
به نام خدا

اکستروژن

EXTRUSION



اکستروژن
  روفیل طول فرآیند اکستروژن یک مذاب پلیمري از میان یک قالب با شکل خاصی پمپ شده و یک پدر

.خاصی شکل می گیرد

  پروفیل می تواند یک صفحه، فیلم، تیوب یا هر سطح مقطع دیگري باشداین.

  وند اما اصول پیستونی براي اکستروژن پلیمرها استفاده می ش-هر دونوع اکسترودر پیچی و سیلندرهرچند
.آنها کامال با هم متفاوت دارد

  استفاده از اکسترودر هاي پیچی بسیار رایج تر استامروزه.



اصول پمپ کردن



انواع اکستروژن پیچی
    تک مارپیچه(Single Screw)

  دو مارپیجه
(Co-Rotating)دو مارپیچه همسو ◦

(Counter-Rotating)دو مارپیچه ناهمسو ◦



نماي شماتیک اکسترودر تک مارپیچه



نماي شماتیک انواع اکسترودرهاي دومارپیچه



Plasticating)اکسترودر پالستیک سازي  Extruder)

  ازي استتولید محصوالت پالستیکی تک مارپیچه رایج ترین وسیله در صنعت پالستیک ساکسترودرهاي.



نواحی مختلف دستگاه اکسترودر

ناحیه تغزیه مواد جامد پلیمري.١

ناحیه ذوب یا انتقال.٢

ناحیه پمپ .٣



روند کار اکسترودر
انتقال مواد جامد پلیمري از قیف به محفظه مارپیچ.١

فشردن مواد جامد و انتقال آنها به قسمت پایین تر محفظه.٢

ذوب کردن مواد جامد پلیمري.٣

مخلوط مواد پلیمري بصورت همگن.۴

پمپ کردن مذاب پلیمري از میان یک داي.۵



مشخصات یک اکسترودر



میلیمتر براي پلی اتیلن   45منحنی مشخصه مارپیچ و قالب با مارپیچ با قطر 

  هاي مشخصه قالب منحنیk1,k2,k3,k4 است.

K1  :قالب با مقاومت کم، مثال براي صفحات ضخیم.

K4  :قالب با مقاومت باال مثال براي تولید فیلم ها.

  شارحداکثر خروجی با حدکثر افت ف: تخلیه بازنقطه  .
.این حالت براي موقعی است که قالب وجود ندارد

  قلخروجی صفر و افت فشار حدا: تخلیه بستهنقطه  .
.براي حالتی است که اکسترودر بسته است

.خط ناحیه قرمز بیشینه دماي قابل تنظیم است 

  تم  مشکی بیانگر خروجی مورد نیاز براي یک سیسخط
.مقرون به صرفه است



ناحیه انتقال مواد جامد
  این قسمت انتقال مواد جامد پلیمري از قیف به کانال مارپیچ استوظیفه.

  محض رسیدن ماده به کانال، آن فشرده شده و به پایین کانال منتقل می شودبه.

  ت  خاطر وجود اصطکاك محفظه کانال، سرعت چرخش مواد پلیمري کمتر از سرعت چرخشی مارپیچ اسبه
یکی  این اصطکاك براي حرکت رو به جلو مواد پالست. و در نتیجه باعث لغزش مواد در جهت محوري می شود

.الزم است

  با آب خنک  حفظ ضریب اصطکاك باال بین محفظه و پلیمر قسمت تغزیه باید خنک شود که این کاربراي
.انجام می شود



یچهنماي شماتیک قسمت تغزیه شیار دار اکسترودر تک مارپ

  وددار کردن در راستاي محوري باعث افزایش اصطکاك می ششیار.

  ست  جلوگیري از ایجاد فشار اضافی که می تواند منجر به شکبراي
برابر قطر  3,5مارپیچ یا محفظه شود، طول شیارها نباید بیشتر از 

. مارپیچ باشد



غزیه  منحنی هاي مشخصه مارپیچ و قالب براي یک اکسترودر ت
میلیمتر براي پلی اتیلن   45شیار دار با قطر 



بی بعد کردن پارامترها براي مقایسه نمودارها
L  25بیان کننده طول کل کانال براي اکسترودرL/D .

.درجه است 17,65را فرض میگیریم  φزاویه  



ی و  منحنی مشخصه بی بعد براي اکسترودر با تغزیه معمول
شیاردار



ناحیه ذوب
  رآوري  طول این ناحیه تابع خواص مواد، هندسه مارپیچ و شرایط ف. این ناحیه مواد پلیمري ذوب می شونددر

.است



a (  بستر مواد جامد در یک کانال
سطح مقطع کانال  ) bمارپیچ، 

مارپیچ  



  بی بین  جامد در مقابل پره جلویی مارپیچ هل داده می شوند، بطوریکه مذاب پلیمري تازه توسط حرکت نسمواد
.بستر جامد سطح محفظه از فیلم مذاب به استخر مذاب تبدیل می شود

  شروع و خاتمه مذاب هنگام طراحی مارپیچ براي کاربرد خاص اهمیت پیدا می کندمکان .

  

ناحیه ذوب



در دو حال آزمایشگاهی و   LDPEپروفیل بستر جامد براي فراوري 
Tadmorپیش بینی شده با مدل 



کل  پارامترهاي اکسترودر، شرایط فرآوري و خواص ماده براي ش
اسالید قبل



  بخش   تغییرات در این. آزمایش تا آزمایش دیگر تغییرات بزرگی در پروفیل هاي بستر جامد مشاهده می شوداز
مت انتهاي اکسترودر توسط تغییرات اندك در شرایط فراوري است که توسط تجزیه کنترل نشده بستر جامد به س

.ذوب ایجاد می شود

  ًاز مارپیچ معموالMaillefer  و مارپیچ حائل(barrier screw)   براي اطمینان از کیفیت باال و تکرارپذیري
.  استفاده می شود

  مارپیچMaillefer  با بکار گیري مکانیزم حذف مذاب(melt removal)  ،عرض بستر جامد را ثابت نگه می دارد
.در حالیکه مارپیچ حائل  از عمق کانال ثابت با کاهش تدریجی در عرض بستر جامد استفاده می کند

ناحیه ذوب





یا ناحیه پمپ کردن) مترینگ(ناحیه اندازه گیري 
  داندازه گیري مهمترین ناحیه اکسترودر است و فشار کافی براي پمپاژ مذاب را فراهم می کنناحیه .

  انین پمپاژ در بخش اندازه گیري یک اکسترودر تک مارپیچه با حل کردن معادله حرکت با قوقابلیت
.مناسب تخمین زده می شود



منحنی هاي مشخصه براي یک سیال نیوتنی

  اثر عمق کانال را روي منحنی مشخصه مارپیچشکل 
یک قالب اکستروژن با مقاومت باال  . نشان می دهد

  با مارپیچ کم عمق بهتر کار می کند و)  ورقهاي نازك(
ر داراي یک قالب با مقاومت کمتر با مارپیچ با عمق بیشت

.بهره وري بیشتري است



ی و  خروجی براي اکسترودر با تغزیه معمول
شیاردار



قالبهاي اکستروژن



نکات مهم در طراحی قالبهاي اکستروژن

  زیرا سطح مقطع ضخیم هم هزینه مواد را باال می برد و هم . سطح مقطع هاي ضخیم اجتناب شودازsink 
mark هاي ناشی از انقباض را افزایش می دهد.

  کل تر مقاطع تو خالی هزینه قالب را افزایش داده و تمیز کردن قالب مش. مقاطع تو خالی حداقل شودتعداد
.می شود

  ان و اعوجاج قطعه ضخامت غیر یکسان باعث ایجاد انقباض غیر یکس. با ضخامت یکسان تولید کنیدپروفیلی
.می شود



طراحی پروفیلهاي اکستروژن



قالبهاي ورق

  بها با از رایج ترین نوع این قالیکی
.است coat-hangerنام 

  



coat-hangerاجزاي قالب 



ادامه
  تولید یک هندسه یکنواخت در لب قالب، هندسه منیفولد باید بطور مناسب مشخص شودبراي.  

  طراحی قالب   از طریق منیفولد و پهنه قالب بستگی به خواص غیر نیوتنی پلیمر دارد، بگونه اي کهجریان
.پلیمر دارد shear thinningبستگی به رفتار 

  تیک قالبی که براي یک ماده طراحی شده است لزوماً براي ماده دیگر قابل کاربرد نیسبنابریان.

  



coat-hangerتوزیع فشار در یک قالب 



قالبهاي لوله اي
  قالبها براي تولید لوله هاي پالستیکی و فیلمهاي لوله اي این(Film blowing) در این  . استفاده می شوند

.قالبها مذاب اطراف پایه هاي عنکبوتی جریان می یابد که باعث ایجاد خط جوش می شود



البته در این قالبها یک خط جوش اطراف . استفاده می شود cross-headبراي غلبه بر مشکل خط جوش اغلب از قالبهاي  
.مندرل ایجاد می شود



البها مذاب در این ق. در قالبهاي فیلم بادي از قالبهاي اسپیرالی استفاده می شود و هیچ خط جوشی ایجاد نمی شود 
ریان پیدا می پلیمري از چندین مسیر تغزیه به کانال هاي اسپیرال مستقلی که پیرامون مندرل پیچیده شده اند، ج

.کند



انواع وسایل اختالط

  (Internal batch mixers)میکسرهاي داخلی  .١
سازي مورد  میکسرهاي داخلی مانند بنبوري ها، قدیمی ترین نوع وسایل اختالط پلیمرها هستند و هنوز بطور گسترده در صنعت الستیک◦

.استفاده قرار می گیرند

  (Continuous mixers)میکسرهاي پیوسته .٢
.در صنعت اغلب از میکسرهاي پیوسته استفاده می شود، مانند اکسترودرهاي تک مارپیچه و دو مارپیچه◦



میکسرهاي استاتیک
 آن مذاب  میکسرهاي استاتیک یا میکسرهاي بی حرکت، وسایل اختالطی تحت فشار هستند که از طریق

.دپمپ می شود، می چرخد، و منجر به اختالط موثر شده بدون اینکه نیاز به قطعات متحرك و غیره باش



ادامه
 د بخش  به محض اینکه ماده وار. همانطور که سیال می چرخد، فصل مشترك بین سیاالت افزایش می یابد

.درجه تغییر مسیر می دهد 90جدید می شود، فصل مشترك 

 مگن به نظر تغییرجهت تا جایی تکرار می شود که تعداد شیارها آنقدر زیاد شود که ترکیب ه-توالی کشش
:افزایش می یابد... و  16،32، 8، 6، 4، 2تعداد شیارها از یک بخش به بخش دیگر بصورت . آید



رابطه تعداد شیار با تعداد بخش  



تاتیکپیشرفت آزمایشگاهی الیه هاي رزین هاي رنگی درون میکسر اس



میکسر بنبوري
 سرهاي  میکسرهاي داخلی میک. میکسر بنبوري معمولترین میکسر داخلی مورد استفاده در صنعت است

ه خصوص براي بسیار نیرومندي هستند که تولید جریانهاي کششی و برشی خیلی پیچیده اي می کنند که ب
.پراکنده کردن توده هاي ذرات جامد درون زمینه پلیمري مناسب هستند

 یکی از کاربردهاي مهم بنبوري شکستن و پراکنده کردن بلوك هاي کربن درون الستیک است. 

 ه ها  میزان پراکنده کردن ذرات جامد درون زمینه بستگی به زمان اختالط، سرعت روتور، دما و هندسه پر
. است



تصویر بنبوري و تصویر روتور آن



میکرومتر در بنبوري   9نمودار پراکنده کردن بلوك هاي کربن با اندازه بزرگتر از 

  نانومتر  500دایره هاي قرمز نتایج آزمایشگاهی، خط قرمز پیش بینی تئوري، خط شکسته درصد توده هاي بزرگتر از



اختالط در اکسترودرهاي تک مارپیچه

 اگر پین  . ابدکیفیت اختالط در این اکسترودر ها می تواند با ایجاد پین هایی روي روتور یا محفظه افزایش ی
.شناخته می شود QSMها روي محفظه باشند اکسترودر با نام 

 یاالت  این کار را با تغییر جهت دادن سطوح بین س. در هر دو حالت پین باعث آشفته کردن جریان می شود
.و ایجاد کردن سطوح جدید با تقسیم جریان انجام می دهد

 اغلب به . ستوجود پین در اکسترودر به خصوص براي ترکیب مواد با ویسکوزیته باال مانند الستیکها الزم ا
.این اکسترودر ها اکسترودر با تغزیه سرد گویند



اکسترودر تک مارپیچه پین دار



  QSMتصویر محتویات کانال اکسترودر 

   تغییر جهت الیه ها با عبور جریان از پین کامالً در
.تصویر مشخص است



ادامه
 ابل براي مواد با ویسکوزیته کمتر، مانند مذاب پلیمرهاي گرمانرم، عمل اختالط که توسط جریان متق

(cross-flow) رو الزم  انجام می شود اغلب براي تغییر جهت، آشفتگی و پراکنده کردن کافی نیست، از این
 distributive)از اینرو از میکسرهایی با سر مخلوط کن آشفته . است از مقطعهاي خاص استفاده شود

mixing head) استفاده می شود.



مقطع انتقال حفره) bمقطع آناناسی، ) aمقطعهاي آشفته کننده جریان 



ادامه

 جود دارد، هنگام شکستن توده ذرات و پراکنده کردن آنها، اختالط سیاالتی که بین آنها اثرات کشش سطحی و
.به تنشهاي باالیی نیاز داریم

  از گپ   در این نوع مارپیچها مذاب به نیروي باالیی. این تنش الزم را ایجاد می کند) مانع(مارپیچ هاي نوع حائل
رماي  البته این کار باعث ایجاد گ. این کار باعث اعمال تنش باال به مذاب می شود. هاي باریک عبور داده می شود

.ویسکوز شده و با عث افت فشار در طول اکستروژن می شود



Co-Kneaderاکسترودر رفت و برگشتی 

 ین  پ. این یک اکسترودر تک مارپیچه با پین هایی روي محفظه و مارپیچ که در جهت محوري نوسان می کند
م شده هاي روي محفظه کل سطح مارپیچ را پاك می کنند، و در واقع یک مکانیزم خودپاك کن براي مارپیچ فراه

روي   پین هاي. در نتیجه زمان ماندگاري ماده کم شده و این براي مواد حساس به حرارت بسیار مناسب است. است
ی محفظه همچنین باعث منقطع کردن بستر جامد شده و باعث پراکنده کردن مذاب شده نرخ ذوب را بهبود م

.دهد



ادامه
  در این نوع اکسترودر تعداد شیار بر واحدL/D از رابطه زیر بدست می آید:



اکسترودرهاي دو مارپیچه

  طبقه بندي اکسترودر دو مارپیچه:
(Intermeshing)تداخلی  ◦

(No-intermeshing)غیر تداخلی ◦

  طبقه بندي دیگر:
(Co-rotating)همسو   ◦

(Counter rotating)ناهمسو  ◦



ادامه
 لیمر  اکسترودرهاي دومارپیچه تداخلی داراي خاصیت خود تمیزکن هستند، که منجر به کاهش زمان ماندگاري پ

.این اثر در شکل زیر نشان داده شده است. داخل اکسترودر می شود



ادامه
 اکسترودرهاي همسو داراي خاصیت پمپاژ باالیی هستند که به خاطر عمل دوبل مارپیچها است .

 مارپیچها   اکسترودرهاي ناهمسو تنش برشی باالیی ایجاد می کنند که به خاطر عمل غلتک زنی باال بین
.است و خیلی براي پراکنده کردن پیگمنتها و روغنها درون زمینه پلیمري مناسب است



انرژي مصرف شده حین اختالط
 توان مصرفی بر واحد حجم یک سیال نیوتنی تغییرفرم داده از رابطه زیر بدست می آید:



انرژي ورودي مورد نیاز براي انواع سیاالت



Plasticization
 ماي باال  پالستی سایزرها به عنوان کمک فراوري استفاده می شوند زیرا باعث کاهش تخریب پلیمرها در د

.مثالً نیترید سلولوز بدون پالستی سایزر در دماي فراوري تخریب می شود. می شوند

 مثال . کاربرد دیگر پالستی سایزرها تغییر خواص مکانیکی ماده از حالت سخت به نرم استDOP  باعث نرم
.می شود PVCشدن 

 پس . دهد پلی آمید جذب رطوبت باالیی دارد و در نتیجه آب می تواند خواص مکانیکی آن را اندکی تغییر
.آب می تواند نوعی پالستی سایزر باشد



پالستی سایزرهاي مرسوم و کاربرد آنها



میزان جذب آب پلی آمید



ادامه

.رفتار پلیمرها به سمت حاللها بستگی به طبیعت حالل و ساختار مولکولی پلیمر دارد 

منجر به باد  اگر بلوك ساختمانی اصلی ماکرو مولکول و مولکول حالل یکی باشند یا طبیعت مشابهی داشته باشند، جذب یک محلول 
.  اگر مقدار کافی اضافه شود، پلیمر در حالل حل می شود. کردن می شود

تی نفوذ می مناطق کریستالی گرمانرمهاي نیمه بلورین، معموالً تحت تاثیر حالل قرار نمی گیرند، در حالیکه در مناطق بی شکل براح 
.  کنند

اشد شدیداً تحت اینکه آیا یک ماده می تواند بوسیله حالل نفوذپذیر ببه  بعالوه درجه تشکیل پیوند عرضی در گرماسخت ها و االستومرها 
.تاثیر قرار می گیرد

.  اگر فاصله بین مولکولهاي پیوند عرضی خورد کوتاهتر باشد مولکولهاي حالل کمتري می توانند در آنها نفوذ کنند 

.هستند االستومرها در حضور حالل ورم می کنند در حالیکه گرماسختها با درجه باالي پیوند عرضی اینگونه نیستند و غیرقابل حل 



ادامه

 دارد میزان حاللی که جذب می شود فقط به ساختار شیمیایی دو ماده بستگی ندارد بلکه به دما هم بستگی.

.افزایش دما نیروي کواالنسی را کاهش داده و بنابر این نفوذ پذیري افزایش می یابد 

 ها ساده ترین آن. هر چند تعیین قابلیت انحالل پلیمرها مشکل است، اما قوانینی براي تخمین آن وجود دارد :same 
dissolves same  . نیروي یکسان براي انجام واکنش  (مثالً وقتی دو پلیمر و حالل داراي یک نیروي واالنس

.باشند انحالل پذیري وجود دارد) شیمیایی

 قابلیت حل شدن پلیمر و حالل از رابطه ترمودینامیک نیز قابل پیش بینی است:



ادامه

  اگرΔG منفی باشد انحالل امکانپذیر است اما اگر مثبت باشد انحالل امکانپذیر نیست.

 نحالل صورت می تغییر در آنتروپی هنگام انحالل پلیمر خیلی اندك است بنابراین فاکتور تعیین کننده اینکه آیا ا
.  گیرد یا نه به تغییرات آنتالپی بستگی دارد

  معادله زیر توسطHildebrand  براي تعیین تغییرات آنتالپی در حین انحالل پیشنهاد شده است :



ادامه

 اگر پارامتر انحالل دو ماده به هم تقریبا نزدیک باشد، آنها حل خواهند شد.

 اگر قدر مطلق اختالف دو پارامتر انحالل کمتر از یک باشد انحالل صورت می گیرد.



پارامتر انحالل براي پلیمرهاي مختلف



پیوند   دیاگرام رفتار باد کردن و انحالل پلیمرهاي با پیوند عرضی و بدون
عرضی  

 ی وقتی پارامتر انحالل پلیمر و حالل به هم نزدیک م
رط حل شوند پلیمرهاي بدون پیوند عرضی بدون قید و ش

د  اما اگر همان پلیمر داراي پیوند عرضی باش. می شوند
.ورم می کند



پارامتر انحالل پذیري پالستی سایزرها و حاللها


