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 الکترودهاي جوشکاري

پروپیلنیاتیلنی و پلیپلیهاي براي ورق  

که بدون   ی استهاییکی از انواع پالستیک  اتیلنپلی
اتیلن قابل اتصال نیست. بسته به  چسب مخصوص پلی

کاربردي که پلی اتیلن دارد، این امکان وجود دارد که  
چون اغلب اوقات استفاده از  .  عمل جوشکاري انجام نشود

چندین نوع چسب که براي این کار مناسب هستند، باعث 
می آنها  کاربري  روي  بر  ابنابراین  شود.  تاثیر  استفاده  ز با 

پلی جوش  پلیمفتول  جوش  مفتول  یا  و  پروپیلن، اتیلن 
پالستیکی از نوع و جنس   الکترودهایی که با نوعی  پالستیک

شود، از جوشکاري نامیده می  الکترودخودشان که اصطالحا  
فر هم  آطریق  به  حرارت  و  گرما  این می  متصلیند  شوند. 

 هاي کلی پالستیکگونه تاثیري بر روي ویژگییند هیچآفر
نمینمی باعث  و  آنها  گذارد  کاربري  روي  بر  که  شود 

 . محدودیتی به وجود بیاید

 

 

 
 مشخصات فنی:

 متر میلی 3.5-5تولید در قطرهاي  •

جوشکاري   • براي  قطعات ورقمناسب  و  ها 
 پروپیلنیاتیلنی و پلیپلی
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هستند. این محصوالت  بسیار سبک    Xeniaجدیدترین مواد از خانواده    Xecarb SLهاي  کامپوزیت
هاي اند و در زمینه توسعه یافته  Arkemaاند. این کامپاندها با مشارکت  هستند و با کربن تقویت شده 

که   11ها و کاالهاي ورزشی کاربرد دارند. کامپاند پلی آمید  هواپیماهاي بدون سرنشین، پهبادها، ربات
شود. این گرید داراي معروف است، از بهترین گریدهاي این خانواده محسوب می   Rilsanتجاري  با نام  

براین، از منابع تجدید پذیر تهیه است. افزون  3gr/cm1مگاپاسکال و چگالی    11000مدول خمشی  
 ها ژگیویشود و در دماهاي پایین چقرمگی فوق العاده باال و مقاومت به رشد ترك باالیی دارند. این  می 

 این گرید منجر به وجه تمایز آن شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از صنعت پلیمر چه خبر؟ 

درمان  براي  معموال  نیواطلس،  از  نقل  به 
بیوتیکبیماري  آنتی  از  لثه  یا  هاي  مایع  هاي 

می استفاده  میله جامد  از  استفاده  اما  شود. 
کمتري   جانبی  عوارض  مشکل   دارد.مذکور 

قرص  که  اساسی  است  آن  بیوتیک  آنتی  هاي 
ها به جاي تمرکز صرف بر روي لثه  محتواي آن

می  پخش  بدن  کل  براي در  هم  لذا  و  شود 
ایجاد بخش  جانبی  عوارض  بدن  دیگر  هاي 

جاي  می  به  آن  از  زیادي  قسمت  هم  و  کند 
محققان آلمانی براي   انتقال به لثه هدر می رود.

این مشکل   انعطاف    هاي پلیمري  میلهحل 
کردهپذیري   آنها تولید  درون  در  که  اند 

دارو گنجانده    هاي حاوي آنتی بیوتیک وبسته 
ها بین فضاي لثه و دندان شده است. این میله

می  لثه  قرار  بودن  ملتهب  صورت  در  و  گیرند 
آنتی بیوتیک موجود   کامال به آن می چسبند.

با رها ها مینوسیکلین نام دارد که  در این میله
شدن تدریجی آن بر روي لثه از شدت التهاب 

شود. استفاده آزمایشی از این روش  کاسته می 
همراه   به  را  مثبتی  نتایج  حال  به  تا  درمانی 

   
 

به منظور کارارایی باالي پلیمرها، طیف   RadiciGroup High Performance polymersشرکت ایتالیایی 
توان به مواد را به بازار عرضه کردند. از محصوالت این شرکت می   آلیاژهاي پلی آمیدهاوسیعی از  

توان هاي این محصوالت می بلند اشاره کرد. به ویزگی  ه و پلی آمیدهاي زنجیر  PA6  ،PA6.6توسعه یافته  
به مقاومت حرارتی و مکانیکی باال، چگالی پایین، فرآیندپذیري خوب، پایداري ابعادي اشاره کرد. کاربرد 

مح محفظه این  و  خانگی  لوازم  ورزشی،  کاالهاي  موتور،  محفظه  قطعات  خودرو،  قطعات  در  صوالت 
 تجهیزات الکترونیکی است. 

توانست با ساخت    Antwerpیک دانشجوي دانشگاه   
ManiFlex      با مغزي  فلج  به  مبتال  کودکان  براي 

  James Dysonاستفاده از چاپ سه بعدي جایزه   
کند.   خود  نصیب  مچبند یک    ManiFlexرا 

به    TPUاز جنس    ارتوپدي ویژه است که قادر 
کودکان  در  باال  فشار خون  منفی  اثرات  با  مقابله 
مبتال به فلج مغزي است. این افراد توانایی کنترل  

ا ندارند. این مچبند متناسب با لغزش دست خود ر
با استفاده بیمار  بعدي در از چاپ سه  آناتومی هر 

تري ساخته شده تا از خطرات احتمالی زمان کوتاه 
افراد جلوگیري  این  به  از هر تنش وارد شده  بعد 
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سازنده مواد آلمانی تخصصی در زمینه چاپ سه بعدي پلی   Ppprintشرکت  
این   داد.  خبر  هند  در  پوست  با  سازگار  پروپیلن  پلی  فیالمنت  از  پروپیلن، 
فیالمنت قابلیت تولید محصوالت صنعتی با خواص ویژه را دارد. داراي جمع 
شدگی و تاب خوردگی بسیار کم و نیز از مقاومت شیمیایی در رطوبت خوبی  

محصوالت برخوردا دارد.  سازگاري  بعدي  سه  چاپگرهاي  بیشتر  با  است.  ر 
Ppprint .در کاربردهاي پزشکی بسیار قابل اعتماد است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هایی براي تجزیه  ، محققان ژاپنی یک باکتري را کشف کردند که از آنزیم2016در سال  
کرد. یک نسخه مهندسی شده از این در چند هفته استفاده می  PET هايپالستیک

شاهد بودیم که   2020، عملکرد را بیشتر بهبود بخشید و در سال  PETaseها، به نامآنزیم
را با سرعت   PET هاي پالستیک  تادادند    اي حتی قدرتمندتر را توسعهدانشمندان نسخه

 .کردشش برابر تجزیه می 

ها را برطرف هاي این آنزیم تیمی در دانشگاه تگزاس تصمیم گرفتند تا برخی از کاستی 
کنند. به گفته دانشمندان، کاربرد این فناوري به دلیل ناتوانی در عملکرد خوب در دماهاي 

هاي پالستیکی  ربخشی مستقیم در مقابله با زباله مختلف، عدم اث pH هاي پایین و محدوده
 .نشده و سرعت واکنش کند، متوقف شده استتصفیه 

تواند براي حل این مشکالت، تیم محققان یک مدل یادگیري ماشینی را توسعه داد که می
کند.  ها را براي آن فراهم میاین قابلیت  PETase بینی کند کدام جهش در آنزیمپیش 

محققان  ای روي  ن  پالستیکیبر  محصوالت  از  وسیعی  ظروف،   ،PETطیف  جمله  از 
  به استفاده از مدل    ی انجام دادند. بنابراین بادقیق  اتمطالع  باها  پارچهو    هاي آببطري 

دست     FAST-PETase     (PETase)طراحی و مهندسی آنزیمی جدید و بهبود یافته به نام
 .دهندرا ارائه نمیعملکردي، فعال، پایدار ها یافتند. این آنزیم

هاي پالستیکی پس از مصرف در دماهاي با توانایی تجزیه سریع زبالههاي جدید  این آنزیم
اند که قابل حمل، مقرون به  پایین، محققان بر این باورند که آنها به روشی دست یافته 

در دماهاي  PET هاي تجزیه پالستیک  صرفه و قابل استفاده در مقیاس صنعتی است.
   گیرد. انجام می  درجه سانتیگراد 50تا  30بین 

 

حرفه بزرگترین  GEاي  تیم  ساخت  خبر  تازگی  به   ،
از  توربین  استفاده  با  دریایی  بادي  چاپهاي    فناوري 

روش  سه  به  براي   Binder-jetبعدي  کرد.  منتشر  را 
متر با وزن   9.5گري به قطر  ها، قالب ریختهساخت توربین 

سه   60 چاپ  با  می تن  ساخته  به  بعدي  توجه  با  شود. 
مزایاي چاپ سه بعدي، قالب ها می توانند از نظر هندسی  
این  باشند. هدف  را داشته  پیچیده ترین طراحی ممکن 

این است که تولید   حمل و ایجاد شده توسط    2COتیم 
دهند.   کاهش  را  تولیدي  کارخانه  از  بزرگ  قطعات  نقل 
فرایند  کیفیت  بهبود  با  تا  کرد  خواهند  تالش  همچنین 
ساخت، تولید را پایدارتر کنند و ضایعات ناشی از تولید را  

   

تولید   مواد زیست تخریب پذیرهاي دور ریخته شده،  اند که از پالستیک موفق به دستیابی به فرآیند شیمیایی پیشرفته شده   ICOUPموسسه  
شوند. محققان این کار را ابتدا با تجزیه  ساختار  ها و مواد گندزدا در کاربردهاي مختلف و وسیعی استفاده می کنند. این مواد به عنوان سورفکتانت می 

الفین  لها کاربرد گستردهالفینها آغاز کردند. پلی پلی  بازي، بسته بندي مواد غذایی،  ها، ها و بطري ولهاي در صنایع گوناگون نظیر نظیر اسباب 
شوند.  شوند و منجر به کوتاه شدن زنجیرهاي پلیمري میکربن شکسته می -اتومبیل و غیره دارند. فرآیند بدین صورت است که پیوندهاي کربن

زنجیره انتهایی  آلومینیومی متصل می گروه  انتهایی  گروه  به  کوتاه شده  پلیمري  تا گروههاي  را تشکیل دشوند  پذیر  واکنش  این هاي  از  رو  هند. 
هاي چرب یا اسیدهاي چرب یا طی فرآیند شیمیایی به موادي مانند گندزداها، امولسیفایر، داروها و لوازم  هاي واکنش پذیر به راحتی به الکلگروه

 شوند. آرایشی تبدیل می
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ها  سرامیک  چاپ سه بعديمحققان دانشگاه تگزاس روشی براي  
و یک رزین مایع، توسط    SiOCتوسعه دادند. در این روش مخلوط  

نانوذرات  و  روغن  از  مانند  ژل  محلولی  حمام  داخل  سرنگ  یک 
شود و این حمام ضمن ایفاي نقش مواد حامی، سیلیس چاپ می

ین مخلوط براي پخت  دهند. ابا گرماي خود پخت رزین را انجام می 
به مدت دو ساعت و براي تولید پیرولیز به    Co  160به دماي ثابت  

نیاز دارد. حمام نانو ذرات روغن سیلیکاي معدنی    Co  900حدود   
با اعمال نیروي برشی حاصل از حرکت نازل، از حالت شبه جامد 

شود و به اندازه دو تا سه برابر قطر نازل چاپ  به مایع تبدیل می
سرامیک فراهم شود و -شود تا امکان رسوب مخلوط پلیمرمی باز  

با عبور نازل رفتار جامد خود را از سر می گیرد. ناحیه بریده شده  
کمی زیر سطح نوك نازل امتداد می یابد، و مسیري را براي مخلوط 

کند تا درست روي آن قرار گیرد و با الیه  پیش سرامیک پاك می
 . قبلی ادغام شود

، فرآیندي است که به طور گسترده در صنعت پردازش پلیمر استفاده می اکستروژن 
شود. این فرایند شامل فشار دادن مواد از طریق یک قالب با شکل مقطع خاص است  

هاي نازك، فیلم ها و لوله ها تولید می ها، ورق مانند پروفیلکه در نتیجه محصوالتی 
شود. با این حال، شکل محصول نهایی (به اصطالح اکسترودات) به شدت تحت تأثیر 

است. میشل اسپانجاردز یک مدل عددي ایجاد کرده  swell اي به نام (تورم)پدیده
 .که این مشکل را کاهش می دهد است

دقت براي اکسترودرها بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که دقیقاً ابعاد مورد 
نظر را دارند. با این حال، اکسترودها پس از خروج سیال از قالب، به دلیل تنش هاي 
از حد  تولید محصوالت کمتر  به  دارند که منجر  انبساط  به  تمایل  مواد،  داخلی در 

معموًال این مشکل با استفاده از روش آزمایش و خطاي آزمایشی   .لوب می شود مط
همچنین    .کندشود، فرآیندي که ناپایدار است زیرا ضایعات زیادي تولید می حل می

 زمان بر و در نتیجه ناکارآمد و پرهزینه است. 
ایجاد یک مدل عددي  Polymer Technology میشل اسپانجاردز در گروه تحقیقاتی

بینی کرده و شکل قالب را بهینه کند  تواند شکل اکسترود را پیش کرده است که می
با ابعاد مورد نظر به دست آید به طور خاص، او یک مدل المان    .تا یک اکسترود 

شکل   هاي پیچیده محدود سه بعدي گذرا براي سیاالت ویسکواالستیکی که از قالب 
ن روش را با یک طرح کنترل ترکیب کرد تا مسئله او ای  .آیند، توسعه دادبیرون می 

معکوس طراحی قالب سه بعدي براي متورم شدن اکسترودیت را به صورت عددي 
 .شودیک ارتباط بازخورد بین روش اجزاي محدود و طرح کنترل برقرار می   .حل کند

می  نشان  قالبنتایج  طراحی  براي  امیدوارکننده  رویکرد  یک  این  که  براي دهد  ها 
استریانج ویسکواالستیک  اکستروژن  دارید،   .هاي  پایدار  کنترلر  یک  که  هنگامی 

 .  شودمستقل از شکل دلخواه شما براي شکل اکسترود مورد نظر بهینه می
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 مقدمه      

چاپ سه یا همان    ساخت افزایشیگسترش روز افزون    رغمعلی
این  اي بین هزینه گرانی که مقایسه ، هنوز هستند صنعت بعدي هاي 

هاي مرسوم ندارند. از این رو موضوع این مقاله، مقایسه فناوري با روش
 ساخت مرسوم با ساخت افزایشی بوده است.    هاي هاي روشهزینه

کنید  از این که شما در یک شرکت طراحی صنعتی کار می فارغ  
اید یا هر کار دیگر، دیر یا زود، به یا یک شغل خانگی راه اندازي کرده

برخی از قطعات سفارشی نیاز پیدا خواهید کرد، و همواره بیش از یک 
ت وجود دارد. تولید کنندگان زیادي هستند که راه براي تهیه آن قطعا

امکان تهیه مدلی از قطعه شما را دارند اما همه از روشهاي یکسانی 
 کنند.  براي تولید استفاده نمی 

هاي تولید، ماشینکاري ترین و سنتی ترین روشدو مورد از رایج
CNC   ماشین تزریق پالستیک است.  برداشتن  CNCکاري  و  ، شامل 

یک بلوك مواد تا رسیدن به قطعه مورد نظر است و قالب  تدریجی از  
گیري تزریقی نیاز به ساخت قالب از قطعه دارد. البته آن هم معموال 

توان هزاران قطعه با  شود ولی می با تراشکاري و فرزکاري ساخته می
هاي ساخت افزایشی قرار دارند که در آن تولید نمود. در مقابل روش

به   و  (  FDM  ،SLAاینجا  لیزري   SLSاستریولیتوگرافی)  (جوش 
 انتخابی) اشاره خواهد شد. 

 چه زمانی سراغ چاپ سه بعدي برویم؟   

از بسیاري جهات راه زیادي را طی کرده است و   1980بشر از دهه    
این امر در مورد چاپ سه بعدي نیز صادق است. در ابتداي راه اندازي، 

دانستند، بدون این که قابلیت  بسیاري این جریان را صرفا فناوري می
نمونه سازي سریع داشته   یا  تولید مقیاس کوچک  از  فراتر  کاربردي 

ام اما  قابلیت تجاري و صنعتی رسیده  باشد.  به  روزه چاپ سه بعدي 
اصطالحات   امروزه  که  به شکلی  بعدي"است  تولید  "و    "چاپ سه 

تا حد زیادي قابل جابجایی هستند. امروز دیگر همه صنایع،    "افزایشی
) اذعان AMهاي نوشابه تا ناسا، به مزایاي تولید افزایشی (از شرکت

دهد تا بعدي موجود به آنها امکان می دارند. تنوع زیاد چاپگرهاي سه  
ها را براي صرفه جویی در منابع و بهبود عملکرد بهینه کنند،  توپوگرافی

هاي پیچیده  تر با مواد پیشرفته، هندسه تر و با دوامقطعات آنها را سبک
و ساختارهاي داخلی ایجاد کنند که تولید سنتی نمی تواند تولید کند  

تر و بهینه  تواند قطعات پیچیده می   AMاده،  و موارد دیگر. به زبان س
تري را نسبت به هر فناوري دیگري ایجاد کند. چندین چالش وجود 

 تواند آن را برطرف نماید.دارد که ساخت افزایشی می
چالش تامین به موقع لوازم یدکی و جیگ و فیکسچر؛ یک مثال    -1

 .Moogه  از گرو AMعالی براي بهینه سازي زنجیره تامین از طریق 

Aircraft Group سیستم پیشرو  کنندگان  تولید  از  یکی  کنترل  ،  هاي 
بازرسی   قبالً وسایل  اینشرکت  است.  ارائه شده  نیاز   CMMهواپیما،  مورد 

خود را از یک تولید کننده خارجی تهیه کرده بود، با میانگین زمانی چهار  
، وسایل مورد نیاز را از  Stratasysبا همکاري شرکت    Moogتا شش هفته.  
چاپ کرد و زمان تحویل تجهیزات جدید را از هفته   ASAهاي  ترموپالستیک 

دهد تا به اجازه میساعت کاهش داد. این فناوري همچنین به آنها    20به  
هفته  آزمایش  جاي  ساعت  چند  عرض  در  را  جدید  قطعه  ساختارهاي  ها، 

در داخل کابین    FDMکنند. مثال دیگر استفاده ایرباس از قطعات چاپ شده  
 است. 
عدم دسترسی به قطعات یدکی ماشین آالت قدیمی یا منحصر به   -2

. از دوازده AMف  فرد؛ مثالی از حل این چالش، شرکت پورشه است که به لط
است. یا تولید قطعات یدکی چاپ  1948خودرو قدیمی تولید شده از سال  

 294سه بعدي در شرکت راه آهن آلمان براي لوکوموتیوهاي معتبر کالس  
 .1960متعلق به دهه 

کندي کار مونتاژ اجزاء؛ از آنجا که چاپگرهاي سه بعدي قطعات را  -3
انند چندین قسمت مختلف را در یک جزء توکنند، می الیه به الیه تولید می 

ترکیب کنند. مثالی براي این موضوع، استفاده از چاپ سه بعدي براي کاهش  
 است. GEقسمت به یک واحد در شرکت   20اجزاي نازل سوخت از 

زیادي وزن وزن قطعات و محصوالت؛ مثال شرکت چاپ سه بعدي -4
MX3D  که از بازوي روباتABB کرد، یک  تفاده می در چاپگرهاي خود اس

 50قطعه جایگزین براي ربات ایجاد و چاپ کرد که به دلیل تخلخل آن، 
 تر بود. درصد سبک 

 کندي چرخه طراحی تا تولید محصول؛ بسته به قطعه-5

تواند چاپ شده و چاپگر مورد استفاده، تیم شما در بهترین حالت می 
بسیار سریعتر به   دو یا حتی سه تکرار طراحی را در یک روز انجام دهد و

 طرح بهینه نهایی و قابل فروش برسد. 
تولید اختصاصی و متمایز کردن محصوالت خود از رقبا؛ همه دوست دارند -6

محصوالت   بتوانیم  اینکه  و  باشند  داشته  بودن  فرد  به  منحصر  احساس 
متناسب با نیازها و سلیقه مشتري ارائه دهیم، یک نقطه فروش عالی است.  

ها و محصوالتی ، شرکت فناوري سیسکو قصد داشت دستگاه به عنوان مثال
هاي  اي و فرستنده را ایجاد کند که از نظر روترهاي معمولی اینترنت جعبه

Wi-Fi    از نظر زیبایی خوشایندتر باشند. به لطف چاپ سه بعدي، این شرکت
توانست حداقل فلسفه طراحی اسکاندیناوي را در محصوالت خود جاي دهد  

طرح منحنی    هاي و  سطوح  و  براق  با خطوط  را  حجیم  و  مستطیل شکل 
(تولیدکننده پروتز) از چاپ    UnLimbitedجایگزین کند. یا شرکت انگلیسی  

سه بعدي براي ایجاد پروتزهاي دست قابل تنظیم، سبک و ارزان استفاده  
توان هم از نظر اندازه و ها را میگوید بازوها و دست کند. این شرکت می می 

 .ظر ظاهر سفارشی سازي کردهم از ن

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي سنتی با چاپ سه بعدي دانش و ترفند: مقایسه روش   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 svigroup.ir 5   1401ماه سال  خرداد  / 3تکنوپلیمر  شماره



 
 
 
 

       
 پروتزهاي اختصاصی دست -2شکل            

دهنده  -7 ارائه  محیطی؛  زیست  مالحظات  و  تولید  ضایعات  کاهش 
یک ایمپلنت جمجمه براي بیماران مبتال   Apium  مواد چاپ سه بعدي

ایمپلنت  چنین  کرد.  ایجاد  سر  شدید  آسیب  از  به  معموًال  هایی 
قابل توجهی ضایعات    شوندفرزکاري می   PEEKترموپالستیک   مقدار  و 

% 89مصرف مواد را    Apiumکنند. با چاپ سه بعدي ایمپلنت،  تولید می 
 % کاهش داد. 73هاي تولید را و هزینه
فناوري -8 و  مواد  تطبیق  محصوالت عدم  نیازهاي  با  مرسوم  هاي 

هلندي   پزي  شیرینی  شرکت  با    The Chocolate Factoryجدید؛ 
د دچار خرابی مداوم بود و مجبور بود قطعات هاي بسته بندي خودستگاه 

بی   نگهداري  و  تعمیر  تعویض کند. چرخه  بار در سال  را چندین  فلزي 
پایان هزینه و هزینه زیادي را براي شرکت به همراه داشت. شرکت چاپ  

بعدي   قطعه    Visual Firstسه  نایلون یک  از  یک 12CF  جایگزین   ،
الی با  شده  تقویت  و سخت  سفت  که ترموپالست  داد  توسعه  کربن،  اف 

 مشکل او را حل کرد.
 اي  مقایسه هزینه -3

هاي مرسوم تولید، تیراژ هزینه واحد مطابق یک قاعده کلی، در روش
دهد ولی در ساخت افزایشی، تقریبا این قاعده صادق نیست  را کاهش می 

 ).  3شکل (

 
 هاي ساخت مرسوم و افزایشیتاثیر تیراژ بر هزینه تمام شده تولید در روش  - 3شکل  

نشان داده شده    1شکل  این مقایسه براي یک قطعه خاص که در  
 هاي مرسوم در کشورهاي صنعتی است.  است و به قیمت 

 

       
 هاي ساختمنتخب براي مقایسه قیمت روش  ايقطعه - 1شکل  

که براي تولید آورده شده، مستقیماً از تولیدکنندگان   تمام برآوردهایی
استعالم شده است. استعالم فوق با ارسال درخواست به تولید کنندگان و  

ها قابل تولید باشد. البته قطعاتی اي انجام شده که با همه روشبراي قطعه
وجود دارد که براي یک روش در مقایسه با سایر روشها بسیار دشوار بود، 

عدد تعین شد.    50شد. تعداد تقاضا نیز  مقایسه آن وقت عادالنه نمیاین  اما  
ها براي تولید در دهنده البته این جا هم باید توجه داشت برخی از سرویس

اند و برخی حتی تولید در تیراژ پایین تیراژهاي پایین خود را تنظیم کرده
مناسب انتخاب   کنند، بنابراین سعی بر آن بود که یک تیراژرا بررسی نمی

 شود.

 هاي مختلف تولیدزمانی روش -ايمقایسه هزینه -1جدول 
 زمان (روز)  هزینه (دالر)  قطعه 50روش ساخت 

CNC  14-9 1990-1300 آلومینیوم 
 ABS 5000 9-14تزریق 

FDM 140-2000 3-8 
SLA 2100-7000 3-8 
SLS 785-3150 3-8 

SLM  21 8920 فوالد 
 

دالر به    2000حدود    FDMدر مورد چاپ سه بعدي، باالترین هزینه  
دالر   140قطعه است. ارزان ترین قیمت هم    50دست آمد. که البته براي  

  FDMبه طور قابل توجهی باالتر از  SLAهاي براي کل سفارش بود. هزینه 
دالر باالترین قیمت بود.    7000دالر پایین ترین و    2100بود به نحوي که  

دالر براي پایین ترین قیمت    785با    FDMتر از  کمی متفاوت   SLSینه  هز
 دالر براي باالترین اعالم هزینه به دست آمد.  3150و با 

 CNCدالر براي آلومینیوم    1990تا    1300در طرف دیگر طیف تولید،  
دالر براي قالب تزریق وجود دارد. قالب تزریقی در کاهش    5000و حدود  

دالر براي    300دالر براي قالب و    4800است، اگرچه    قیمت منحصر به فرد
عدد تخمین زده شده است، اگر هم بخواهیم تعداد بیشتري تولید   50تیراژ  

کنیم، این روش براي این کار تنها روش است. یک استعالم پرت هم براي 
دالر وجود داشت. از سوي   21،545ساخت قطعات از آلومینیوم به مبلغ  

از همان تولید کننده، تنها حدود  دیگر قیمت قطعه ف دالر    8920والدي 
بود. ولی مشخص نشده که از کدام روش براي ساختن این قطعات از آن  

 . CNCتر است تا نزدیک  SLSشود، اما ظاهراً  به مواد استفاده می 
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که هنگام کار با تولیدکنندگان باید به آن توجه   یکی دیگر از مواردي    
 شود، زمان تحویل است. برآورد زمان مورد نیاز براي قطعات چاپ 

و قالب تزریق   CNCسه بعدي حدود سه تا هشت روز و براي قطعات  
 حداکثر دو هفته و عالوه بر آن، زمان ارسال بود. 

 خرید پرینتر یا گرفتن خدمات  -4
چاپگرهاي میلیون تومان براي    35تا    10هزار دالر (و در کشور ما  

FDM(   رسد. چرا  مطمئناً براي چاپگر سه بعدي بسیار زیاد به نظر می
قطعات را در جاي دیگري  توان  اي کنیم در حالی که می باید چنین هزینه 

تهیه و با هزینه کمتر دریافت کرد؟ در یک نگاه، این گزینه بسیار بهتر  
 است، اما چیزهاي بیشتري براي بررسی وجود دارد تا فقط مقدار هزینه.

می قطعه  یک  بعدي  سه  چاپ  که  است  ارزانمشخص  و تواند  تر 
وي دیگري نگاه  سریعتر از تولید سنتی باشد، اما اکنون بیایید به سناری

 کنیم: اگر بخواهم قطعات را خودم بسازم چطور؟
دارید، و فرض  نیاز  ماشین آالت  به  براي ساخت قطعات  اول، شما 

کنیم که شما از قبل دانش مربوطه یا کسی را که نحوه استفاده از آنها می 
، شما CNCهاي  داند، در سازمان خود دارید. در مورد اکثر ماشین را می

د به  محور. باید  سه  دستگاه  یک  تا  باشید  محور  پنج  ماشین  یک  نبال 
اکنون، براي یک دستگاه پنج محور، خوش شانس خواهید بود که یک  

به نظر می   100،000دستگاه مناسب زیر   رسد قیمت  دالر پیدا کنید. 
ها از هوا نمی دالر است، اما قالب   200.000تا    10.000قالب تزریق تا  

براي قالب و سپس دستگاه قالب    CNC یک دستگاه  آیند. بنابراین، معموًال
هزینه جمع  بنابراین،  هست.  نیاز  تزریقی  می گیري  حدود ها  شوند 

به    110،000 نگاهی  بیایید  است،  خارج  شما  بودجه  از  اگر  دالر. 
از   ما  بیندازیم.  بعدي  سه  مبناي   Raise3D Pro2چاپگرهاي  عنوان  به 

هاي دیگر مقایسه به دنبال ماشین کنیم و براي قیمت و ابعاد استفاده می 
 با اندازه مشابه هستیم. 

دالر است، اما   10،000، پایین ترین قیمت حدود  SLSبا نگاهی به  
، قیمت آن Zو    X  ،Yمیلی متر در    300براي هر حجم ساخت نزدیک به  

، مشکل قیمت نیست.  SLAهاي  دالر است. در ماشین   100000تا حدود  
قابل استفاده با چند صد دالر و یک دستگاه  توانید یک دستگاه  شما می 
ها در دالر تهیه کنید. حجم این دستگاه   2000با قیمت حدود  متوسط  

است، اما براي نزدیک شدن به    400در    150میلی متر در    300حدود  
در    300 متر  مانند  Zو    X  ،Yمیلی  دستگاهی  به  بیشتر  باید  ما   ،

Formlabs Form 3L  دالر است.   10،000نگاه کنیم، که قیمت آن 
در حال حاضر، آخرین موردي که باید مورد توجه قرار گیرد، هزینه مواد 

و قالب تزریق در کاهش تولید ضایعات تولید   FDM  ،SLAاولیه است،  
زیرا   هستند،  ضایعات    CNCمؤثرترین  پیرایشی،  تولید  فرایند  دلیل  به 

تواند مجدداً مورد استفاده  نمی   SLSپودر  بیشتري دارد. در برخی موارد،  
قرار گیرد و باید با پودر تازه مخلوط شود تا کیفیت قطعات کاهش نیابد،  

بنابراین، در مورد یا حتی ممکن است اصال قابل استفاده مجدد نباشد.  
%  100پرشدگی    100گرم مواد براي چاپ با    45.5این قسمت خاص،  

         

دالر است، به ترتیب    30هر قرقره آن حدود    از موادي که قیمت  با استفاده
گیریم.  دالر را براي این دو بخش درنظر می  0.80دالر و    1.37هاي  هزینه

مقام   در  هزینه،  کمترین  با  حتی  ما،  سازنده  برآورد  با  حاضر،  حال  در 
روش   به  قطعات  تولید  از  FDMمقایسه،  بیش  همچنان  درصد   100، 

 تر است.ارزان
دالر است، با نرخ هایی  Pro2 4000به اینکه هزینه بنابراین، با توجه  

قطعه تولید کنیم تا    3000که قبالً با این قسمت خاص ذکر شد، ما باید  
چاپگر   کامل  هزینه  چیز   Pro2بتوانیم  همه  واقع  در  بپردازیم.  را  خود 

ها براي ساختن  بستگی به قطعه تولید شده دارد و بهتر است از این ماشین 
قطعه استفاده شود. در این راستا، مؤثرترین برنامه تولید،  بیش از یک نوع  

 هاي اولیه در مقیاس بزرگ و در تیراژ یک عدد است.ساخت نمونه 

 
 یک نمونه نسبتاً بزرگ ساخته شده به روش چاپ سه بعدي  - 4شکل  

، هنگام 4شکل  به عنوان یک مثال واقعی، قطعه نشان داده شده در  
ارزان    100دالر هزینه دارد که    20چاپ در خانه تقریباً   از  دالر کمتر 

 ترین استعالم اخذ شده از تولید کنندگان است. 
در حال حاضر، در صورت نیاز به قطعات بیشتر، قیمت معموًال کاهش  

یابد، بنابراین اگر بگوییم همه قطعات یکبار تولید خواهند بود، در این  می 
پردازد. در حال حاضر، مورد چاپ می  40هزینه خود را در    Pro2صورت  

کند. اگر آن را به  استفاده می   PLAاین از ارزان ترین گزینه موجود، مواد  
یابد،  دالر در هر تولید افزایش می  370ها به  نایلون برسانیم، تفاوت قیمت 

چاپ خواهد پرداخت،   10هزینه خود را در بیش از    Pro2به این معنی که  
 کند. ر حالی که حتی از حجم کامل ساخت استفاده نمید

عالوه بر این، چند مزیت دیگر این است که داشتن ماشین شخصی 
دهد. در برخی موارد، شخص به شما کنترل مطلق بر ساختار قطعات را می 

دهد بین تعداد انگشت شماري از تنظیمات، ثالث فقط به شما اجازه می
 ب کنید. فقط مقدار پرشدگی را انتخا

عامل زمان تحویل نیز وجود دارد. هنگام تولید کل قطعات با دستگاه  
تقریباً   دسته    10خودم،  یک  تا  است  الزم  زمان  یک    50روز  در  تایی 
پرشدگی تکمیل شود. این با زمان عرضه شخص ثالث   100دستگاه و با %

، قابل مقایسه است، اما اینجا قطعات را به محض اتمام آنها خواهیم داشت
جاي اینکه   شوند. بنابراین، بهضمن آنکه همه آنها به یکباره ساخته نمی 

 قطعه  15روز  توانیم هر سه  قسمت منتظر بمانیم، می   50روز براي    12
   شود.ساخته می 
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 ,dr Sri نوشته  yAdvances in Polymer Materials and Technologکتاب  

Bandyopadhyay  )  و  )استرالیامحقق دانشگاه نیو ساوت ولز ، سیدنیAnandhan  

Srinivasan  )  ( استادیار در انستیتوي ملی فناوري کارناتاکا ، سوراتکال ، مانگالور
سال است  C CRتوسط    2016آگوست    19در  رسیده  چاپ  کتاب   .به  این 
مورد بحث    مطالبگیرد.  هاي در زمینه علم و فناوري پلیمر را در بر می پیشرفت 

کتاب شامل این  فروالکتریک  در  زیستی،  منابع  اساس  بر  پلیمري، پلیمرها  هاي 
هاي ها، بسته بندي مواد غذایی و بسته بندي هاي پلیمري براي خازننانوکامپوزیت 

، پلیمرها از منابع تجدید پذیر، مواد فوق ، سنسورهاي پیزو الکتریکالکترونیکی 
ب به ترتیب شامل  فهرست فصول این کتا  .هیدروفوبیک و الکتروسپیننینگ هستند

میکروکامپوزیت  تست  پلیمر،  نانو  فناوري  جدید،  پلیمري  و  -هاي  نانو  ماکرو 
خصوصیات پلیمرها، پلیمرهاي تخصصی مواد پلیمري مبتنی بر زیست و زیست 

 . است ي و کاربردهاي جدید پلیمر  سازگار

 

 کتابخانه دیجیتال 

که    WWW.3dnatives.com/en سایت   است  رسانی  اطالع  سایت  یک 
اي، خدمات آن شامل راهنماي خرید چاپگرهاي سه بعدي رومیزي و حرفه

سه بعدي، دایرکتوري صنعت، اطالع رسانی در مورد رویدادها و    اسکنرهاي 
هاي این  مشاغل مرتبط با چاپ سه بعدي و خبرهاي صنعتی است. از بخش

هاي مختلف است که در هاي چاپگرهاي شرکتوب سایت، مقایسه قیمت
 آمده است.  Price compreقسمت 

 معرفی سایت 
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 دنیاي سبز

که    شودیمرتبط م  یمیش  یمهندس   و یمشی  رشته از  یبه بخش  ند،یگوی) هم مSustainable Chemistry(  »داریپا  یمیشسبز که به آن «  یمیش
. در کنار علم  کنندی حذف م  ای  رسانندیخطرناك را به حداقل م  ندهیمواد آال   دیاست که استفاده و تول  ییندهایمحصوالت و فرآ  یتمرکز آن بر طراح

سبز تمرکز خود را    یمیتمرکز دارد، ش  عتیدر طب  ییایمیمواد ش  ندهیاثرات آال  ي ) که بر روEnvironmental Chemistry(  ست»یز   طیمح  یمی«ش
  ياگسترده   ي هانه یدر زم  توانیسبز را م   یمیقرار داده است. اهداف ش  ریدناپذیو مصرف منابع تجد  ی ندگیفناورانه در کاهش آال   ي هاروش  ي بر رو

 باشند.  منیاست که شامل منابع کارآمد و ا ییندهایمواد، محصوالت و فرآ  ها،مولکول یها معطوف به طراحآن شتریداد که ب ي جا

 سبز  یم یش  خچهیتار
اسبز حاصل تالش  یمیش و  زم  ي هادهیها  در  دهه    است هاستکاتالی و اتم ي اقتصاد  ي هانه یمختلف  افزا  1990که در  به مشکالت   شیبا  توجه 
  ط یحل مسائل مح  ي موضع در استراتژ  رییتغ  کیهمراه با    کایسبز در اروپا و آمر   یمیو کاهش منابع شکل گرفت. توسعه ش  ییایمیش  ي هاندهیآال 
 ي ریبه جلوگ  ند،یفرآ  ي در انتها  یصنعت  ي هانده یکنترل کننده و لزوم کاهش آال   نیاز دستورات و قوان  ي ریگبهره   ي به جا  قت،ی. در حقدبو  یستیز

 بود.  90سبز در اواخر دهه  یمیسبب بوجود آمدن ش میمفاه  نیآوردند. ا ي خالقانه محصوالت فناورانه رو یبه کمک طراح یفعال از انتشار آلودگ
 سبز  یمیاصل ش دوازده

 یمیش  ي برا  ییرا منتشر کردند که راهنما  ی)، مجموعه اصولJohn C. Warner) و «جان وارنر» (Paul Anastas، «پاول آناستاس» (1998سال    در
 ي هاتیاولو  ن،یبودند که عالوه بر ا  ییایمیش  داتیتول  یط یمح  ست یکاهش اثرات ز  ي ها برااز روش  ي ادوازده اصل شامل گستره   نیسبز باشند. ا

 : دهندی را پوشش م ریز میاصول، مفاه  نی. اشدند ی شامل م  زی سبز را ن یمیش ي مرتبط با توسعه فناور یقاتیتحق

 از مواد خام دی بازده تول نیشتریب ي برا ییندهایفرآ یطراح •
 ر یدپذیتجد ي از مواد و منابع انرژ ي ریگبهره  •
 ستیز  طیمح ي برا  خطری ب ي هااز مواد و حالل استفاده •
 باال ي انرژ ي وربا بهره  ییندهایفرآ یطراح •
 پسماند. تیریمربوط به مد  مباحث •

 :میپردازی سبز م یمی گانه شادامه، به اصول دوازده در

 است.   دیآن بعد از تول ه یتصف ای ي پسماند بهتر از پاکساز دیاز تول ي ری: جلوگيریشگیپ

امر    نیکمک گرفته شود. ا  ییفرآورده نها  دیتول  ي برا  ندیمواد مورد استفاده در فرآ  یکردن تمام  ل یمنظور دخه  ب  ي سنتز  ي ها: از روشاتم  اقتصاد
 کمتر پسماند خواهد شد.  دیسبب تول تیدر نها

 کنند.  ي ریجلوگ ست،یز طیمح ایانسان  ي برا یو استفاده از مواد سم دیاز تول دبای سنتزي  ي ها: روشبا خطرات کمتر یی ای میش  سنتز

 نباشند.   زین  یشوند که عالوه بر داشتن عملکرد مناسب، سم یطراح ي ابه گونه  دیبا ییای میش ي ها: فرآوردهمنیا ییایمیمواد ش  یطراح
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استفاده   ی سم  ریاز مواد غ   از، یمحدود شود. در صورت ن  یمواد کمک  ریو سا  هاجنتی ها و راز حالل  يریگبهره: تا حد امکان،  منیو مواد ا  هاحالل
 کمک گرفته شود.  طیاز دما و فشار مح ندهایبه حداقل برسد و در فرآ دیبا ي از انرژ ي ریگ: بهره ي به منظور بازده انرژ یطراح شود.

 است. ریدپذ یخوراك تجد ي ریبا بکارگ  تیباشد، اولو ریپذامکان : هر زمان که ریدپذیاز خوراك تجد استفاده
 دیامر موجب تول  ن یاست و هم  ازین   ي شتریب  ي هاجنتیبه ر  ندهایفرآ  نیکند چراکه در ا  دایکاهش پ   دی با  ي رضروریمشتقات غ  دی: تولمشتقات  کاهش

 پسماند خواهد شد.  شتریب
 دارند.  ي در واکنش، برتر  مصرفی ي ومتریستوک ا  ایهاجنت یتکرار واکنش، نسبت به ر  ي با مقدار کم برا  یستیکاتال  يهاجنتیراز    ي ریگ : بهره زوریکاتال

که کارکرد   ی را به همراه نداشته باشند و زمان  ستیز  طی مح  یشوند که آلودگ  یطراح  ي ابه گونه   دیبا  ییایمیش  ي هافرآورده  :هیبه منظور تجز  یطراح
 شوند.  هیتجز ضرری ب ییهابه فرآورده  دیبا دیها به اتمام رسآن

مواد خطرناك،   لیقبل از تشک  ند،یدر فرآ   ي او رصد لحظه  ي ریبمنظور بکارگ  دیبا  یلیتحل  ي هاروش  :یاز آلودگ  يریشگی جهت پ  يالحظه  رصد
 کنند. دایتوسعه پ

همچون   یخطرات  سکیاستفاده شود که ر  ندهایدر فرآ  ي از مواد  دیباشد، با  ریپذ: هر زمان که امکانیاز اتفاقات تصادف  يریجلوگ  يبرا   منیا  یمیش
 کنند.  داپی کاهش …و  ي سوزانفجار، آتش

 سبز   یمیاز ش يریگبهره روند
سبز    یمیمختلف در ش  ي رهایمتغ  نییتع  ي برا  یاقدامات   ن،یسبز صورت گرفته و همچن  یمیش   از اصول    ي رویپ  زانیسنجش م  ي برا  ي متعدد   ي هاتالش

 اهفرآورده  ي سازو خالص  ي سازو سهولت در آماده   ي انرژ  لیافزارها، پروفاسخت   ،ییا یمیدر مواد ش   یمنیواکنش، ا  ي اجزا  نهیهز  ،ییایمشی   بازده همچون
با توسعه   قت، ی. در حقدیآیبه شمار م  ي نانوتکنولوژ  یطیمحستیمحققان بمنظور سنجش اثرات ز   يبرا  ي سبز ابزار قدرتمند  یمیانجام شده است. ش

 . رندیمد نظر قرار بگ دیبا دیتول ندیو سالمت انسان، چه در محصوالت و چه در فرآ  ستیز طیمح ي مواد بر رو نیا راتینانو، تاث ي فناور
 سبز  یمیمختلف در ش عناصر

عناصر    نیاز ا  ی. برخمیکن   ان یسبز را ب  ی میها در شآن  ت یتا ماه   میبپرداز  عناصر تناوبی  جدول در  موجود عناصر از  ی تا به برخ  میادامه قصد دار  در
در آب، به   ژنیو اکس  دروژنیعناصر، ه  نیا  انی. در مدهندی م   لتشکی  را اتمسفر از  یبخش اعظم  که دروژنهی کربن و  ژن،یاکس  تروژن،نی عبارتند از:

 . شوندی شناخته م باتیترک نیعنوان سبزتر

 دروژنیه •

H2 در صنعت به طور    دروژنیعناصر خالص دارد. از گاز ه  انیدر م  را  چگالی نیترنیی است که پا  بوی و ب  رنگیب  ي معمول، گاز  طشرای  در  خالص
ماده را    نیهمراه است. واکنش سوختن ا  يادیز   ي ماده، با سرعت و آزاد کردن انرژ  نی. سوختن اشودی استفاده م  یواکنش با مواد مختلف  ي گسترده برا

 : دیکن یمشاهده م ریدر ز

 + 2H2+O2→2H2O+2H2+O2→2H2O ي انرژ

 ي عالوه بر آزاد کردن انرژ   رایخواهد بود ز  یپاک  اری استفاده شود، سوخت بس  به عنوان سوخت  دروژن یهکه از    یواکنش آب است. زمان  نیا   فرآروده
که از   رندیگی بهره م  ی صنعت  ي کاربردها  ریو سا  ییایمیش   ي به طور گسترده در سنتزها  ي عنصر  دروژنی تنها آب خواهد بود. از ه  زیآن ن  یخروج  اد،یز

بخار»  نگیکه حاصل «رفرم رسدی م دتولی به متان موارد از  شتریدر ب دروژنیکرد. امروزه، ه اشارهی سوخت ي هالپی و  آب زالکترولی به  توانیجمله مآن
)Steam Reforming دیکن یمشاهده م ریرا در ز) در دما و فشار باال است که واکنش آن . 

CH4+H2O→CO+3H2CH4+H2O→CO+3H2 

 کربن  •

 درصد هوا 0/038تنها  ،حجمی لحاظ به CO2 کهنیکربن حضور دارد. با وجود ا دیاکسي در هوا به شکل د کربن
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به عنوان   رسد،یم   دی فتوسنتز به تول  ندیکه در فرآ   ی. کربن آلدیآیشمار م  به فتوسنتز اهانوگی رشد  ي اما به عنوان منبع کربن برا  دهدیم  لیرا تشک
 ، یلیمنابع فس  نیاستخراج و حمل و نقل ا  ي هاي دارد. اما با توجه به دشوار  کاربرد یلفسی ي هاسوخت  ریسنگ و ساذغال   نفت،  لیماده خام در تشک

درختان اشاره کرد که با فتوسنتز، با    یبه برخ  توانیجمله مبرسند که از آن  دیبه تول  ي کربن به صورت فتوسنتز  بات ی که ترک  شودی داده م  حیترج
 . کنندیرشد م ي ادیز اریسرعت بس 

 تروژن ین •
م  ینوع   زین  تروژن ین کربن،    همچون محسوب  ب   شودی نافلز  همانند  ابتدا  20  شتریکه  تناوب  ییعنصر  مولکلول   ی در جدول  به صورت   يهاعناصر، 

 و سوختن  واکنش در  تروژنی. ن شودی م  ي جداساز  عیما  هواي  ریو به کمکتقط   دهدی م  لتشکی  را  هوا  حجم  درصد  78  عنصر  نای.  دارد  وجود N2 یاتمدو
د  کندی نم  شرکت ییایمیش  هاي واکنش رسای عبارت  به  است ین  ریپذواکنش   گر،یو  ن  تیخاص  نی.  از  تا  است  از    ي ریجلوگ  ي برا  تروژنیسبب شده 

 و انفجار استفاده شود. ي سوزآتش

. از  دارد گرادسانتی   درجه 190−190− معادل جوشی  نقطه که  میریگی کمک م  عیما  تروژنی از ن  م،ی داشته باش  ازین  ن یی پا  اریبس  ي که به دماها  یزمان
 ی کیولوژیمواد ب  ي نگهدار  ي برا  نی . همچنشودی) استفاده مFreeze Drying(  »ي«خشک کردن انجماد  ي ندهایغذاها و فرآ   عیسر  ي در سردساز  عیما  نیا

 . میدار ازین عیما تروژنیبه ن   زین ی در لقاح مصنوع

 ژن یاکس •
عنصر را در    نیا  توان ی م  یمختلف   ل ی. به دال ردیگیسبز مورد توجه قرار م  یمیقرار دارد که در ش  یجدول تناوب   16در گروه    8 اتمی  عدد با  ژن یاکس

  ن یچنو هم  ییایمی ش  ي . در سنتزهاکنندیم  ي جداساز  ع،یما  ي هوا  ریبه کمک تقط تروژن،یهمانند ن   زیرا ن  ژنیکس  .کرد  ي بنددسته عناصر سبز طبقه 
ا  ي و جوشکار  ي کاربرش م  نیاز  بهره  تجزرندی گی عنصر  اثر  بر  سا  بترکی  و O2O2 ییایمیفتوش   هی .  با  بوجود   ژن،ی اکس  ي هامولکول  ریآن  اوزون 

 ی زندگ  ي برا  ارد،اوزون د  هیکه ال  يدیدوگانه دارد. اوزون استراتوسفر با توجه به فوا  ي رفتار  د،یآیبه شمار م  ژنیسبز از اکس  اي گونه   که  اوزون، .دیآی م
سا و  ضرور  ریانسان  زنده  هم  ي موجودات  تنفس  اما  حت  نی است  همچن   یسم  زین  ppm1 هاي غلظت  در  یاوزون،  بود.  از    نیا  ن،یخواهد  ماده، 

 .شودی شناخته م نی در سطح زم  ییایمفتوشی دودمه آمدن بوجود عامل و هوا یاصل ي هاندهیجملهآال

 ي اریها که بس واکنش  نیاز ا  یکی باال است.    ي با بازده انرژ ییهامواد در واکنش  ریشدن آن با سا  بی ترک  ییتوانا  ژن،ی اکس  یی ایمیمشخصه ش  نیمهمتر
 : د یکنی مشاهده م ریواکنش را در ز نای.  است خودروها موتور در نیدارند، سوختن بنز ییاز افراد با آن آشنا

 +2C8H18+25O2→16CO2+18H2O+2C8H18+25O2→16CO2+18H2O ي انرژ

 در بدن اشاره کرد: ي انرژ دیتول براي  دراتکربوهی به توانی م ژنیاکس گری د ي هاواکنش از

 C6H12O6()+6O2→6CO2+6H2OC6H12O6()+6O2→6CO2+6H2O ي انرژ
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 تاریخ محل برگزاري  صنعت عنوان  ردیف 

1 Rosmold/ Rosplast پالستیک  -قالب Crocus-Expo 
 مسکو، روسیه 

ژوئن   9-7
2022 

2 Ethiopia PlastPrintPack 
-پرینت-پالستیک
 بندي  بسته

Ethiopian Skylight Hotel -
 دیس آبابا، اتیوپیآ

ژوئن   9-11
2022 

3 DMC 2022  داي و قالب 
National Exhibition and 

Convention Center -  
 چین  شانگهاي،

ژوئن   15-18
2022 

4 Expobor  صنعت الستیک Expo center-Norte 
 برزیل  سائوپائولو،

ژوئن   22-24
2022 

5 InterPlas Thiland  پالستیک BITEC 
 تایند  بانکوك،

ژوئن  22-25
2022 

6 

 المللی بین  نمایشگاه یستمین
 االستیک، تخصصی

 و آالت - پالستیک،ماشین
 وابسته  تجهیزات

 الستیک   -پالستیک
  - تبریز المللی بین نمایشگاه

 ایران تبریز،
  1خرداد و -29

 1401تیر 
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هاي داخلی و خارجیبرگزاري نمایشگاه  

شرکت معرفی    

آزمایشگاهی و تولید    زاتیدستگاه ها و تجه   معروفکننده    نی تام  کیبه عنوان    شرکت برابندر
 دهد. ها ارائه می ها و سایر زمینه ها، الستیکدر مقیاس کم براي مواد غذایی، پالستیک 

 

  

 برخی از منابع: 
Plastic Technology 

 آی پیرینت 

 توانید به لینک زیر مراجعه کنید. هاي ماهنامه می براي مشاهده سایر شماره 
 لھ ھای تکنوپلیمر مج سایر

https://pt.mydigitalpublication.com/
http://www.iprint3d.ir/
https://www.svigroup.ir/magazine/
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