

 . اعمال نمائيد1/0 تا m2  2/0بر روي سطح حدود 
اين كار را . پس از چند ثانيه، آن قسمت را پوليش نمائيد

پس از آن به مدت نيم . براي تمام سطح قالب انجام دهيد
ساعت صبر نموده ويك بار ديگر بر روي كل سطح قالب، 

 ساعت صبر 12ت حداقل سپس به مد. سيلر اعمال نمائيد
 . نموده، تا قالب آماده مرحله بعدي گردد

مشابه  .گردد  اعمال ميرهاسازدر اين مرحله جزء دوم عامل 
روش قبل ابتدا يك پارچه كتاني كوچك را برداشته به عامل 

 m2 آغشته نموده و بر روي سطح حدود دائم نيمه رهاساز

بر سطح فشار  bar 5 تا 4اعمال .  اعمال نمائيد1/0 تا 2/0
پس از . كل قالب ضروري است تا نتايج دلخواه حاصل گردد

 ساعت ديگر صبر نموده تا قالب آماده 12آن به مدت حداقل 
 .شودمرحله بعد 

بندي  دائم، واشرهاي آب نيمه رهاسازپس از اعمال عامل 
براي چسباندن واشرهاي سيليكوني از چسب . ده شودچسبان
RTVتوانيد از چسب آهن  پرن مي و براي واشرهاي نئو

)SBR (قبل از اولين تزريق از صحت عملكرد . استفاده كنيد
براي اين كار . عامل رهايش اعمال شده، اطمينان حاصل كرد

. هاي قالب استفاده كنيد توانيد از چند قطره رزين بر روي لبه مي
اگر پس از پخت شدن كامل رزين، براحتي از قالب جدا 

 .باشد رت قالب آماده اولين تزريق ميگرديدند در آن صو
 

 RTM اشكال مختلف فرآيند -1-5
1-5-1- VARTM (Vacuum  assisted  RTM) 

) Vent(هاي هوا   از خالء در خروجيVARTMدر فرآيند 
مزيت اين روش آن است كه حتي ميكرو . گردد استفاده مي

گردد و لذا  حبابهاي حبس شده در بين تارهاي الياف حذف مي
 RTM درصد براي قطعات 1ان حباب حبس شده از حدود ميز

تنها تفاوت بين ساختار  اين . رسد به حدود صفر درصد مي
اين .  استفاده از واشرهاي ديناميكي استRTMقالب وقالب 

واشرها تو خالي هستند  و قابليت آن را دارند كه هنگامي كه 
شود خالء اعمال گردد تا از آسيب به آن  قالب بسته مي
 ،دشو هنگامي كه قالب بسته مي). 7شكل ( جلوگيري گردد

شود تا بتواند كامال آب بند  فشار باد كمي داخل آن اعمال مي
 شكل نيز پيرامون قالب استفاده Vهمچنين از واشرهاي . نمايد
 .گردد مي

 
هاي   نحوه اتصال دو سر واشر ديناميكي در محل–7شكل 

 درز آن

 
  Light RTM فرآيند -1-5-2
ليكن . گردد  از خالء استفاده ميVARTMشابه فرآيند م

در اين فرآيند، كفه اول قالب . تفاوت اساسي با آن دارد
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باشد ليكن كفه دوم   ميRTM-NORMALمشابه فرآيند 
توان جريان رزين داخل  اي كه مي نازك و شفاف است بگونه

. گيرد تزريق معموال از پيرامون قالب صورت مي. قالب را ديد
 زمان پر شدن قالب سه برابر يبه طور تقريباين كار با 

سريعتر از زماني است كه تزريق از نقطه مركزي صورت 
باشد و لذا پر شدن   ميbar  5/0فشار تزريق حدود. گيرد مي

 طوالني بودن زمان پر شدن قالب ايراداز پيرامون، اندكي 
اين فرآيند . دهد  را پوشش مي)بعلت كم بودن فشار تزريق(

براي قطعات بسيار بزرگ و يا فرآيندهايي كه تيراژ كمي 
 .دارد، كاربرد دارد
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 Multi Insert)اي   با قالبگيري چند پوستهRTMفرآيند 

Tooling) RTM-MIT اخيرا معرفي شده و براي تيراژهاي ، 
در اين فرآيند .  عدد در سال كاربرد دارد2000باالتر از 
سته كه در واقع قالب اصلي هستند وجود دارد و چندين پو

-RTMن قالب، دقيقا معادل كفه پايين قالب يبه همراه كفه پاي

NORMAL8شكل  (شود  مي( . 
 

 
 RTM-MIT فرآيند – 8شكل 

 
كفه ( حدود دو سوم سيكل فرآيند صرف تميز كاري قالب

، اعمال واكس و فيلم، ژل كوت، اليه گذاري الياف )اصلي
 دادن زمان كافي جهت پخت مناسب ،زكردن قالبوپس از با

در صورتيكه . شود قطعات جهت جلوگيري از تغيير شكل مي

. گردد  در تمامي اين زمانها صرفه جويي ميMITدر فرآيند 
گردند بر  ها بيرون از قالب، تميز كاري مي لذا تمامي پوسته

گردد و پس از سخت شدن ژل  روي آنها ژل كوت اعمال مي
هر كدام از . گيرد يه گذاري الياف صورت ميكوت، ال

گيرد و  تزريق صورت مي. گيرند ها داخل قالب قرار مي پوسته
گردد و قطعه به همراه  پس از ژل شدن قطعه، قالب باز مي

 .گردد پوسته از قالب خارج مي
،  Light RTMاي بين سه فرآيند در جداول ذيل مقايسه

RTM-MIT  و  RTM-NORMALگرديده است : 
 

 براي يك RTMميزان توليد در سه فرآيند مختلف  -3جدول
 شيفت كاري

حداكثر تعداد سيكل  نوع فرآيند
 )قطعات بدون ژل كوت(

حداكثر تعداد سيكل 
 )قطعات با ژل كوت(

Light RTM 
  

RTM-MIT 
 

RTM 

8 
60 
20 

5 
60 
8 

 
 از جهات RTM مقايسه سه فرآيند مختلف -4جدول 

 مختلف
نوع 
 فرآيند

ميزان
توليد

دقت 
ابعادي

براي ابعاد
بزرگتر از

m215 

ميزان 
كاربرد

هزينه 
قالبسازي 
 و توليد

عمر 
قالب

زمان 
ساخت

RTM7 10 6 10 5 8 5 
Light 
RTM

3 7 10 5 10 3 10 

RTM-
MIT 

+1010 5 7 3 103 

 


