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گروه صنعتی تمکو
طراحی و ساخت انواع قالب صنعتی

بهترین کیفیت طراحی و

ساخت را از ما بخواهید



ساخت

قطعه تخصصی 

طراحی قالب ، ساخت و تولید قطعه
مورد نظر خود را به ما بسپارید

سال از 10  بیش 

تجربه
از سال 1389 در خدمت شما هستیم

انجام را  کاری 
آن در  که  میدهیم 
متخصصیم



خدمات تمکو
از ایده تا اجرا

بررسی دقیق قطعه
آنالیز قطعه از نظر انتخاب
مواد، دقت ابعادی، خواص

مکانیکی و حرارتی

بررسی دقیق نیاز مشتری
 (پارامترهای تیراژ تولید، کیفیت باال و
قیمت پایین میتواند در فرایند ساخت

قالب تاثیرگذار باشد)

مدل سازی قطعه با نرم افزارهای
تخصصی

(طراحی با جزئیات کامل و در صورت
نیاز اعمال تغییرات)



ساخت قالب

گیری نمونه  و  قالب  تست 

تحویل و  کیفیت  کنترل 

جهت مناسب  روش  انتخاب 
قطعه ساخت 

طراحی قالب با نرم افزارهای
تخصصی



قالب بادی پلی اتیلن

قالب بادی یک فرایند خاص تولید

است که با استفاده از آن قطعات

پالستیکی توخالی ساخته می شوند

و می  توانند به یکدیگر وصل شوند.

این قطعات همچنین برای ساخت

بطری  های شیشه  ای یا سایر اشکال

توخالی استفاده می  شود .

قالب بادی پت

حوزه های تخصص ما

قالب گیری بادی پت روشی است

که در آن لوله های توخالی داخل

ماشین قالبگیری قرار گرفته و پس

از انجام فرآیند دمش برای تولید

محصوالت مختلف مورد استفاده

قرار میگیرد. این لوله ی توخالی را

پاریسون یا پریفرم مینامند.

قالب تزریق پالستیک

قالب تزریق پالستیک رایج  ترین

فرآیند ساخت قطعات پالستیکی

است. طیف گسترده ای از

محصوالت با استفاده از قالب

تزریقی تولید می  شوند و در اندازه،

پیچیدگی و کاربردشان بسیار

متفاوت هستند. فرآیند قالب

تزریق پالستیک نیازمند استفاده از

دستگاه قالب تزریقی، مواد

پالستیکی خام و قالب دارد. 



مواد اولیه

مواد متنوعی در صنعت ساخت و

تولید استفاده می شود و در دسته

پالستیک ها میتوان به پلی اتیلن٬

.. اشاره کرد. PP ,PET ,PA , PE و .

و در دسته الستیک ها نیز میتوان

EPDM, synthetic rubber, به

silicone rubber, Foam &

Sponge Rubber,Natural

Rubber اشاره کرد

قالب الستیک

با ساخت قالب  الستیکی، می توان

قطعات قالب الستیکی را تولید کرد

که این قطعات الستیکی در اثر فشار

الستیک در یک محفظۀ فلزی که برای

قالب  گیری الستیکی استفاده می -

هم چنین یک شوند، به وجود می  آیند.

واکنش شیمیایی با قرار گرفتن

الستیک در معرض حرارت فعال می -

شود یا به اصطالح فرایند پخت در

قالب صورت می گیرد

قالب سیلیکون

سیلیکون ها را اغلب با نام الستیک

می شناسند. اگرچه الستیک مانند

است ، اما تفاوت های زیادی با هم

دارند. سیلیکون از نظر فنی

سیلیکونی که در االستومر است.

قالب سازی از آن استفاده میشود

، از ماده سیلیکون ورز داده شده به

همراه هیدروکربن تولید شده است



غلتک و نورد

نورد

تمکو رابر در کنار شماست

روند پیشرفت سفارش شما 0 تا 100

انتقال بصورت ورق برای

برش و اندازه

اندازه گیری و برش

انتقال به کارگاه

فرآوری

بنبوری

مخلوط کن
تهیه مواد مرغوب

مواد اولیه

با نرم افزارهای

طراحی

طراحی قطعه

با انواع روش های

ساخت

ساخت 

تولید قطعه

دوده و روغن های
صنعتی

کنترل کیفیت

تحویل قطعه



گروه صنعتی تمکورابر
کاری را انجام میدهیم که در آن تخصص داریم

شماره های تماس
+982177261105-6
info@cheche.ir
www.cheche.ir
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