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است  کلیه تجهیزات و لوازمی که برای تولید محصول خاص ویا سفارشی مورد نیاز

وه که ماشین آالت و یا سایر امکانات تولیدی  دیگر  آن  را برای تولید انب......

.محصول و کاال مورد نظر به کار میگیرد 

 قالب و ایزار مخصوص برای تولید محصول و کاالی خاص تعریف و مشخص

میگردد 

 د محصول توانائی قالب در تولی..... کیفیت یکنواخت + قیمت پایین + تولید انبوه

است

قالب و ابزار چیست؟



1-خصوصیات صنعت قالبسازی

 تولید هر کاال و محصول با قالب شروع میشود-مادر صنایع است

 از شاخص های مهم توسعه –دارای ماهیت راهبردی در توسعه صنعتی

صنعتییافتگی

 از فناوری بین رشته ایی اغلب علوم مهندسی استفاده میکند

 درصد 80حدود -ارزش افزوده باالئی دارد

فاقد سریال تولیدی است و کامال سفارشی ساخته میشود

 وراپرات-طراح -منابع انسانی کامال آموزش دیده دانشگاهی و ماهر نیاز دارد

 پیشاهنگ توسعه فناوری در سایر شاخه های ساخت و تولید-CAD/CAM



ایجاد مزیت رقابتی در بازار
بهینهکاهش قیمت تمام شده  با بهبود روشهای تولید با قالب و ابزار

 بهبود کیفیت با بهره گیری از قالب و ابزار پیچیده تر

 پیشرفتهقالبسازیکوتاه کردن زمان  ایده تا محصول  با

 ه تناسب سرمای)اختیار انتخاب قالب برای تیراژ تولیدی خاص

(گذاری اولیه با تیراژ

یدنیاز های اولیه اغلب صنایع ساخت و تول



300-200) باال بودن میزان سرمایه گذاری به ازای هر نفر اشتغال

(ملیون

 ریسک بسیار باال  در سرمایه گذاری

 نیازمند به مواد اولیه و ابزار های کامال پیشرفته و نوین

ی و تعیین کننده میزان بهره وری تولید و کاهش قیمت محصول  نهائ

تولیدی 

 یردمیگاغلب ساخت قالب در صنایع کوچک و حداکثر متوسط شکل

 ارائه خدمات و سرویس نگهداری درتمام طول عمر قالب

2-خصوصیات صنعت قالبسازی 



 خود رو

1700   دست قالب پالستیک 500-دست قالب  فلزی  سنبه ماتریس–
دست قالب ریخته گری وفو رج  برای  تولید هر مدل  خودرو  بطور1000

(ملیون دالر 160تا 90ارزش کلی  )متوسط بکارگرفته میشود

کامپیوتر و الکترونیک

 دست قالب  اجزای مکانیکی و ریخته گری نیاز 50هر لپ تاپ  فقط

...  بغیر برخی از قطعات استاندارد خریدتی مانند هارد دیسک )دارد

 ارتباطات

(  3معروف به  صنایع رشد یابندهC                )

قالب و ابزار صنایع  عمده مصرف کننده 

مخصوص



 صنایع لوازم خانگی

صنایع هوایی

  و دریاییریلیصنایع

صنایع نظامی

 معدن

فرآوری محصوالت کشاورزی

 صنایع سرگرمی

 صنایع بسته بندی

...................... بهر حال هر روش تولیدی قالب و ابزار مخصوص
خود را طلب میکند 

نقش قالب در سایر صنایع 



  فرم دهی ورقهای فلزی

 تزریق مواد پالستیک

 اکستروژن مواد پلیمری

 تزریق دایکاست

  فورج

نورد

 اکستروژن فلزات

 مدلهای وانواع قالب های  ریخته گری

.................

................

انواع  عمده قالب 



  طراحی

تعیین مشخصات مواد محصول و بررسی شکل پذیری آن

 تعیین خواص مکانیکی  قالب

مشخص نمودن ساختار و مکانیزم های قالب

 شیمیایی مصالح ومواد قالب –مشخصات مکانیکی

 (ساخت –مهندسی -نرم افزار های طراحی ) طراحی  فرآیند تولید  و شبیه سازی آن

80 % قیمت قالب بستگی به مالحظات طراحی دارد–عمر –کیفیت

  انتخاب مصالح قالب

 (فرایند های نوین  ) فرایند ساخت
   (پرداخت سطوح–فرایند ماشینکاری -انتخاب ابزار–نحوه بستن )ماشینکاری  قالب

 عملیات حرارتی

  عملیات سطوح قالب-بهینه سازی سطوح قالب

 اندازه گیری  و تست –کنترل

حوزه های فناوری  مورد استفاده در قالبسازی



 مشکالت کلی عمومی صنایع

 باال بودن نرخ بهره

 (ددقوانین بسیار متع) بوروکراتیک بودن شدید فضای کسب و کار

 کمبود نقدینگی و اعتبار

پایین بودن بهره وری و باال  رفتن قیمت تمام شده

 دشواری دسترسی به فناوری های پیشرفته

پایین بودن نرخ سود تولید نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی

 واردات  سوبسیدی و رانتی  محصوالت مشابه خارجی

سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد

مشکالت کنونی صنعت قالبسازی



 مشکالت خاص:

 کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی

 قدیمی شدن امکانات  و ماشین االت ساخت قالب

 عدم دسترسی اسان به منابع فناوری های نوین

 کمبود منابع انسانی با آموزشهای کامال تخصصی

 واردات قالب های دست دوم  بسیار ارزان از چین

الب مشکالت ناشی از دشواریهای فرآیند ساخت و ریسکهای عملیات ساخت ق

 عدم هماهنگی و پیوستگی الزم صنایع تولیدی و قالبسازی

 ضعف بازار در تقاضای قالب از منابع داخلی

 طوالنی شدن زمان تحویل

 افزایش هزینه های عملیاتی و درنهایت افزایش قیمت تمام شده

نازل بودن کیفیت قالب های دقیق و حساس

 عدم برنامه ریزی های دولتی در زمینه های پژوهشی و توسعه ائی  و
بضاعت اندک  اتجمن های تخصصی  در این خصوص 

مشکالت صنعت قالبسازی 



 تبیین و تقویت جایگاه انجمن تخصصی قالبسازان

 زیر –مالیات –اعتبارات ارزان قیمت )مشوق های سرمایه گداری

.....(  ساختارها

برخورداری از تسهیالت قوانین توسعه فناوری نوین

ا برنامه ریزی انتقال تکنولوژی در خرید های خارجی قالب خصوص

دربخش دولتی و بومی  سازی آنها 

رد تعریف دقیق برنامه راهبردی صنعت قالبسازی در راستای راهب

توسعه صنعتی 

 گسترش آموزشهای تخصصی کاربردی درزمینه قالبسازی

ایجاد دهکده یا شهرک های خوشه قالبسازی در جوار شهرهای صنعتی

وهماهنگ با مراکز آموزش عالی فنی مهندسی 

پیشنهادات 


