
  

  :البوليمراتحقن الحرارية لماكنة  ةءالكفا

  
η ةالحراري ءة: الكفا   

oT) الدرجة البدائية ٢٥-٢٢: ھي درجة حرارة الغرفة  (  

ليل المواد البوليمرية بتأثير الحرارة نستنتج مدى سرعة تسخين المواد وتأثيرھا بالحرارة بعد تح

  في المراحل المختلفة 

  لمواد ا: الفرق في درجة الحرارة   

  ا6سطوانة فرق في درجات الحرارة المسخنات و: ال  

ط او تسخين وھو مؤشر نشااستقرار العالية يعني قلة فقدان الحرارة و كلما كانت الكفائة الحرارية

  % ٨٠نظام التلدين في مكائن الحقن بحدود  ءةعادة تصل كفافعالية المسخنات بشكل جيد و

  

  ):Molding pressureضغط التشكيل (

  

ج ولھذا السبب أھتم العلماء المختصين نوعية وخواص المنت علىضغط التشكيل له دور

  )Gilmorek,  Spencerالب ومن ھؤ6ء الھلماء (بالتغيرات بالضغط وخاصة في الق

وتوصلو الى القيم  PSوھما امريكا الجنسية اھتموا بتجاربھم بفحص الضغط في القالب لمادة 

الموجودة في المنحني اعUه لتغيرات الضغط الداخلي بد6لة الوقت وھذا المنحني يقسم الى 

  قسمين :

  ارتفاع الضغط  وقت -١

  وقت انخفاض الضغط  -٢

A الفترة الميتة : 

B  بداية دفع القالب :  

C الضغط السريع الى اعلى حد :  

   تي:يوضحھا الشكل ا6فتح القالب  التلدين، ،، الضغط، الحقن، الغلقعملية التشكيل 

  

             TfTeTTcTbTaTw +++++= α  

 

  حيث 

Tw  ھو وقت الدورة الكاملة :  



  

  

 ١٦.٣وزنھا  PSلسلسلة عمليات الحقن لعلبة Tw يوضح الوقت الكلي للدورة  تيرسم ا6ال

  قطع في الثانية (بدون انقطاع) ١٠وانتاج 

لسلسلة عمليات التشكيل تعتمد بالدرجة ا6ولى على قدرة او عطاء   Twالوقت الكلي للدورة  •

  الحقن وتصميم وحجم القطعة المنتجة و نوع المواد البوليمرية نظام التلدين لماكنة 

  

  :ormFالقالب 
  

والجزء المتحرك عادةً  ين رئيسيين احدھما ثابت واfخر متحرك،ئالقالب يتكون من جز

  يتحرك بحركة مستقيمة إلى الخلف واhمام وقسم من القوالب لھا حركة دائرية ومستقيمة.

  -لقوالب:يوجد ثUثة أنواع من ا

  القوالب شبه الساخنة والقوالب الباردة. القوالب الساخنة،

والقالب يتكون عادةً من تجاويف لتوصيل المادة البوليميرية إلى الخلية عن طريق القناة 

  المخروطية المثبتة على الحاقن.

  الع$قة بين مقادير الحقن 

  -الجدول يوضح العوامل التي تؤثر على مقادير الحقن:

  قنالحكينة ما

  الوقت                            الحرارة                                                 الضغط

  وقت بقاء  .١درجة حرارةالمسخنات                 .١ضغط الحقن للمكبس أواللولب         .١

أو  المكبس

  اللولب في اhمام 

  وقت التبريد .٢درجة حرارة الحاقن                     .٢الضغظ الثاني للمكبس أو اللولب      .٢

  درجة حرارة المواد .٣                                                

  قالب وقت فتح ال .٣البوليميرية                                                                            

  عند دخولھا                                                                                   

  .وقت حركة ٤                                                                                          

  المكبس أو اللولب                                                                                                      

  



  

  قالبال

  تصميم المجاري أو القنوات  .١

 مقطع وطول القنوات  .٢

 مسافة حركة المواد  .٣

  الوقت                                                          الحرارة

  وقت تعبة القالب  ●  درجة حرارة القالب                             ● 

 وقت التبريد  ●قدرة وإمكانية تبريد القالب                        ● 

 صفات (خواص اqنسيابية)

 اللزوجة النوعية  .١

 عUقة اللزوجة بسرعة قطع المواد  .٢

  الصفات الحرارية

  الحرارة النوعية  .١

 درجة حرارة اqنصھار .٢

 اqنتقال الحراري  .٣

  خواص الحبيبات 

  القياسات والشكل .١

 معامل اqحتكاك .٢

 


