
  -الخلط:

لوجية لتشكيل المواد البوليمرية، وتعتبر ھذه العملية وھو عملية تجري قبل العمليات التكن

سائلة او لدنة او صلبة كالحبوب والمساحيق بشرط ان  (اضافات)مھمة جدا وھي باضافة مواد 

تتم عملية عملية التجانس بعد الخلط، والتجانس ھو تقبل المواد لبعضھا مثل خلط مادة في حالة 

  سائلة او لدنة مع اضافات ومواد ملونة في حالة صلبة.

ت مختلفة. الخلط اما المادة تسمى بالمادة المشكلة وھذه المادة يتم تشكيلھا بتقنياخلط في حالة 

مباشرا مثل عمليات الصب والكبس واللصق والخلط الغير مباشر مثل مثل عملية الحقن والبثق. 

  في عمليات التشكيل اھم طريقة للخلط ھي الطريقة الميكانيكية والميكانيكية الحرارية.

  

  

  

  

  

  شكل يوضح عدة حلول لخJطات بحركة دائرية حول محورھا

  محرك كھربائي .١

  الخلطحوض  .٢

 الخJط (عتJت الخلط) .٣

 

 

  

  

  شكل يوضح خJط بعتلتين ( ثنائي)

  العتJت ( الخJط)  .١



  قاعدة  .٢

 حوض الخلط .٣

 محرك كھربائي .٤

 صندوق سرعات  .٥

 كراسي محاور .٦

  -الخلط الميكانيكي الحراري:

  ھذا النوع من الخلط يشمل درفلة المواد وسحقھا من خJل اسطوانتين مسخنة.

الطريقة لخلط المواد البوليمرية في الحالة اللدنة، وھي Y تختلف عن تستخدم ھذه  -الدرفلة:

طريقة صقل الورق والقماش وتتم الدرفلة بواسطة اسطوانة واحدة او اثنتين او ثJثة للحصول 

  -علة عملية خلط افضل وتماسك جيد والرسم ادناه يوضح الدرفلة:

  

  

  

  

  

بمساعدة اسطوانتين بحركة دائرية وبسرعة  شكل يوضح عملية خلط المواد البوليمري بالدرفلة

V2 < V1  

  ١اسطوانة  .١

  ٢اسطوانة  .٢

 المادة البوليمرية .٣

 سكين التعديل .٤

 الحوض .٥

والمسافة بين اسطوانتين بحدود عدة مليمترات والمادة المستخدمة من المواد اللدنة حراريا 

)Thermoplastic مسخنة ) تدخل بين الدرافيل على ھيئة حصص، وعادة تكون الدرافيل

 PVCوالشروط اYساسية للدرفلة ھي درجة حرارة اYسطوانات مثJ عند خلط مادة مع 



 بدرجة حرارة لJسطوانات تتراوح بين 
0
C)وبالنسبة لبعض المواد الصلدة ١٦٠-١٣٠ (

 حراريا درجة الحرارة تتراوح بين 
0
C)ووقت الدرفلة يتراوح بعدة دقائق.١١٠-٨٠ ( 

  

  

  

  

  

  

لماكنة خلط ميكانيكي حراري وباستخدام ضغط بسيط وبمساعدة شكل يوضح مقطع طولي 

  عمودين بحدبات.

وافضل طريقة للخلط الميكانيكي الحراري ھي التي تتم بمكائن البثق والحقن ( جھاز التلدين) 

من خJل دوران لولب وبمساعدة المسخنات تتم عملية الخلط للمواد اYضافية المساعدة او 

  اYصباغ وغيرھا.


