
หลกัการออกแบบแมพ่มิพ์
(Principle of Mold Design)

จ ำนวนผลติและกำรสง่มอบ

(Part Quantity ordered, Delivery time)

ชิน้งำน(Product Part)



ออกแบบแมพ่มิพ์

I) จ านวนคาวติ ี้

II) แนวผา่แบง่แมพ่มิพ(์PL)

III) ชนดิของแมพ่มิพ์

IV) การวางรปูแบบคาวติ ี้

V) อนัเดอรค์ทั

VI) ระบบทางเขา้

VII) ต าแหนง่ทางเขา้

VIII) รปูรา่งทางวิง่

IX) ชนดิของกระทุง้

X) ชอ่งระบายอากาศ

XI) คา่หดตวั

XII) วสัดทุ าแมพ่มิพ์& การชุบแข็ง
และผวิแข็ง



I) จ านวนคาวติ ี(้Number of Cavities)

◼ จ ำนวนชิน้งำนตอ่เดอืน

◼ รำคำแมพ่มิพ ์1 cav. 500,000 บำท

2 cav. 770,000 บำท

◼ รำคำชิน้งำนตอ่ shot

เลอืกขนำดเครือ่งฉีดใหเ้หมำะสม
(Select injection molding machine)

60-80%



II)  แนวผา่แบง่แมพ่มิพ(์Parting Line)

หาทศิทางการปิดเปิดแมพ่มิพ์
o ขนำนกับ rib หรอื boss
o ขนำนกับผนังชิน้งำนทีบ่รรจบกัน

หาเสน้ผา่แบง่แมพ่มิพ์
o โดยท่ัวไปจะตัง้ฉำกกับทศิทำงปิดเปิดแมพ่มิพ์
o อยูส่ว่นปลำยผนังชิน้งำนรอบตัว
o หลกีเลีย่งสว่นทีเ่กดิมมุแหลมตำ่งๆ
o ชิน้งำนจะตอ้งตดิดำ้นคอรเ์สมอ



สิง่ท ีม่ผีลตอ่เสน้ผา่แบง่แมพ่มิพ ์
(Affecting Number of PL)

รปูรำ่งชิน้งำน(Part Geometry)

จ ำนวนคำวติี(้Number of Cavities)

ระบบป้อนพลำสตกิและทำงเขำ้

(Runner System & Gate)

ระบบปลดชิน้งำน

(Demolding system)



III) ชนดิของแมพ่มิพ(์Type of Mold)

• แมพ่มิพท์ำงวิง่เย็น

(Cold Runner)

• แมพ่มิพท์ำงวิง่รอ้น

(Hot Runner)

แมพ่มิพส์ำมแผน่

(THREE PLATE)

แมพ่มิพส์องแผน่

(TWO PLATE)



แบบวงกลม

(Circular)

IV) การวางรปูแบบคาวติ ี(้Cavity Lay Out)

แบบสมมำตร

(Symmetrical)

แบบอนุกรม

(Series)



V)  อนัเดอรค์ทั(Undercut)

ภำยใน(Internal) ภำยนอก(External)



VI)  ระบบทางเขา้(Gating System)

1. ทำงวิง่ยงัอยูใ่นแมพ่มิพแ์ละจะตอ้งตดัออก (Runner 
remain in the mold and need to cut off.)

3. ทำงวิง่ถกูแยกออกเองโดยแมพ่มิพแ์ตย่งัอยูใ่นแมพ่มิพ์
(Runner automatic separate from the mold but 
remain in the mold.)

2.  ทำงวิง่ถกูแยกออกเองโดยแมพ่มิพแ์ละปลดออก
(Runner automatic separate from the mold and 
ejected separately).



◼ Sprue Gate

1. ทำงวิง่ยงัอยูใ่นแมพ่มิพแ์ละจะตอ้งตดัออก

◼ Edge Gate

◼ Disk Gate

◼ Ring Gate



◼ Tunnel Gate 
(Submarine Gate)

2. ทำงวิง่ถกูแยกออกเองโดยแมพ่มิพแ์ละปลดออก

◼ Pinpoint Gate 
(Three plate mold)



3. ทำงวิง่ถกูแยกออกเองโดยแมพ่มิพแ์ตย่งัอยูใ่นแมพ่มิพ์

◼ Runnerless Gating ◼ Runner for Stack Molds

◼ Insulated Runner ◼ Hot Manifold



VII)  ต าแหนง่ทางเขา้(Gating Position)

ตรงกลำง

(Center)

ขอบงำน

(Edge)

หลำยจดุ

(Multi Point)



VIII)  รปูรา่งทางวิง่(Runner Shape)

แบบกลม

(Circular)
แบบพำรำโบลกิ

(Parabolic)

แบบคำงหมู

(Trapezoidal)



IX)  ชนดิของกระทุง้(Type of Ejection)

เข็มกระทุง้

(Ej.Pin)

ลฟิทค์อร์

(Lift Core)

แผน่ปลด

(Stripper Pl.)

ลม

(Air)

กระทุง้ปลอก

(Ej.Sleeve)

เข็มสเตป

(Ej.Step)

เข็มใบมดี

(Ej.Blade)

กอ้นกระทุง้

(Ej.Block)



X)  ชอ่งระบายอากาศ(Air Vent)



XI)  คา่หดตวั(Shrinkage)

ตำมแนวฉีด(Flow) ขวำงแนวฉีด(Transvers)



XII)  วสัดทุ าแมพ่มิพ์& การชุบแข็งและผวิแข็ง
(Mold Material & Heat and Surface 

Treatment)

เหล็ก
(Ferrous)

ไมใ่ชเ่หล็ก
(Nonferrous)

เหล็กคำรบ์อน
Carbon Steel

ทองแดงแบรเีลยีม
Beryllium Copper

เหล็กกอ่นชบุแข็ง
Prehardening Steel

อลมูเินยีมอลัลอย
Aluminum Alloy

เหล็กท ำเครือ่งมอื
Tool Steel

สงักะสอีลัลอย
Zinc Alloy

เหล็กสแตนเลส
Stainless Steel

บสิมัทอลัลอย
Bismuth Alloy



กำรชบุผวิแข็ง
(Surface Treatment)

Nitriding (Tufftriding) 

Carburizing

Hard Chrome

Nickel Plating

Hard Coating

Cementation

Cyanide

Induction

กำรชบุแข็ง (Heat 
Treatment)



ตวัอยำ่งกำรออกแบบแมพ่มิพ ์
Design Mold Sample

แบบมำตรฐำน

Standard Mold



เริม่ตน้

ชิน้งาน
• ขนำด (Dimension)
• ชนดิพลำสตกิ (Plastic Material)
• 3 D file (Solid, Surface Model)
• 2 D File ส ำหรับ Tolerance
• รำยละเอยีดอืน่ๆ (Description)

Part Name : COVER



• ก ำหนดทศิทำง
ปิดเปิดแมพ่มิพ์

• แนวเสน้ผำ่แบง่แมพ่มิพ์
Parting Line PL

SS : Stationary Side

MS : Moving Side

PL



คณุลักษณะของเครือ่งฉีด
• ขนำดของเครือ่ง
• Tie Bar, Die Shut Height
• อืน่ๆ

ค ำนวณหำขนำด
เครือ่งฉีดทีเ่หมำะสม



มี undercut หรอืไม่

มี
ไมม่ี

ก ำหนดกำรเปิด
จ ำนวนสไลด์
และลฟิทเ์ตอร์



รปูรำ่งของแมพ่มิพต์วัผู ้
Core Insert

รปูรำ่งของแมพ่มิพต์วัเมยี
Cavity Insert



จ ำนวนชิน้งำนตอ่แมพ่มิพ์
Cavity Number = 2

ขนำดของแมพ่มิพต์วัผู ้
และตวัเมยี

Core Insert



เลอืกชนดิ mold base

ก ำหนดขนำด mold base 
และ plate ตำ่งๆ



เลอืกแบบทำงฉีด
Sprue Brushing

วำงแหวนทำงฉีด
Locating Ring



วำงเข็มกระทุง้
Ejector Layout

ใชแ้ผน่กระทุง้หรอืไม่

ไมใ่ช ้ ใช ้



เลอืกระบบทำงวิง่(runner)
หำควำมยำวและแบบทำงวิง่
(Length and Cross section)

เลอืกรปูแบบทำงเขำ้
(Select Gate type)

เลอืก

Cold or Hot runner
เลอืก Cold Runner





วำงระบบหลอ่เย็น
Cooling System



ตอ่ระบบกระทุง้
Actuating Ejector

เปิดทำงระบำยอำกำศ
Air Vent

สิน้สดุ


