
 

  -التشكيل بالحقن والنفخ:

النفخ في القالب للحصول على والنفخ ھي مشابھة لعملية البثق وعملية التشكيل بالحقن 

منتجات من مواد بوليمرية لدنة حراريا وخاصة في انتاج القناني والعلب وھذه العملية 

  مستمرة وتكون دائرة مغلقة.

او? يتم حقن المادة في قالب على شكل قدح وبعدھا تفتح فكوك القالب وتنتقل المادة الى قالب 

اخر وبسرعة لCحتفاظ بدرجة حرارة المادة وبعدھا يتم نفخ المادة لتاخذ شكل القالب الثاني، 

  -وھذه الطريقة تعتبر مباشرة وھناك طرق اخرى غير مباشرة كما موضح بالرسم ادناه:

  

  

  

  

  

  

  والنفخ باستخدام قالبين منفصلين يوضح الطريقة المباشرة للحقنشكل 

  شكل القدح ا?ولي  .١

  شكل المنتج بعد النفخ .٢

  اسطوانة ماكنة الحقن .٣

 القالب ا?ولي .٤

 القدح المنتج بعد النفخ .٥

 قاعدة مسك القدح والنافخ في نفس الوقت .٦

 فكوك الفالب الثاني .٧

 نھائي بعد النفخالمنتج ال .٨

 



 

 

  

  باستخدام قالب واحد فيه تجويفين شكل يوضح طريقة الحقن بالنفخ

  حقن .١

  نفخ  .٢

  المنتج .٣

 الجزء ا?ول من القالب .٤

 الجزء الثاني من القالب .٥

 قاعدة دوارة .٦

 

 (البثق مع النفخ ) –تشكيل القناني 

عمليات ميكانيكية اوتوماتيكية ، للحصول لوجيه للبثق مع النفخ ھي وسلسلة العمليات التكن

على قناني من المواد البوليمرية اللدنة حراريا تستخدم للمياه والعصائر والمواد الغذائية وا?دوية 

ه القناني مثل عملية طبع والمواد الكيميائية ومواد زينة النساء. عادة تجرى عمليات اضافية لھذ

  .داخل تكون فارغة مثل بعض ا?لعابفيف ) بال، وھناك منتجات بسمك بسيط (خالكتابة

، وبالنسبة للبثق يستخدم جھاز باثق، ب تتم من خCل استخدام ضاغط ھواءان عملية النفخ بالقال

) البثق للمواد البوليمرية يكون مساعدة لعملية السحب (سحب القطعةوھناك اجھزة اضافية اخرى 

ند دخولھا الي القالب وذلك عند غلق القالب وتجرى مستمر ?نتاج انبوبة بسمك معين وتقطع ع

في ھذة العمليات يكون القالب ساخن خ والتبريد وسحب القطعة المنتجة العمليات ا?خرى مثل النف

وعند النفخ يحدث دفع جدار ا?نبوب الداخلي الى جدار خلية القالب ?خذ شكل القنينة المطلوبة 

  ارج يكون باتجاة طولي وعرضي والدفع من الداخل او السحب من الخ

   :ھناك نوعان من النفخ

  : في حالة اذا كانت القناني بحجم صغير ا?علىمن  .١

  : في حالة القناني اذا كانت بحجم اكبر من ا?سفل .٢



  اھم نقطة في ھذه العملية ھو سمك القناني 

  

  

  

  

النفخ من شكل يوضح مقطع طولي لقالب القناني المشكلة بالبثق والنفخ  من ا?على و

  ا?سفل

  

  

  

  

  

  شكل يوضح ا?نبوبة في البداية وبعد التشكيل

  

  ) في ا?تجاه الطولي لعمليات بثق ونفخ لسمك الجدار درجة السحب (الشد •

Rw = L1/Lo  

  درجة السحب (الشد )في ا?تجاه العرضي  •

Rp= D1/Do  

 الدرجة المتوقعة لسمك الجدار  •

Rm = g1/go  

  



 Cوتكون ھذه الدرجة مختلفة القيمة مث  

 PVCلمادة  ٤:١

  PPلمادة  ٦:١

، اية التشكيل حتى التشكيل النھائيوالشيء المھم ھو درجة حرارة ا?نبوبة في بد

  . PVC) درجة مئوية لمادة ٩٠- ١١٠وتساوي (

 

 

 الي وقت عملية التشكيل بالنفخ  tعCقة درجة حرارة المادة البوليمرية 

  ة التشكيل بداي -١

  درجة الحرارة  ----  -٢

  التشكيل النھائي  -٣

tm  درجة حراره الجدران من الداخل: 

tw درجة حراره الجدران من الخارج : 

، ھا سمك متساوي في جميع ا?تجاھاتان ا?نبوبة الخارجة من راس الباثق ل

، حيث اقل درجه حرارية في المنطقة رقم ادناه يوضح درجات الحرارةوالرسم 

ودرجة  لج الي سمك اكبر في ھذه المنطقة ) وخاصة في رقبة القنينة ?ن يحت١،٥(

  .دة متساوية والتشكيل متساوي ايضا) تكون عا٢،٣،٤الحرارة في المناطق (

  

  

  

  

  شكل يوضح مناطق درجات الحرارة على طول القنينة



حيث التشكيل بالنفخ يستخدمه الھواء المضغوط عادة او الغاز او المواد السائلة مثل الماء 

   . ٣٤٠٠paالمعقم بضغط له 

  

  

  

 

 


