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  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ۱۲۵۱پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@تلگرام:نشانی 

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 فروردین  1364ساالري، علی،  :سرشناسه
طراحی قالب هاي پالستیک با پدیدآور:  عنوان و نام 

نرم افزار  Moldworks,Splitworksپالگین هاي 
 سالیدورکس

 /مولف: علی ساالري؛ویراستار:مهدیه مخبري. 
 1399دیباگران تهران :تهران : مشخصات نشر: 
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 978-622-218-351-6شابک: 

 یادداشت :کتابنامه. فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
  Solidworksنرم افزار سالیدورکس :موضوع

 برنامه هاي کامپیوتري -قالبسازي تزریقی-موضوع:پالستیک
 Injection molding of plastics-computerموضوع: 

programs 
 ريشبیه سازي کامپیوت-مهندسی مکانیکموضوع: 
 Mechanical engineering-computerموضوع: 

simulations  
 T  385رده بندي کنگره: 
 00420285536/620  رده بندي دیویی:

 7306495شماره کتابشناسی ملی: 
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اول فصل     

  کیپالست قیتزر يها قالب یطراح صولا
  

  15  اول درس
  15  کیپالست قیتزر دستگاه

  

  42  دوم درس
  42  کیمکان يافزارها نرم با ییآشنا

  

  دوم فصل
  SplitWorks نیپالگ

  

  56  سوم درس
  SplitWorks  56 نیپالگ نصب

  

  64  چهارم درس
  SplitPart  64   دستور

  

  78  پنجم درس
  Plug Holes  78 دستور

 



  

  84  ششم درس
  Loft  84 دستور

  

  94  هفتم درس
  Create Solid Insert  94 دستور

  

  103  هشتم درس
  Crate Side Core  103دستور

  

  113  نهم درس
  Add Side Core  113 دستور

  

  117  دهم درس
  117  قالب در حفره چند جادیا

  

  سوم فصل
    MoldWorks نیپالگ

  
  136  ازدهمی درس
  MoldWorks  136 نیپالگنصب 

  

  141  دوازدهم درس
 141  )ثقل ومرکز راستا نییتع( مختصات دستگاه نییتع
  

  153  زدهمیس درس
  Add Insert  153 دستور
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  159  چهاردهم درس
  Add Slides  159 دستور

  
  171  پانزدهم درس
  171  قالب به ییها صفحه کردن اضافه

  
  177  شانزدهم درس

  New Mold  177 دستور
  

  190  هفدهم درس
  190  قیتزر نگیر
  

  196  هجدهم درس
  Sprue Bushing  196 دستور

  
  205  نوزدهم درس

  205  راهگاه جادیا
  

  214  ستمیب درس
  214  قیتزر ییگلو

  
  222  کمی و ستیب درس

  222  پران ستمیس جادیا
 

  238  دوم و ستیب درس
  238  کش راهگاه ستمیس
 
 

 



  

  253  سوم و ستمیب درس
  253  يکار خنک ستمیس
  

  269  چهارم و ستیب درس
  269  فنر ستمیس جادیا

  
  277  پنجم و ستیب درس
  277  يا صفحه سه يها قالب

  
  282  ششم و ستیب درس

  2D Drawing  282 دستور
  

  287  هفتم و ستیب درس
  287  قالب اطالعات از استخراج

  
  291  هشتم و ستیب درس

  291  قالب ياجزا شیرایو
  

  300  نهم و ستیب درس
  300  متحرك ۀصفح شیرایو

 
 

  چهارم فصل
    وستیپ

  
  306  نمودارها

  315  ها جدول
  328  اصطالحات

  342  مراجع و منابع



  

  

  مقدمه ناشر
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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  "س علي ساالريمهند"كتابي كه در دست داريد با همت 

  گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



 

  بهتقدیم 

  پدر و مادر 
 عزیز و مهربانم

  زندگی همواره یاوري دلسوز هاي دشواريها و  که در سختی

  .اند پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده و فداکارو 
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  مؤلف سخن    
  

 مواد انتخاب. باشد می پلیمري مواد تولید هاي روش از وسیعی دامنۀ شامل کاربردي، محصول یک به پالستیکی مواد تبدیل
 و صنعتگران. باشد می جامع تیاطالعا نیازمند... و اولیه مواد هزینه، کاربرد، درنظرگرفتن با محصول تهیۀ براي فرآیند نوع و

 و اطالعات این توان می دنیا روز علمی ابزارهاي و تکنولوژي آالت، ماشین از استفاده با ما قالبسازي صنعت بخصوص
  .کنند تضمین را جهانی بازارهاي به خود ورود و بقا همچنین

 دستگاه استاندارد، اجزاي ورود احی،طر زمان افزایش به توجه با امروزي سنتی ساخت روش به پالستیک قالب طراحی
 به نیازمند ومی باشد  توسعه  درحال که ما همچون کشورهایی براي صنعت جانبۀ همه توسعۀ و پیشرفته پالستیک تزریق

  .باشد نمی صرفه به مقرون ،بوده نوظهور هاي فناوري و علوم از استفاده

 SolidWorks 95 نام رابه  خود محصول اولین. گردید یستأس هرشتیکجان توسط 1993 سال در سالیدورکس شرکت
 بود، که مورد اساسی هایی ویژگی جمله از افزار نرم این از استفاده کمتر پیچیدگی و پایین قیمت. کرد جهانی بازار روانۀ

 کند می معرفی هرساله را) پالگین( فزونۀا خود افزار نرم کارایی و بهبود براي کمپانی این قرارگرفته، جهانی بازار در استقبال
 هاي پالگین شده، روبرو سالیدورکس افزار نرم) قالبسازان و طراحان( کاربران استقبال با که هایی افزونه جمله از که

Splitworks قالب و  یسسنبه و ماتر یطراح يبراMoldworks باشد میقالب  ياجزا یطراح يبرا.  
 کاربردي مطالب که بوده این اینجانب سعی تمامی. است بوده فرسا طاقت و دشوار بسیار سال 4 حاصل کتاب، این گردآوري

 ارائه روان و ساده بیانی به گوناگون سطوح در قالبسازي زمینۀ در فعالیت سال 10 حاصل عملی و کاربردي نکات همراهبه را
  .بود خواهد گرامی همکاران و محترم اتیداس نظران،صاحب انتقادات و ها پیشنهاد پذیراي مشتاقانه مؤلف. شود

  ساالري علی                                                               

 99 خرداد                                                            

  

 molddesign@yahoo.com  

 

 


