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 -:The Pressureالضغط 

        ضغط التشكيل له دور وتأثير على نوعية وخواص المنتج ولھذا السبب تمت دراسة تأثير 
الضغط على المنتج بشكل مكثف ومن أھم العلماء المختصين بمتغيرات الضغط ھم  سبنسر 

)Spencer ( وجيلمر)Gilmore (لب وھما أمريكيان أھتموا بتجاربھم بفحص الضغط في قا
وتوصلوا الى نتائج مبينه  في المنحني الذي يوضح  متغيرات ) PS(الحقن لمادة البولي ستايرين 
  .الضغط الداخلي بدالة الوقت

  

  .الشكل يوضح العJقه متغيرات الضغط الداخلي بدالة الوقت

  :وھذا المنحني ينقسم الى قسمين 

  .وقت ارتفاع الضغط

  .وقت انخفاض الضغط

  :الموجودة في المخطط أعJه تعني) A, B, C(والمناطق 

A : يوجد أرتفاع في الضغط(الفترة الميتهQ.( 

B :بداية دفع المواد. 

C : ارتفاع الضغط الى أعلى حد(الضغط السريع.(  



.            ان الضغط المسلط في ماكنة الحقن يعتمد على نوعية الماكنه والمواد المستخدمه
 PWُمى بالضغط الخارجي او ضغط الحقن ويرمز له بالرمز ُوالضغط المسلط أمام اللولب يس

  : وكما مبين في المخططd والقطر الخلفي للولب Dويتم تحديده من خJل معرفة قطر اللولب 

  

  

  

  :ويمكن حساب ھذه الضغوط من خJل المعادله التاليه

  

  -:حيث ان 

Pw :الضغط الخارجي او ضغط الحقن.  

D :قطر اللولب.  

d :القطر الخلفي للولب.  

F :حتكاك الداخليQا.  

Ph :الضغط المسلط على قاعدة اللولب أو المكبس.  

 تكون بحدود  Pw ولكن قيمة الضغط  في Mpa 5ً       قيمة ھبوط الضغط تكون عادة بحدود 
)200- 60 Mpa ( وممكن ان تكون اقل لبعض المواد مثل البولي اثيلين واطئ الكثافه)LDPE (

 -290(ويساوي ) PTFE(واعلى من مادة البولي تترافلورا اثيلين ) Mpa 20 -50(ويترواح 

280 MPa .( الضغط في خلية تجويف القالبPg يسمى ايضا بالضغط الداخلي وھو الضغط ُ
                                              :الكلي ويحسب من المعادله اQتيه

 

  :حيث ان 

∆ pc = (pc1 – pc2) : سطوانةQفرق الضغط في ا. 

∆ pd = (pd1- pd2): فرق الضغط في الحاقن .  

∆ pk = (pk1- pk2) : فرق الضغط في المجاري.  

D 
d 



وقيمة الضغط الJزم لملئ الخليه في القالب يعتمد على درجة حراره الماده البوليمريه المنصھره 
ط عليھا ونتيجة لذلك يكون ملئ حيث ان مع ارتفاع درجة الحراره تھبط قيمة الضغط المسل

  .تجويف القالب للمواد افضل وھذه لھا عJقه باQنسيابيه وسيولة الماده

الى حجم الماده الداخله في درجات  Pgوالمخطط التالي يوضح عJقة الضغط في تجويف القالب 
  .الحراره المختلفه

  

لداخله في درجات الحراره الى حجم الماده ا Pgالشكل يوضح عJقة الضغط في تجويف القالب
 .المختلفه

 


