
  ٥ -محاضرة تكنولوجيا البوليمرات 

  

 :The screwاللوالب (الحلزون) 

) ٣٥-٣القط**ر (الى  أي الطول   L\Dاللولب يتصف بشكل وقياسات محددة حيث نسبة  

القيمة تكون كبيرة في البداي**ة  ذهھ  D) ٠.٣ -٠.٠٥) يساوي (hعمق التجويف ( ،حسب التصميم
    D ) ١.٢- ٠.٨للخط اللولبي = ( t يفمسافة التجو ،النھاية حتىوتصغر تدريجيا 

  : يساويو) لخط الحلزون المدور sγ( اللفة اوعدد اللفات نرمز له حزمة

stgDsts απγ == /  

Ds=(D+Dr) /2  

  D)   ٠.١- ٠.٠٦) = (eوالعرض (،      sαزاوية الميل لخط اللولب   =   

  

  

  

 

  

  

  يوضح زاوية الميل في لفات اللولب شكل

 

   (D) لولبا لالى القطر الخارجي  (L )ع�قة الطول جدول يبين 

ة   عPق
D/L  

 انظمة اللولب

 لياوالى المطاط بتسخين  مخصصه مكائن البثق ذات اللولب الواحد ٦-٣

 لياوالمطاط بدون تسخين  ٢٠-١٠

 وماتيكيةوتWا يناتكاالى الم ١٨ – ١٢

 ات العامةتخدامالمكائن ذات اWس ٣٠  - ٢٠

 مكائن البثق مع النفخ ٣٥ – ٣٠

   مكائن البثق بلولبين 

١٢ – 
 مخروطيا.  ١٨*

 عدل –دائري ب.  ٢٢ - ١٦

 الحقن الخطية يناتكام 

 الى مطاطا.   ١٥ – ١٢

 حراريا بدون مطاط الصلدة يمراتالى البولب.   ١٤ – ١٠

 حرارية ليمرات اللدنةالى البوج.   ٢٢ – ١٨



  * تخص متوسط القطر

Dmin +Dmax)  ⁄ 2 = (DS  

DSمتوسط القطر =  

  

لخواص وا اعPه لنظام اللولب تأخذ حسب طريقة ونوعية التشكيلجدول الفي القيم 
للولبية تدريجيا حجم القناة  اختصار وحسب خواص المنتج المطلوبة. ريةالفيزياوية للمواد البوليم

خروج الغازات من  رضغلب اWسطوانية ليتم في اللوا ختصاراW اوھذ )١اقل من اWختصار (
  .ريةالمواد البوليم

ة حركة شد ،في النظام اللولبية يمدين السلالتلضمن لنا سير عمليات ي يجب انلب م اللويصمت
 شدة الحركة  وتقاسعندما يكون التصميم مناسبا اكبرمقاطع التحول والتغذية تكون المواد في 

   .هعوالمائ هلدنلة حاتكون المادة في في ھذا المقطع  Wن ،ولبلللطع التغذية في مقالمواد عادتا 

  

   ، اعلى سرعةلولبلل السرعة الدائرية 

 الدائرية السرعة النظام اللولبي 

 م/ثا

  )احادي اللولب( مكائن لبثق بلولب واحد

  المستقرة حراريا ريغ ريةلمواد البوليمل .١

 رية المستقرة حراريامواد البوليملل .٢

  

٠.٣  

٠.٨ – ٠.٥ 

  مكائن البثق ذات اللولبين

  مخروطية الشكل .١

 اسطوانية الشكل .٢

  

٠.٢٥ – ٠.١٥  

٠.٣٥ – ٠.٢ 

  ئن الحقن الخطيةمكا

          رية الصلدة حراريامواد البوليملل .١

  لدنة      رية غير المستقرة حراريا لمواد البوليمل .٢

 حراريا رية المستقرة حراريا          لمواد البوليم .٣

  

٠.٦ – ٠.٣  

١.٢ – ٠.٥  

١.٤ – ٠.٧ 

  

  .وائعتضخ الم هھي تعمل كمضخة لولبيلب وظيفة اخرى والولي او

 


