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    دارايداراي  ترموپالستترموپالست  پلیمرهايپلیمرهاي  بخصوصبخصوص  پلیمرهاپلیمرها  شد،شد،  اشارهاشاره  قبالًقبالً  کهکه  همانطورهمانطور
  بهبه  آنهاآنها  هايهاي  زنجیرهزنجیره  تنش،تنش،  اعمالاعمال  اثراثر  دردر  وو  هستندهستند  ضعیفیضعیفی  مکانیکیمکانیکی  خواصخواص
    توزیعتوزیع  ازاز  پلیمريپلیمري  زمینهزمینه  خواصخواص  بهبودبهبود  منظورمنظور  بهبه  ..لغزندلغزند  میمی  همهم  رويروي  راحتیراحتی
  اعمالیاعمالی  باربار  زمینهزمینه  حقیقتحقیقت  دردر  ..شودشود  میمی  گرفتهگرفته  بهرهبهره  زمینهزمینه  دردر  کنندهکننده  تقویتتقویت  فازفاز
..کندکند  میمی  منتقلمنتقل  کنندهکننده  تقویتتقویت  فازفاز  بهبه  رارا

..دارددارد  وجودوجود  پلیمريپلیمري  زمینهزمینه  مرکبمرکب  موادمواد  قطعاتقطعات  تولیدتولید  برايبراي  متعدديمتعددي  هايهاي  روشروش
    اصلیاصلی  عواملعوامل  هاها  هزینههزینه  وو  نظرنظر  موردمورد  کارکردکارکرد  تولید،تولید،  تیراژتیراژ  قطعه،قطعه،  ابعادابعاد  وو  شکلشکل
..هستندهستند  تولیدتولید  روشروش  انتخابانتخاب  دردر  کنندهکننده  تعیینتعیین
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  گروهگروه  دودو  بهبه  پلیمريپلیمري  زمینهزمینه  مرکبمرکب  موادمواد  تولیدتولید  هايهاي  روشروش  جنبه،جنبه،  یکیک  ازاز
::شوندشوند  میمی  بنديبندي  تقسیمتقسیم  زیرزیر  کلیکلی
üüبازباز  قالبقالب  (Open(Open Mold)Mold)
  قالبقالب  بابا  تماستماس  دردر  موادمواد  ازاز  سطحسطح  یکیک  وو  شدهشده  تشکیلتشکیل  نیمهنیمه  یکیک  ازاز  تنهاتنها  اصلیاصلی  قالبقالب
..باشدباشد  پذیرپذیر  انعطافانعطاف  جسمیجسمی  یایا  هواهوا  بابا  تماستماس  دردر  تواندتواند  میمی  دیگردیگر  سطحسطح  وو  بودهبوده
üüبستهبسته  قالبقالب  (Closed(Closed Mold)Mold)
  استفادهاستفاده  هستندهستند  فلزيفلزي  عموماًعموماً  کهکه  ))مادهماده  وو  نرنر((  تکهتکه  دودو  هايهاي  قالبقالب  ازاز  روشروش  ایناین  دردر
  زدهزده  قالبقالب  وو  موادمواد  بینبین  پایینیپایینی  وو  باالییباالیی  قالبقالب  سطحسطح  دودو  دردر  جداکنندهجداکننده  عواملعوامل  وو  شدهشده
..شوندشوند  میمی
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Hand(Hand)  دستیدستی  گذاريگذاري  الیهالیه  روشروش laylay--upup // WetWet laylay--up)up)

    رويروي  ))کنندهکننده  رهارها((  کنندهکننده  جداجدا  ابتداابتدا  دستی،دستی،  گذاريگذاري  الیهالیه  سادهساده  بسیاربسیار  روشروش  دردر
    هايهاي  صورتصورت  بهبه  کنندهکننده  تقویتتقویت  ادامهادامه  دردر  ..نچسبندنچسبند  قالبقالب  بهبه  موادمواد  تاتا  شودشود  میمی  زدهزده  قالبقالب

    بابا  رزینرزین  وو  گرفتهگرفته  قرارقرار  قالبقالب  رويروي  ......  وو  شدهشده  بافتهبافته  الیافالیاف  مت،مت،  ازجملهازجمله  مختلفمختلف
  همهم  وو  شدهشده  یکنواختیکنواخت  همهم  تاتا  شدهشده  اعمالاعمال  کنندهکننده  تقویتتقویت  رويروي  برسبرس  یایا  فرچهفرچه  یایا  غلتکغلتک
..کندکند  نفوذنفوذ  آنآن  هايهاي  الیهالیه  دروندرون  کاملکامل  بطوربطور

  میمی  رزینرزین  وو  کنندهکننده  تقویتتقویت  اعمالاعمال  فرآیندفرآیند  قطعه،قطعه،  ابعادابعاد  وو  شکلشکل  نوع،نوع،  بهبه  توجهتوجه  بابا
..گیردگیرد  صورتصورت  باربار  چندینچندین  تواندتواند
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ژلیژلی  پوششپوشش  یکیک  توانتوان  میمی  نیزنیز  محافظمحافظ  سطحسطح  ایجادایجاد  وو  زیباییزیبایی  برايبراي  نهایتنهایت  دردر
))GelGel CoatCoat((  نمودنمود  استفادهاستفاده  آنهاآنها  رويروي  بربر..

    نظیرنظیر  هاها  رزینرزین  برخیبرخی  برايبراي  کهکه  استاست  پختپخت  وو  دادندادن  حرارتحرارت  شاملشامل  نهایینهایی  عملیاتعملیات
    سختسخت  عملیاتعملیات  است،است،  شدهشده  افزودهافزوده  نیزنیز  کنندهکننده  سختسخت  عاملعامل  آنآن  همراههمراه  کهکه  استراستر  پلیپلی
      ..گیردگیرد  میمی  صورتصورت  محیطمحیط  دمايدماي  دردر  شدنشدن
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    ایناین  ..دارددارد  کمیکمی  تجهیزاتتجهیزات  بهبه  نیازنیاز  وو  بودهبوده  ارزانارزان  وو  سادهساده  روشیروشی  دستیدستی  گذاريگذاري  الیهالیه  روشروش
    ..شودشود  میمی  توصیهتوصیه  ......  وو  شناشنا  استخراستخر  ها،ها،  قایققایق  بدنهبدنه  نظیرنظیر  بزرگبزرگ  قطعاتقطعات  برايبراي  روشروش

::کردکرد  اشارهاشاره  زیرزیر  مواردموارد  بهبه  توانتوان  میمی  دستیدستی  گذاريگذاري  الیهالیه  روشروش  معایبمعایب  ازجملهازجمله

..دارددارد  نیازنیاز  باالییباالیی  تجربهتجربه  بابا  کارکار  نیروينیروي  بهبه  روشروش  ایناین••
  منفیمنفی  اثراثر  مکانیکیمکانیکی  خواصخواص  بربر  لذالذا  ندارد،ندارد،  وجودوجود  روشروش  ایناین  دردر  هواهوا  کاملکامل  حذفحذف  امکانامکان••

..دارددارد
..شودشود  استفادهاستفاده  پایینپایین  ویسکوزیتهویسکوزیته  بابا  هايهاي  رزینرزین  ازاز  استاست  نیازنیاز  روشروش  ایناین  دردر••
..دارددارد  وجودوجود  روشروش  ایناین  دردر  حجمیحجمی  %%3030  حدودحدود  تاتا  کنندهکننده  تقویتتقویت  ازاز  استفادهاستفاده  محدودیتمحدودیت••
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SpraySpray))پاششیپاششی  یایا  اسپرياسپري  روشروش laylay--up)up)

      حتماًحتماً  وو  باشدباشد  پیوستهپیوسته  صورتصورت  بهبه  تواندتواند  نمینمی  کنندهکننده  تقویتتقویت  الیافالیاف  پاششیپاششی  روشروش  دردر
    ..باشدباشد  ))شدهشده  بریدهبریده((  خردشدهخردشده  صورتصورت  بهبه  بایدباید
  بربر  اسپرياسپري  صورتصورت  بهبه  سپسسپس  وو  شدهشده  تغذیهتغذیه  تفنگیتفنگی  دروندرون  رزینرزین  وو  خردشدهخردشده  الیافالیاف
    ..شوندشوند  میمی  پاشیدهپاشیده  قالبقالب  رويروي
  نیزنیز  ژلیژلی  پوششپوشش  همچنینهمچنین  وو  جداکنندهجداکننده  عواملعوامل  دستیدستی  گذاريگذاري  الیهالیه  روشروش  مشابهمشابه
    محبوسمحبوس  هوايهواي  خروجخروج  منظورمنظور  بهبه  نوردنورد  عملیاتعملیات  وو  گیرندگیرند  میمی  قرارقرار  استفادهاستفاده  موردمورد
    ..شودشود  میمی  انجامانجام  سطحسطح  صافیصافی  وو  شدهشده



Company Logo 99

    کهکه  کامپوزیتیکامپوزیتی  قطعاتقطعات  تولیدتولید  برايبراي  تکمیلیتکمیلی  فرآیندفرآیند  عنوانعنوان  بهبه  موارديمواردي  دردر  روشروش  ایناین
..گیردگیرد  میمی  قرارقرار  استفادهاستفاده  موردمورد  اند،اند،  شدهشده  آمادهآماده  دستیدستی  گذاريگذاري  الیهالیه  روشروش  بابا  ایناین  ازاز  پیشپیش
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پاششیپاششی  روشروش  کاربردهايکاربردهاي
......  وو  واگنواگن  قطعاتقطعات  کوچک،کوچک،  هايهاي  بازيبازي  اسباباسباب  زیردوشی،زیردوشی،  حمام،حمام،  وانوان
معایبمعایب  وو  مزایامزایا

..استاست  ارزانارزان  نسبتاًنسبتاً  پاششیپاششی  روشروش••
..استاست  دستیدستی  گذاريگذاري  الیهالیه  روشروش  ازاز  باالترباالتر  روشروش  ایناین  تولیدتولید  سرعتسرعت••
..نمودنمود  استفادهاستفاده  کوتاهکوتاه  الیافالیاف  ازاز  توانتوان  میمی  تنهاتنها  پاششیپاششی  روشروش  دردر••
    باشدباشد  داشتهداشته  رارا  شدنشدن  اسپرياسپري  قابلیتقابلیت  کهکه  نمودنمود  استفادهاستفاده  رزینیرزینی  ازاز  بایدباید  روشروش  ایناین  دردر••

..باشدباشد  پایینیپایینی  ویسکوزیتهویسکوزیته  دارايداراي  بایدباید  بنابراینبنابراین  وو
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))تطابقیتطابقی((  شوندهشونده  منطبقمنطبق  فلزيفلزي  قالبقالب  بابا  گیريگیري  قالبقالب  روشروش
    فشردهفشرده  وو  گرمگرم  شوندهشونده  منطبقمنطبق  فلزيفلزي  هايهاي  قالبقالب  بینبین  کامپوزیتیکامپوزیتی  موادمواد  روشروش  ایناین  دردر
    ..شوندشوند  میمی

  1010  ازاز  کمترکمتر((  دارددارد  بستگیبستگی  شدهشده  تغذیهتغذیه  مادهماده  سیالنسیالن  خصوصیاتخصوصیات  بهبه  اعمالیاعمالی  فشارفشار
..))مگاپاسکالمگاپاسکال  5050  تاتا  مگاپاسکالمگاپاسکال

    دمادما  وقتیوقتی  وو  یافتهیافته  جریانجریان  وو  سیالنسیالن  قالب،قالب،  دردر  شدهشده  تغذیهتغذیه  مادهماده  اعمالی،اعمالی،  فشارفشار  اثراثر  دردر
    تاتا  ثانیهثانیه  چندچند  ازاز  عملیاتعملیات  زمانزمان  ..شودشود  میمی  سختسخت  بسرعتبسرعت  رفت،رفت،  باالباال  کافیکافی  میزانمیزان  بهبه

    رارا  شدهشده  تغذیهتغذیه  اولیهاولیه  مادهماده  توانتوان  میمی  زمانزمان  کاهشکاهش  برايبراي  کهکه  استاست  متغیرمتغیر  دقیقهدقیقه  چندچند
..نمودنمود  گرمگرم  پیشپیش

این روش دقت و کیفیت باالتري نسبت به روش هاي دستی و اسپري دارد اما  این روش دقت و کیفیت باالتري نسبت به روش هاي دستی و اسپري دارد اما  
..هزینه آن به علت نیاز به قالب فلزي باالتر استهزینه آن به علت نیاز به قالب فلزي باالتر است
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    قالبقالب  هايهاي  ترکیبترکیب  صورتصورت  بهبه  هاییهایی  شکلشکل  پیشپیش  ازاز  تطابقیتطابقی  فلزيفلزي  گیريگیري  قالبقالب  دردر
::SMCSMC))  اياي  ورقهورقه  یایا  اياي  صفحهصفحه  گیريگیري SheetSheet MoldingMolding Compound)Compound)یایا    
::BMCBMC))اياي  تودهتوده  گیريگیري  قالبقالب  هايهاي  ترکیبترکیب BulkBulk MoldingMolding Compound)Compound)    
    ..شودشود  میمی  استفادهاستفاده

    الزمالزم  هايهاي  افزودنیافزودنی  شاملشامل  رزینرزین  وو  الیافالیاف  مخلوطمخلوط  ازاز  اياي  ورقهورقه  ،،SMCSMC  روشروش  دردر
  قرارقرار  عملیاتعملیات  تحتتحت  وو  شدهشده  تهیهتهیه  کنندهکننده  سختسخت  عاملعامل  وو  جداکنندهجداکننده  عاملعامل  رنگدانه،رنگدانه،  نظیرنظیر
    دهیدهی  شکلشکل  ازاز  پیشپیش  اتاقاتاق  دمايدماي  دردر  ماهماه  33--66  نگهدارينگهداري  عمرعمر  دارايداراي  موادمواد  ایناین  ..گیردگیرد  میمی

    ..هستندهستند
..باالستباالست  نیزنیز  قطعهقطعه  ثباتثبات  وو  داشتهداشته  مطلوبیمطلوبی  تمیزيتمیزي  وو  کیفیتکیفیت  حالتحالت  ایناین  دردر  کارکار  روشروش
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  نمینمی  کنندهکننده  تقویتتقویت  البتهالبته  کهکه((  سازندهسازنده  اجزاياجزاي  تمامتمام  ازاز  مخلوطیمخلوطی  ،،BMCBMC  روشروش  دردر
    بهبه  وو  استاست  اياي  بتونهبتونه  یایا  خمیريخمیري  صورتصورت  بهبه  کهکه  شدهشده  تهیهتهیه  ))باشدباشد  پیوستهپیوسته  الیافالیاف  تواندتواند
    کمترکمتر  BMCBMC  نگهدارينگهداري  عمرعمر  ..شودشود  میمی  استفادهاستفاده  قالبقالب  دروندرون  تغذیهتغذیه  برايبراي  معینمعین  مقدارمقدار
..استاست  SMCSMC  ازاز
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((PultrusionPultrusion))        پالتروژنپالتروژن  روشروش
    مقطعمقطع  سطحسطح  دارايداراي  میلگردهايمیلگردهاي  نظیرنظیر  مختلفمختلف  هايهاي  پروفیلپروفیل  تولیدتولید  برايبراي  روشروش  ایناین
..گیردگیرد  میمی  قرارقرار  استفادهاستفاده  موردمورد  زیادزیاد  هايهاي  طولطول  بابا  ثابتثابت
    دروندرون  ازاز  سپسسپس  وو  شدهشده  آغشتهآغشته  مادهماده  ایناین  بهبه  رزینرزین  حمامحمام  ازاز  عبورعبور  بابا  پیوستهپیوسته  الیافالیاف
  شکلشکل  بهبه  وو  شودشود  میمی  کشیدهکشیده  کاريکاري  حدیدهحدیده  فرآیندفرآیند  مشابهمشابه  داغداغ  فلزيفلزي  حدیدهحدیده  یکیک

..آیدآید  میمی  دردر  نظرنظر  موردمورد  مقطعمقطع
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    حدیدهحدیده  ازاز  خروجخروج  سببسبب  موادمواد  پشتپشت  اعمالیاعمالی  فشارفشار  ))اکستروژناکستروژن((  کاريکاري  حدیدهحدیده  روشروش  دردر
..شودشود  میمی  حدیدهحدیده  ازاز  موادمواد  خروجخروج  سببسبب  بیرونیبیرونی  کششکشش  پالتروژنپالتروژن  روشروش  دردر  امااما  شدهشده

    کهکه  شودشود  میمی  انجامانجام  داغداغ  حدیدهحدیده  دروندرون  حالتحالت  ایناین  دردر  نیزنیز  رزینرزین  شدنشدن  سختسخت  وو  پختپخت  فرآیندفرآیند
..دارددارد  نیازنیاز  کورهکوره  دردر  عملیاتعملیات  تکمیلتکمیل  بهبه  نیزنیز  موارديمواردي  دردر  البتهالبته

..باشدباشد  میمی  طولطول  محدودیتمحدودیت  بدونبدون  وو  پیوستهپیوسته  روشیروشی  فرآیندفرآیند  ایناین

    قرارقرار  استفادهاستفاده  موردمورد  یکسانیکسان  مقطعمقطع  سطحسطح  بابا  قطعاتیقطعاتی  تولیدتولید  برايبراي  پالتروژنپالتروژن  روشروش
..نمودنمود  تولیدتولید  روشروش  ایناین  بهبه  رارا  پیچیدهپیچیده  اشکالاشکال  توانتوان  نمینمی  لذالذا  وو  گیردگیرد  میمی
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FilamentFilament))      پیچیپیچی  رشتهرشته  روشروش Winding)Winding)

    یکیک  دوردور  بهبه  نوارينواري  یایا  اياي  رشتهرشته  صورتصورت  بهبه  پیوستهپیوسته    الیافالیاف  پیچیپیچی  رشتهرشته  روشروش  دردر
    رارا  الیافالیاف  توانتوان  میمی  کامپیوتريکامپیوتري  سیستمسیستم  کمککمک  بابا  ..شودشود  میمی  پیچیدهپیچیده  ))ماندرلماندرل((  سمبهسمبه
  مختلفمختلف  هايهاي  سیستمسیستم  دردر  همچنینهمچنین  ..پیچاندپیچاند  ماندرلماندرل  رويروي  مختلفیمختلفی  هايهاي  صورتصورت  بهبه

  حرکتحرکت  یایا  دواردوار  حرکتحرکت  بابا  ماندرلماندرل  طولطول  دردر  الیافالیاف  برگشتیبرگشتی  وو  رفترفت  حرکتحرکت  امکانامکان
..دارددارد  وجودوجود  الیافالیاف  جایگاهجایگاه  ماندنماندن  ثابتثابت  وو  برگشتیبرگشتی  وو  رفترفت  صورتصورت  بهبه  دواردوار  ماندرلماندرل

    رويروي  بربر  ترتر  یایا  خشکخشک  صورتصورت  بهبه  تواندتواند  میمی  حالتحالت  ایناین  دردر  استفادهاستفاده  موردمورد  الیافالیاف
..شودشود  پیچاندهپیچانده  ماندرلماندرل
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    ازاز  خشکخشک  روشروش  دردر  امااما  شودشود  میمی    آغشتهآغشته  رزینرزین  ازاز    حمامیحمامی  دروندرون  الیافالیاف  ترتر  روشروش  دردر
    دروندرون  ازاز  رارا  ماندرلماندرل  رزین،رزین،  پختپخت  ازاز  پسپس  ..شودشود  میمی  استفادهاستفاده  آغشتهآغشته  پیشپیش  هايهاي  کنندهکننده  تقویتتقویت
..کنندکنند  میمی  خارجخارج  شده،شده،  تولیدتولید  کامپوزیتیکامپوزیتی  قطعهقطعه
    موشک،موشک،  بدنهبدنه  قوي،قوي،  فشارفشار  لولهلوله  برايبراي  معموالًمعموالً  وو  بودهبوده  شکلیشکلی  محدودیتمحدودیت  دارايداراي  روشروش  ایناین

..رودرود  میمی  بکاربکار  کوپترکوپتر  هلیهلی  پروانهپروانه  وو  CNGCNG  مخازنمخازن  سیاالت،سیاالت،  سازيسازي  ذخیرهذخیره  مخازنمخازن
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ResinResin))    رزینرزین  انتقالیانتقالی  گیريگیري  قالبقالب  روشروش TransferTransfer Molding=RTM)Molding=RTM)

    بهبه  رزینرزین  سپسسپس  وو  دهنددهند  میمی  قرارقرار  قالبقالب  داخلداخل  دردر  رارا  الیافالیاف  یایا  هاها  پارچهپارچه  ابتداابتدا  روشروش  ایناین  دردر
..استاست  پایینیپایینی  وو  باالییباالیی  لنگهلنگه  دودو  شاملشامل  قالبقالب  ..شودشود  میمی  تزریقتزریق  قالبقالب  داخلداخل

    شدهشده  خواباندهخوابانده  قالبقالب  پایینیپایینی  لنگهلنگه  دردر  الیافالیاف  یایا  وو  نمدنمد  پارچه،پارچه،  ابتداابتدا  کامپوزیت،کامپوزیت،  ساختساخت  برايبراي
    قالبقالب  لنگهلنگه  دودو  بینبین  فضايفضاي  دردر  رزینرزین  ..شودشود  میمی  دادهداده  قرارقرار  آنآن  رويروي  باالییباالیی  لنگهلنگه  سپسسپس  وو

    ..شودشود  میمی  تزریقتزریق

به منظور داشتن قطعات سالم و با کیفیت برتر می توان از سمت دیگر قالب عملیات  به منظور داشتن قطعات سالم و با کیفیت برتر می توان از سمت دیگر قالب عملیات  
..مکش را انجام دادمکش را انجام داد
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    سپسسپس  ..گیردگیرد  صورتصورت  پختپخت  عملیاتعملیات  تاتا  شودشود  میمی  دادهداده  فرصتفرصت  قطعهقطعه  بهبه  ادامهادامه  دردر
    ..شودشود  میمی  خارجخارج  قطعهقطعه  وو  شدهشده  بازباز  قالبقالب
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Bag(Bag)  اياي  کیسهکیسه  گیريگیري  قالبقالب  هايهاي  روشروش Techniques)Techniques)

    فشاريفشاري  کردنکردن  کیسهکیسه  وو  خالءخالء  دردر  دهیدهی  شکلشکل  اتوکالو،اتوکالو،  گیريگیري  قالبقالب  هايهاي  روشروش
..هستندهستند  هاها  روشروش  ایناین  مهمترینمهمترین
VacuumVacuum((  خالءخالء  دردر  کردنکردن  کیسهکیسه  روشروش BagBag MoldingMolding((
    فشارفشار  کهکه  دارددارد  وجودوجود  فلزيفلزي  قالبقالب  یکیک  خالء،خالء،  دردر  اياي  کیسهکیسه  گیريگیري  قالبقالب  روشروش  دردر

    ..شودشود  نمینمی  استفادهاستفاده  مکانیکیمکانیکی  فشارفشار  ازاز  آنآن  دردر  وو  استاست  اتمسفراتمسفر  فشارفشار  آنآن  رويروي  اعمالیاعمالی
    قرارقرار  قالبقالب  دروندرون  شدهشده  گرمگرم  آغشتهآغشته  پیشپیش  کنندهکننده  تقویتتقویت  هايهاي  الیهالیه  حالت،حالت،  ایناین  دردر

    هوايهواي  سپسسپس  ..گیردگیرد  میمی  قرارقرار  آنآن  رويروي  مخصوصمخصوص  انعطافانعطاف  قابلقابل  کیسهکیسه  وو  گرفتهگرفته
    پیداپیدا  ادامهادامه  رزینرزین  پختپخت  عملیاتعملیات  تکمیلتکمیل  تاتا  خالءخالء  شرایطشرایط  وو  شدهشده  تخلیهتخلیه  قالبقالب  دروندرون

..باشدباشد  مادهماده  یایا  نرنر  قسمتقسمت  تواندتواند  میمی  استفادهاستفاده  موردمورد  قالبقالب  ..کندکند  میمی                                                                                        
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روش کیسه کردن در خال روش کیسه کردن در خال 
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AutoclaveAutoclave((  اتوکالواتوکالو  گیريگیري  قالبقالب  روشروش   MoldingMolding((
    فشارفشار  وو  حرارتحرارت  همزمانهمزمان  وو  شدهشده  دادهداده  قرارقرار  اتوکالواتوکالو  دروندرون  قالبقالب  روش،روش،  ایناین  دردر

  اعمالیاعمالی  فشارفشار  روش،روش،  ایناین  دردر  ..شودشود  میمی  اعمالاعمال  ))نیتروژننیتروژن  معموالًمعموالً((  گازگاز  یکیک  توسطتوسط
    حساسحساس  مواردموارد  دردر  کامپوزیتکامپوزیت  تراکمتراکم  افزایشافزایش  برايبراي  وو  بودهبوده  اتمسفراتمسفر  فشارفشار  ازاز  بیشبیش
..شودشود  میمی  استفادهاستفاده  هوافضاهوافضا  صنایعصنایع  نظیرنظیر

PressurePressure((  فشاريفشاري  کردنکردن  کیسهکیسه  روشروش BagBag MoldingMolding((
  بهبه  روشروش  ایناین  ..شودشود  میمی  گرفتهگرفته  بکاربکار  اتمسفراتمسفر  فشارفشار  ازاز  بیشبیش  فشاريفشاري  روش،روش،  ایناین  دردر

    وو  قالبقالب  رويروي  انعطافانعطاف  قابلقابل  اياي  کیسهکیسه  ..استاست  ترتر  ارزانارزان  وو  نداشتهنداشته  نیازينیازي  اتوکالواتوکالو
اثراثر  دردر  وو  شدهشده  بادباد  فشردهفشرده  هوايهواي  بابا  کیسهکیسه  ایناین  ..گیردگیرد  میمی  قرارقرار  موادمواد  هايهاي  الیهالیه  بااليباالي

..گیرندگیرند  میمی  بخودبخود  رارا  قالبقالب  شکلشکل  وو  راندهرانده  قالبقالب  دروندرون  بهبه  هاها  الیهالیه  آن،آن،                                                                                    


