
به نام خدا
اکستروژن) داي(هد طراحی 



هدهاي دایره اي

   کاربردموارد
تولید لوله◦

تولید میله◦

pelletتولید رشته و ◦



هد کستروژن لوله نوع طولی



هد کستروژن لوله نوع طولی



قالب اکستروژن لوله نوع طولی

  مکانیکی   وقوع تغییر در ساختار پلیمري که همیشه قابل رویت نبوده و باعث کاهش خواص: مهم این قالبهاعیب
ول در  جریان کانال توزیع در محصاجزاء مجزا و ترکیب کانالهاي این تغییرات در اثر تقسیم جریان در . می شود

. محل تماس است

  دیگر  و عیب. محل تماسها در حوالی عنکبوتی ها است که در این مناطق ماکرو مولکولها کشیده می شونداین
.می شوداینکه به دلیل تغییرات در جریان مذاب و عنکبوتی ها چگالی ماده متفاوت 



انواع عنکبووتی ها براي نگهداري مندرل

  نوعa 30طول پایه ها بین . مرسوم ترین است 
تا  9میلیمتر است در حالیکه ضخامت آنها  80تا 
 براي کم شدن سرعت جریان. میلیمتر است 12

اي پلیمر و در نتیجه جهت گیري کمتر زنجیره ه
میلیمتر  25تا  10پلیمري ارتفاع آنها باید بین 

.باشد

  عدد  4الی  3پایه ها براي قالبهاي کوچک تعداد
.عدد است 10و براي قالبهاي بزرگ تا 



ادامه

  به  هاي هلیکال طوري طراحی شده اند که شکل خط اتصال بین اجزا مذاب از حالت خط مستقیمعنکبوتی
ت ساخت  البته از این نوع به علت مشکال. در نتیجه کاهش خواص مکانیکی کمتر است. هلیکال تغییر می کند
.کمتر استفاده می شود

  نوع درc ود، کاهش  این نوع استفاده می شو وقتی ). پایه ها به شکل حلقه هستند(، کانال تقسیم حلقوي است
فاده می زیرا به جاي اینکه در چندین سطح مقطع استفاده شود در یک سطح مقطع است. استحکام لوله کم است

.شود



حلقه هاي تقسیم رایج براي نگهداري مندرل



راههاي کاهش اثر خط تماس مذاب

استفاده از اجزاء چرخشی.١

  PTFE)(مانند تفلون  پوشش دادن پایه هاي عنکبوتی با مواد ضد چسبنده  .٢

اعث  البته این کار ب). بعد از عبور مذاب از کانالهاي تقسیم(طویل کردن مسیر حرکت مذاب در قالب .٣
.گرانتر شدن قالب و افت بیشتر مذاب داخل قالب می شود

)نیاز به تجهیزات پیچیده دارد. (گرم کردن پایه هاي عنکبوتی.۴



)ادامه(قالبهاي تولید لوله 

  رلهاي  یکی از راههاي آن استفاده از مند. لوله و ضخامت آن می تواند بدون توقف فرآیند تغییر کندقطر
.مخروطی قابل حرکت در قالب است

  و ارتفاع  این طول از نسبت بین طول کانال جریان قالب. قالب از موارد بسیار مهم تولید محصول استطول
.کانال یا ضخامت دیواره لوله تعیین می شود

  براي . است 30تا  10پیشنهادي این نسبت مقادیرpvc  است، در   26تا  12در قالبهاي طولی این نسبت
.است 30تا  15بین  PPحالیکه براي 

  ًدرصد کمتر از ضخامت دیواره محصول درنظر میگیرند 10تا  5ارتفاع قالب با بین معموال  .



استفاده از بوش تقسیم

  دنه قالب  بکه در تولید لوله با ضخامت یکنواخت از تغییر موقعیت قالب بوسیله تسمه هاي محوري براي
.  ، استفاده می شودشده اندجاسازي 

  تقسیم   دیگر از مشخصه هاي مهم قالبهاي اکستروژن لوله طولی این است که مندرل توسط بوشهايیکی
.به بدنه ثابت شود

  میلیمتر در میان آن ساخته می شوند 2,5تا  1تقسیم به شکل مقطع لوله با سوراخهایی با قطر بوشهاي .



ادامه

 براي تزریق هوا داخل لوله براي 5قسمت  
.حفظ ساختار لوله است





مزایاي بوش تقسیم نسبت به عنکبوتی

دماي کمتر قالب اکستروژن.١

وچکبه خصوص در قالبهاي کشود، که از عنکبوتی استفاده می حالتی کمتر نسبت به % 50وزنی تا .٢

مگاپاسکال 12تا  7افت فشار کم حدود .٣



تغییر طول هد اکستروژن لوله

تغییر طول به خاطر تنظیم   
.جریان مذاب است



هد اکستروژن لوله متقاطع

این قالبها براي تولید لوله هاي   
کوچک تا قطر چند ده میلیمتر 

.استفاده می شود



ادامھ



ادامه

  مهم در طراحی این قالبها قرار گیري صحیح مندرل و طراحی منیفولد استمسئله.

  یکسان   جریان و سرعت اکستروژن لوله در طول کل محیط مندرلکه نرخ باید بگونه اي طراحی شود منیفولد
.باشد

  ه با همین دلیل است که در محل اتصال با ورودي کانال مندرل سطح مقطع زیادي داشته و بطور پیوستبه
.  در این حالت مکانی براي ذخیره سازي پلیمر بدست می آید. پیشروي عمق کانال کاهش می یابد

  محض کامل شدن ذخیره، مذاب پلیمري به راحتی به سمت خروجی کانال حرکت می کندبه .

  می تواند  این روش این است که تعیین مدت زمان ماندگاري پلیمر در منیفولد قابل پیش بینی نیست ویب
.باعث تخریب مولکولها شود



ادامھ



هدهاي اسپیرال

  هد ها براي طیف وسیعی از این
یش مواد و براي تولید لوله تا قطر ب

.میلیمتر بکار می روند 3000از 

  1: هد ها در دو نوع هستنداین- 
star like  2و- arm like



ادامھ



ادامه

  و یا چند ده شیار اسپیرال روي مندرل ایجاد می شود 10به اندازه هد اسپیرال اکستروژن تا بسته  .

  کانالهاي اسپیرال در مندرل عمقstar-like کم کم کاهش یافته تا جاییکه ناپدید می شود، در حالیکه  
.یابد ارتفاع گپ بین سطح باالیی کویل و سطح داخلی بدنه هد اکستروژن بطور پیوسته افزایش می

  انالها  مذاب تنها در ک(مذاب پلیمر در محلی که کانالها عمیق تر هستند جریان پیدا می کنند بنابراین
، )ی یابدعمق کانال کاهش م(از اینرو همانطور که مذاب پلیمر به قالب نزدیکتر می شود ).  جریان  می یاببند

.و بدنه قالب افزایش می یابد) بدنه مندرل(مقدار مذاب پلیمري در گپ بین پره هاي کانال 



مزایاي هد اکستروژن اسپیرال

  و تداخلoverlaping  اختالط کامل  باعث جریانهاي مذاب پلیمري که در جهات مختلف جریان دارند
.شده و باعث یکنواختی خواص و توزیع درست سرعت و دماي مذاب پلیمري می شود

  المانهاي تثبیت مندرل که بطور کامل خطوط اتصال مذاب را حذف کرده اندنبود.



یعایق کردن هد اکستروژن براي هر رفتن گرما و دالیل ایمن



  استفاده همزمان از هد اسپیرال
و بوش تقسیم جریان

  ماندگاري  که بازمان کار باعث می شود این
از حذف کافی مذاب پلیري در هد اکستروژن، 

مناطق رکودمذاب پلیمري و خود تمیز کنی  
.شویممطمئن کانالهاي جریان 



هد اکستروژن غیر گرد

:انواع 

تک صفحه اي.١

چند صفحه اي.٢

.هنگام طراحی این هد هاي اکستروژن باید به تورم و انقباض محصول توجه خاص شود 



هد اکستروژن تک صفحه اي



pelletمثالی از یک قالب تک صفحه اي براي تولید 



رابطه افت فشار و ارتفاع قالب در قالب تک صفحه اي



ادامه

  شوند موانع، باعث سرعت باالي اکستروژن میسرعت مذاب پلیمر در خروجی قالب یکی نیست و توزیع.

  دماي پلیمر نیز در سطح مقطع همگن نیستتوزیع .

  ک کننده  قبیل کالیبراتور خناز تجهیزاتی به دقیق، همین دالیل براي تولید محصول با کیفیت و به
cooling-calibrating) (نیاز است.

  قالبها بیشتر براي تهیه اینpellet  می رودبکار.

  



هدهاي اکستروژن چند صفحه اي



ادامه

  کرده  در ورودي هر کانال یک سطح موربی وجود دارد که مواد پشت هر کانال را به کانال دیگر منتقلتنها
.و از رکود مواد پالستیکی پشت صفحه قالب جلوگیري می شود

  یوسته شکل  تولید پروفیلها از ساده تا پیچیده نیز از چندین صفحه قالب استفاده می شود که بطور پبراي
.پروفیل با کنار هم گذاشتن آنها شکل می گیرد



نمونه اي از قالب چندصفحه اي براي تولید پروفیل



نمونه دیگر از قالب چند صفحه اي



ادامه

  هندمی دکه صفحات توسط پیچها مونتاژ می شوند، اندك اندك سطح مقطع موردنظر را شکل هنگامی.

  اول ناحیه . صفحات معموال به سه ناحیه تقسیم می شونداین(A) بوده که به خروجی عرضه ، ناحیه
ل  شکرا به ) ناحیه اول(سطح مقطع کانال ورودي است که ناحیه انتقال  (B)ناحیه دوم . اکسترودر متصل است

. ناحیه تولید شکل نهایی است (C )ناحیه سوم . کندسطح مقطع مورد نظر تبدیل می 



ادامه



ادامه

  طراحی این هدها باید از شکل صحیح کانال توزیع اطمینان حاصل شوددر.

  توقف پلیمري نباید در آن صورت گرفته و جریان تنها باید طولی باشدهیچگونه.

  هد  . ابدطراحی شده باید بگونه اي باشد که سطح مقطع بصورت پیوسته در جهت جریان کاهش یکانال
.اکستروژن باید به ساده ترین شکل ممکن ساخته شود

  براي این کار از شبیه سازیهاي کامپیوتري استفاده می شود. این هدها ساده نیستطراحی.



طراحی هد براي قالبگیري بادي

  اصول، طراحی این هدها با طراحی در
. هد لوله تفاوتی ندارد

  از   هدهاي قالبگیري بادي بیشتردر
با مندرل اسپیرال متقاطع هدهاي 

star-like اینگونه . استفاده می شود
ه که هیچگونمی کند طراحی تضمین 

لم خط اتصال پالستیک روي سطح فی
.ایجاد نمی شود





ادامه

  اصلی این قالبها با قالب لوله در شکل گپ دوار قالب هد اکستروژن استتمایز .

  1,6تا ) براي فیلمهاي نازك(میلیمتر  0,6به ضخامت فیلم، پهناي گپ دوار در محدوده بین بستگی 
. است) براي فیلمهاي ضخیم(میلیمتر 

  متر است 3ا قطر فیلم نیز بین چندین سانتیمتر ت. گپ چندین بار بزرگتر از ضخامت فیلم استپهناي.

  و  ) اي کمبراي قطره(خاطر مقاومت جریان پلیمر، طول ناحیه سر قالب نباید بیشتر از چند سانتیمتر به
. باشد) براي قطرهاي بزرگ(سانتیمتر  10بیشتر از 



ادامه

  با ضخامت کم می توان از دمیدن هوا در داخل لوله استفاده کردهاي تولید لوله براي.

  این  کار سوراخی در مندرل که با قالب هد همراستا است در ناحیه سرقالب ایجاد می شودبراي.

  ت انجام می دمش فیلم و فرایند خنک کاري توسط رینگهاي خنک کننده که متصل به سر قالب اسکنترل
.  شود

  از کناره ها که با فیلم در تماس بوده باز هستند و هوا از آنجا با فیلم در تماس استرینگ ها .





ادامه

  ا ضخامت آنجاییکه تعریف دقیق پهناي گپ دوار قالب هد اکستروژن در کل طول محیط و تولید فیلم باز
.از هد هاي اکستروژن چرخشی متقاطع استفاده می شودمناسب مشکل است، یکنواخت و 

  ي  این هدها بر رو. این نوع هدهاي اکستروژن، بخش اصلی هد اکستروژن به قالب دوار متصل می شوددر
.بیرینگها و ساپورتهایی روي هد اکستروژن نصب شده و می توانند حول محور طولی حرکت کنند



ادامه



هد اکستروژن براي تولید ورق و فیلم مسطح

  سترود  از معیارهایی که فیلم و ورق را از هم متمایز می کند ضخامت آنها و همچنین استعداد پلیمر اکیکی
.شده در خنک کاري بدون تغییرشکل دائمی است

  قالب   مشکل مربوط به هدهاي اکستروژن مسطح، اطمینان از نرخ جریان یکنواخت در کل عرضبزرگترین
.میلیمتر باشد 4500است که می تواند تا 

    



ادامه



ادامه



ورقاجزاء هد مسطح 

. داراي سطح مقطع دایره اي بوده و طول آن تقریبا نصف طول هد اکستروژن است: کانال ورودي.١

مت  کانال داراي دو یا سه قس. به صورت متقارن در دوطرف کانال ورودي قرار گرفته است: کانال توزیع.٢
.کانال توزیع استراحت -3کانال توزیع کمکی و  -2کانال توزیع اصلی،  -1: اصلی است



اشکال مختلف کانال توزیع اصلی  
کانال متقارن مخروطی.١

خطیهمگراي کانال .٢

کانال همگراي سهموي.٣

کانال همگراي هذلولوي.۴

.  البته مورد آخر به ندرت استفاده می شود 

  سطح مقطع کانال توزیع بصورت دایره اي یا شبه دایره اي استشکل.

  فاصله گرفتن از کانال ورودي سطح مقطع کانال توزیع کاهش می یابدبا.



ادامه



ادامه

  کل گیري وجود آن به خاطر ش. توزیع کمکی شکلی بسیار مشابه به شکل قالب هد اکستروژن داردکانال
.صحیح جریان پلیمري، پایداري پلیمر و یکنواختی دماي جریان پلیمري است

  ًست که  آزادسازي تنشهایی امنظور این کانال به . در انتهاي کانال کمکی، کانال استراحت قرار داردمعموال
پلیمر   همچنین برااي یکنواختی فشار، سرعت و نرخ جریان. در طول جریان پالستیک در آن ایجاد شده است

.است

  هدهاي اکستروژن شیاري طولی با کانال توزیع دایره اي و شکل متقارن مخروطی و همگراي  مزیت
ال فشار معمو. سهموي یا غیره این است که هد اکستروژن آسیب پذیري کمتري در اثر فشار مذاب پلیمر دارد

.  مگاپاسکال می رسد 40ورودي تا 



ادامه

  تشکل به گونه اي است که فیلم یا ورق تولیدي در جهت طولی داراي ضخامت بیشتري استغییر .

  مگاپاسکال است 20کل افت فشار در سیستم تا معموال.

  تتنظیم جریان مذاب در خروجی، المانهاي متحرکی در انتهاي قالب هد اکستروژن قرار داده شده اسبراي .
. البته این المانها در کانال توزیع کمکی نیز قرار داده شده است

  المانهاي متحرك شامل نوار خفه کن این(choker bar)  انعطاف پذیر لبهاي و(flexible lips) است .

Choker bar   در قالب هد تولید ورق استفاده می شود وflexible lips  در قالب هد تولید فیلم براي
.  تغییر ضخامت استفاده می شود



ادامه

ع اندازه این المانها می توانند به سنسورهاي پیزوالکتریک متصل شده تا فشار مذاب را در کانال هاي توزی 
.گیري کرده و ارتفاع قالب را تغییر دهد



ادامه



هدهاي اکستروژن براي پوشش دهی
  ار گیردمورد استفاده قر) مانند میله و ورق(اکستروژن می تواند براي پوشش دهی انواع پروفیلها فرآیند.

  در هد اکستروژن متقاطع یا زاویه اي انجام میگیرد) یا سیم(پوشش دهی میله فرایند.

  قالب براي پوشش دهی میله با ورق خیلی متفاوت نیستطراحی  .

  هد پوشش دهی میله، کانال مندرل توسط راهنماي میله جایگزین شده استدر .

  پوشش دهی میله که در هد اکستروژن رخ می دهد به پوشش دهی فشاري معروف است و تحتفرآیند  
.فشار مذاب پلیمر در قالب انجام می گیرد

  ا تحت  فرآیند پوشش دهی دقیقا پشت هد اکستروژن انجام گیرد به آن پوشش دهی خال گویند زیراگر
.نجام می گیردتاثیر فشار اتمسفر که بیشتر از فشار ایجاد شده در محدوده بین میله و محصول پلیمري است، ا



)سیم(نماي شماتیک هد پوشش دهی میله 


