
  

  :البثق طريقة

  :نبذة تاريخية

لغرض صناعة أنابيب  ١٧٩٧عام  Joseph Bramahإن أول عملية بثق تمت من قبل        

) عن Dieالرصاص، والتي تضمنت تسخين مسبق لمعدن الرصاص ثم دفعه بقوة إلى قالب (

أول   Thomas Burrعندما صنع  ١٨٢٠طريق مكبس يدوي. ھذه العملية لم تتطور حتى عام 

قام  ١٨٩٤). في العام Squirtingدعى التدفق (مكبس ھيدروليكي، وھذه العملية كانت ت

Alexander Dick .بتوسيع عملية البثق لتشمل سبائك النحاس والبراص  

ان الحاجة المستمرة Vنتاج اTنابيب واTلواح والشرائط المختلفة بالبثق أدت إلى تطور        

دة إلى تطوير أول في الوXيات المتح  A .G. Dewolfe واسع في عمليات البثق، وھذا دفع

أنتجت أول ماكنة للبثق مع لولب عام   .Phoenix G، وان ١٨٦٠ماكنة بثق أحادية اللولب عام 

. لكن أول ١٨٧٦ھذه الماكنة عام  طورا John Prior & William Kiel، وان ك\ ١٨٧٣

قبل  من ١٨٧٩وXدة للباثق والتي لعبت دور العامل المسيطر في تصنيع البوليمرات، كانت عام 

Mathew Gray    في بريطانيا. ان أول استخدامGear Pump  للمواد البوليمرية كانت من قبل

W. Smith  حادي والثنائي اللولب فان ١٨٨٧عامTعلى العكس من الباثق ا .Gear Pumps 

لحاجة إلى ماكنة بثق متعددة متداخلة مع بعضھا. بعد ذلك لھي مضخات إزاحة وتامة الدوران و

 Intermeshing ,Counterماكنة بثق من نوع  Paul Pfleiderer، حيث قدم اللوالب

rotating twin screw extruder    أما ماكنة ١٨٨١عام .Intermeshing twin screw 

extruder   قامR.W. Eastons ثم أتى اختراع ١٩١٦تراعھا عام باخ .Farrel 

Continuous Mixer FCMوھي نسخة محدثة من ، Banbury mixer   ١٩٦٩عام ،

 Knetwolfتدعى   Nonitermeshingواصل ھذه الماكنة ھو ماكنة بثق ثنائية اللولب من نوع 

 (HDPE &تستخدم لتصنيع   FCM. حيث إن ١٩٤١في ألمانيا عام  Ellemanوالتي صممھا 

PP،تم تطوير  ) الذي يتطلب انصھار وخلطKo-Kneader  لصالح  ١٩٤٥عامBuss AG  في

وھي ماكنة خلط أحادية اللولب والتي يتم تقليب المواد فيھا على طول المحور خ\ل ألمانيا 

الدوران. إن اغلب ماكنات البثق الحديثة تحتوي في القلب على لولب واحد أو اثنان، وفي العام 

 Normal stress extruderماكنة  Bryce Maxwell & A. J. Scaloraاقترح  ١٩٥٩

حد اTقراص يمتلك فتحة بين في حركة دورانية متناسبة وان اوالذي يحتوي قرصين متقار

 Robert إن المواد البوليمرية تظھر تولد قوى مركزية ضاغطة باتجاه الفتحة. قامو بالمركز، 



Westover  بتصميمSlider pad extruder  والتي تحتوي أيضا على قرصين في حركة

  . Viscous dragمتناسبة، وان احدھما يولد ضغط بواسطة 

والذي صنع  Co-rotating disk processor  تم اختراع ١٩٧٩أخيرا في العام          

  . Disk packتحت اسم تجاري  Farrel Corporation بواسطة 

لعدة قرون اعتمد اVنسان على المواد الطبيعية كالمعادن واTخشاب واTحجار والزجاج 

ب\ستيكية تنتج تجاريا أX وھي مادة السيلولويد  م لتظھر أول مادة١٨٦٨وغيرھا حتى جاء العام 

)Celluloidوالتي حصل عليھا ( )John Wesley Hyatt من تفاعل الكافور مع نترات (

السليلوز في تجربة كان يقصد منھا استبدال العاج في كرات البليارد بمادة أخرى، إX إن ھذه 

واقتصر الحصول عليھا في  الشكل المطلوب المادة لم يكن باVمكان صبھا في قوالب لتشكيلھا في 

   لسيارات وأف\م الرسوم المتحركة.شكل رقائق استخدمت في صناعة الھيكل الداخلي لنوافذ ا

عن  Dr. Leobackelandم عندما أعلن ١٩٠٩ني مادة ب\ستيكية في العام بعدھا ظھرت ثا

) الذي أصبح من Bakeliteت (راتنج جديد ھو (الفينول فورمالدھايد) وأطلق علية اسم البك\ي

اللدائن الرئيسية في ھذه الصناعة نظرا Vمكانية صبة في قوالب ذات أشكال مختلفة تحت تأثير 

الحرارة والضغط لصنع منتجات ذات مقاومة عالية للحرارة كمقابض المقالي والبرادات وفيش 

  الكھرباء.

 ) Extrusionالبثق (

تستخدم Vنتاج أعمدة بمقاطع ثابتة الشكل، حيث يتم ضغط المادة  للبوليمر وھي عملية تشكيل     

نفس الشكل المقطعي المطلوب. من أھم مميزات البوليمرية خ\ل فوھة البثق (إسطمبة) لھا 

عملية البثق عن العمليات اTخرى قدرتھا على إنتاج أشكال مقطعية غاية في التعقيد، كما أنھا 

تنتج منتجات نھائية ذات جودة سطح عالية. قد تكون عملية البثق مستمرة Vنتاج أطوال كبيرة أو 

يتم أيضا التشكيل بالبثق على الساخن أو على البارد. غير مستمرة Vنتاج أطوال قصيرة نسبيا. قد 

 عملية البثق ھي أيضا الطريقة المثالية لتصنيع أشكال ب\ستيكية ذات أحجام قياسية كالقضبان

بشكل اكبر وتصلح للمواد   صلح للمواد اللدنة حرارياوھي ت واTنابيب والشرائط واTلواح ،

  المتصلدة بالحرارة.

  :اع المنتجات التي نحصل عليھا بھذه الطريقة إلىويمكن تلخيص أنو

  .اTشكال القياسية كالقضبان واTنابيب واTلواح واTشكال ذات المقاطع الغير عادية .١



 الشرائط المفردة أو المتعددة الطبقات ل\ستخدام المباشر أو كطبقة تغطية للورق، .٢

 .أو أي سطح أخرالم\بس 

 .عمل طبقة حماية وعزل حول اTس\ك والكاب\ت بالبثق .٣

  .ويختلف حجم المنتج حسب حجم الماكينة واTصح باخت\ف طول وسمك اللولب الدوار

  -:]ا6جزاء الرئيسية في ماكينة البث

) ويمكن تقسيم طول Barrelويوجد داخل اسطوانة ( -:)Screwاللولب الدوار ( .١

  - :جزاء ھيأ ٣إلى  اللولب

) وفيه Hopper( وھو المتصل بالقادوس )Feed sectionقسم التغذية (  •

  عمق اللولب متساوي.

وھو الجزء الوسط الذي يندفع Compression section) قسم الضغط ( •

فيه الب\ستيك اللدن إلى اVمام، أو يسمى أحيانا بمقطع اXنتقاXت 

)Transition section. ( 

) وفيه عمق اللولب متساوي، ويتم Metering section( قسم القياس  •

 بحرارة وضغط ثابتة.Die zone) تجانس المنصھر ويھيئ للدخول إلى (

 

 

  

  

  

  شكل لولب متعدد ا;ستخدام

  منطقة دخول المواد. -:)Hopperقادوس التغذية ( .٢

حسب نوع المنتج وھو ) وھي قالب معدني ذو حجم قياسي  Zone Dieاللقمة ( .٣

Xحظ للقالب)  الجزء اTخير من اللولب والمنتھي بمصفاة (لمنع الشوائب من المرور

 الشكل.

  الب\ستيك المنبثق .٤

 



  شكل يوضح أحجام مختلفة من المصافي 

  

 

  البثق شكل يبين شكل تخطيطي لماكنة

شzzكله  بخروج البوليمر المنبثق من الماكينة يتم سzzحبه إلzzى وحzzدة أخzzرى ملحقzzة حيzzث يبzzرد متخzzذا

السzzاخن  النھائي. تتلخص طريقة البثق في تغذية المادة اللدنه حراريا وانتقالھا عبر اللولzzب الzzدوار

ھا خzzارج وتبريzzد تحت ضغط عال خ\ل فتحة قياسية الحجzzم إلzzى (لقمzzة القالzzب) حيzzث يzzتم سzzحبھا

   . الماكينة

  

  

  

 

 

  

  

  

  شكل يوضح ماكنة البثق

  

 


