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پلیمريمستربچ  کامپاندها، و   هاي  قطعات  از  بسیاري  تولید  اولیه  مواد  و 
محصوالت در صنعت پلیمر است که کیفیت و تنوع آن تاثیر مهمی بر کیفیت  

 محصوالت نهایی تولیدي خواهد داشت.
پلیمر پیشرفته  دن  از  یکی  عنوان  تولبه  کننده ترین  و ید  کامپاندها  انواع  هاي 

در مستربچ تجربه  سال  سی  پشتوانه  به  تا  نموده  تالش  ایران  در  پلیمري  هاي 
صنعت پلیمر سهم مهمی از مسئولیت حفظ و ارتقاي کیفیت محصوالت پلیمري  

مستربچ و  کامپاندها  از  کیفیتی  با  و  متنوع  ارائه سبد  داشته با  را  پلیمري  هاي 
 باشند. 

هاي روز، کنترل کیفی و آزمایشگاه باال، استفاده از آخرین تکنولوژي دانش فنی  
مدرن و ظرفیت باالي تولید محصول سبب شده تا این شرکت عالوه بر بازارهاي  
داخلی، بخش بزرگی از محصوالت خود را صادر نماید. هدف این مجموعه تامین  

 نیاز صنعت پلیمر با باالترین سطح کیفیت است. 
 

 اتیلن: کامپاند پلی
کربنات  اتصاالت،  و  لوله  نایلون،  مخزن،  براي 

 کلسیم، قابلیت کراسلینک شدن 
 

 پروپیلن: کامپاند پلی
کربنات   شیشه،  الیاف  اتصاالت،  و  لوله 

لوله تالک،  گونی،  بیکلسیم،    صدا،هاي 
PP/EPDM 

   ABSخودرنگ کامپاند  
 

 مستربچ سفید و رنگی 

 مستربچ افزودنی: 
اکسیدانت، آنتی استاتیک،  ، براق کننده، آنتی کننده  شفاف
 گیر، تاخیرانداز شعلهیوي، رطوبتآنتی 

 

 محصوالت دن پلیمر 
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 از صنعت پلیمر چه خبر؟ 

توان از آن براي تولید عناصر گرمایش در منسوجات انعطاف پذیر استفاده  می تولید کرده است که   را  هاي کربنینانولوله  (OCSiAl) الآي اسسیشرکت او 
 کرد.

  30000هاي آزمایشگاهی دوام فیبر را  توان در مواد منعطف یا عناصر کامپوزیتی با شکل پیچیده ادغام کرد. تستساخته شده از الیاف را می   توري حرارتی
هاي مختلف از جمله سقف ضد  هاي گرمایشی رساناي الکتریکی با موفقیت در پروژهبل مقایسه است. مش ساله قا  30اند که با عمر مفید  چرخه نشان داده

 .یخ، ایستگاه اتوبوس، پوشش ضد لغزش با عناصر گرمایش آمپرتکس یکپارچه و حسگرهاي گرمایش خودکار تعبیه شده است
درصد از ظرفیت تولید    97تن است که    90ده نانولوله هاي کربنی با ظرفیت تولید ساالنه  ال که مقر آن در لوکزامبورگ است، بزرگترین تولید کننآي اسسیاو

می نانولوله  تشکیل  را  در جهان  کربنی  اوهاي  از  آي اسسیدهد.  بیش  ترموست،    40ال  از جمله  پلیمري،  مواد  تقویت  با هدف  را  کربنی  نانولوله  محصول 
 .تروشیمیایی تولید کرده استترموپالستیک، االستومرها و منابع انرژي الک

 

ژاپنی   آمید  Unitikaشرکت  بازار   6پلی  به  را  جدیدي 
هاي کربنی، از عرضه نمود. در این محصول بجاي نانولوله 

الیاف سلولزي براي تقویت  پلیمر استفاده کرده است. از  
از  است.  آن  بازیافتی  قابلیت  الیاف،  این  اصلی  مزایاي 

می  محصول  این  قطعات کاربردهاي  در  استفاده  به  توان 
 .خودرو، لوازم خانگی و غیره اشاره کرد

توان از  از نکات حئز اهمیت این محصول این است که می 
سطح   اصالح  بدون  سلولزي  نانوالیاف  باالي  درصدهاي 
استفاده کرد و پراکندگی خوبی از الیاف هم شاهد خواهیم  

 . بود

 

نام    چاپگر سه بعدي  Stratasysشرکت   این   J850 techStyleبا  ارائه کرد.  بازار  به  را 
با  پارچه  بر روي  نگاري  نقش  پرینت  به  قادر  مواد  پاشش  فناوري  از  استفاده  با  چاپگر 

این شرکت،    DFashion3رنگ مختلف با خواص متنوع است. فناوري چاپ    600000
هایی کند تا طرح هاي دیگر را ترکیب میاي الگوهایی غیر ممکن با روشهاي رایانهطراحی

 کند. هاي حشرات تقلید می هاي پروانه تا چشمرنگ و نور شبیه بال با 
هاي سرآستین و هاي سخت است مانند دکمهاین فناوري نه تنها محدود به پالستیک 

 تولند مواد نرم و انعطاف پذیر را نیز پرینت کند. گیره است بلکه می
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مدل اولیه موتور سه سیلندر به سفارش شرکت تام (ایران خودرو) طی  
  PLAده روز توسط شرکت مادا تکنولوژي ساخته شده است. این قطعه با  

انجام شد. این خانواده موتور قابلیت نصب و استفاده    FDMفناوري  و با  
را دارد و همچنین استفاده    SUVتا کالس    Aبر روي خودروهاي کالس  

وع موتور، کاهش یک تا دو و نیم لیتري مصرف سوخت در هر از این ن
باال،    100 به همراه خواهد داشت. جزئیات و دقت  را  پیمایش  کیلومتر 

هاي فنی این پروژه از نکات حائز اهمیت  ساپورت گذاري دقیق و چالش
 هاي پیشرفته امکان ساخت وجود دارد.  هستند که تنها با دستگاه 
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نخ،   نفیس  تولید    باکتریالهاي آنتینخ شرکت  استفاده در  براي 
نخ   تولید  است.  کرده  عرضه  بیمارستانی  ملحفه  و  جوراب 

تواند به باکتریال براي منسوجات بیمارستانی مواد پلیمري میآنتی 
باکتري  ها آلوده شوند که این موضوع به ها یا قارچسادگی توسط 

بیماري  عفونت هانتقال  و  می ا  منجر  از هاي شدید  شود. جلوگیري 
تواند با استفاده از ها میآلوده شدن سطح پلیمرها توسط میکروب

ها یک عامل ضد باکتریایی فعال مانند نانوذرات نقره در ساختار آن
اي مانند پایداري حرارتی، صورت گیرد. نقره به دلیل خواص ویژه
دا مدت  طوالنی  فعالیت  و  کم  ویژهفراریت  اهمیت  است. راي  اي 

هاي گرم مثبت و گرم  نانوذرات نقره بر روي بازه وسیعی از باکتري 
گذارند. این ذرات به دلیل نسبت سطح به حجم باال، منفی تاثیر می 

ها ایجاد کرده و سبب از بین  سطح تماس باالیی را با میکروارگانیسم 
آن نخ رفتن  تولید  در  شد.  خواهند  آنتی ها  شرکت  باکترهاي  یال 

هاي حاوي نانوذرات نقره استفاده شده است  نفیس نخ، از مستربچ
شوند. این نخ با ریسی به سیستم اضافه میکه در حین فرآیند ذوب

بردن  بین  از  قابلیت  نظیر  خصوصیاتی  از  برخورداري  به  توجه 
هاي از جمله تولید جوراب، تواند در زمینه ها و بوي بد می باکتري 

ستانی و لباس زیر مورد استفاده قرار بگیرد. افزون  منسوجات بیمار
توان در تولید روکش مبلمان، پرده و لوازم خواب کودکان  براین، می 

نیز استفاده کرد. از دیگر مزایاي این محصول این است که دلیل  
حضور نانوذرات نقره در نخ، خواص آنتی باکتریال با گذشت زمان از 

 کند. میرود و خواص آن افت نبین نمی 
 

کشاورزي   محصوالت  زیستی  Cargillگروه  کننده    Biovero  نرم 
مبتنی بر روغن سویا اپوکسید شده را عرضه کرده است. این گروه اذعان 

می  محصول  این  که  است  براي  داشته  مناسب  جایگزینی  تواند 
فراهم کند.    PVCهاي فسفات در طیف وسیعی از کاربردهاي  کننده نرم

هاي تواند جایگزین تمام نرم کننده به گفته این گروه این نرم کننده می
قیمت باالتري    Bioveroیر فتاالتی شود، اگر چه نرم کننده  فتاالتی و غ

هاي فتاالتی و غیر فتاالتی دارد، اما به دلیل راندمان نسبت به نرم کننده 
باال، مشتریان در استفاده از نرم کننده صرف جویی خواهند کرد و در 
نهایت هزینه از درآمد حاصله بیشتر نیست و منجر به صرف جویی در 

 شود. می  دارایی کل
 

کننده    Kraiburgشرکت   االستومرتولید  به    (TPE)  ترموپالستیک 
) اصلی  تجهیزات    ) Original Equipment Manufacturerسازندگان 

کند تا نرخ بازیافت را برآورده کنند و از کاهش میزان انتشار کمک می
 کند.  کربن براي محصوالت داخل خودرو پشتیبانی می 

محتواي   یک  38با  بازیافتی  االستومر  ترموپالستیک  گریدهاي   ،%
جاگزین مناسب و قابل اعتماد و پایدار را براي مواد خام به بازار خودرو  

می کاربردهاي   TPE Kraiburgبخش    دهد.ارائه  پیشبرد  براي  آن  از 
 کنند. پایدار داخلی خودرو استفاده می 

 
 

جدید   مدوالر  و    IR-Fresh Kreyenborgسیستم  ایمن  طور  به 
 برد. ها را از بین میکارآمد  بوهاي مزاحم در پالستیک

با    هاي بازیافتیفناوي جدید به حداق رساندن بو براي پالستیک 
توسط   باال  این    Kreyenborgکیفیت  است.  شده  ایجاد  آلمان 

شرکت با استفاده از فناوري مادون قرمز، تخصص سطح باال پایدار 
راه  با  پالستیک،  بازیافت  سازي  حلدر  پاك  براي  -Post)هایی 

consumer Resin)  مواد و گرم کردن  بلورینگی، خشک کردن   ،
براین فناوري، سیستم  فزونبالک اجاد کرد. به گفته این شرکت، ا

براي کاهش ایمن و کارآمد بوهاي مزاحم   IR-Freshمدوالر جدید  
 در پالستیک است. 
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 دانش و ترفند: ساخت قالب تزریق توسط چاپ سه بعدي 

قالبراه   ازمقدمه:   بعدي، ساخت  سه  پرینترهاي  بازار  گسترش  هاي هاي 
آنشکل کارگیري  به  با  که  دهی  دارند  را  این  پتانسیل  اینرو  از  است.  ها 

گیري تزریق  چندین صنعت را متحول کنند. ابتدا به تشریح فرآیند قالب 
در این   پرینتر سه بعديشود و سپس چگونگی استفاده از  پرداخته می

گیري تزریقی، فرآیند ساخت یک قطعه زمینه توضیح داده خواهد شد. قالب
ذوب شده تحت فشار در داخل یک قالب است. مذاب    تزریق پالستیکبا  

شود و شکل حفره  کند و با سرد شدن، جامد می هاي قالب را پر می حفره
و روند   شود، قطعه خارج شده گیرد. سپس  قالب باز می قالب را به خود می

شود. اتوماتیکی این فرآیند متجر به افزایش باال به همین شکل تکرار می
می محصوالت  تولید  با سرعت  محصوالت  تولید  براي  فرآیند  این  شود. 

قالب حجم است.  صرفه  به  مقرون  باال  به  هاي  نیاز  فلزي،  مرسوم  هاي 
ن مواد در  بسیار دقیق معموال آلومینیوم یا فوالد دارند. ای  CNCماشینکاري  

برابر تزریق مکرر، باز و بسته شدن قالب و شیب دمایی که در طی فرآیند 
گرفتهقالب  قرار  آن  معرض  در  تزریقی  دارند. گیري  خوبی  مقاومت  اند، 

می هنگامی  آنوقت  است،  کم  محصوالت  تیراژ  از که  استفاده  با  توان 
را بر پرینترهاي سه بعدي کار توسعه محصول یا حتی برخی از تولیدات  

 10گیري تزریقی کم تیراژ معموال براي قطعات  عهده بگیرد. اصطالح قالب 
هاي بسیار  رود. چنین حجمی از تولید به دلیل هزینه به کار می  100تا  

 باالي ساخت قالب از نظر اقتصادي امکان پذیر نیوده است. 
مهم  هنگامی  پارامتر  قالب  مقاومت  دیگر  است،  کم  تولید  تیراژ  که  که 
شود. در این زمان، پرینترهاي سه بعدي مانند پاشش مواد و ب نمیمحسو

) نوري  سطح  SLAپخت  و  باال  دقت  که  قطعاتی  تولید  براي  مناسب   ،(
قالب حاضر  حال  در  هستند.  دارند،  نیاز  خوبی  بسیار  هاي پرداختی 

پرینترهاي سه بعدي براي تولید قطعات تزریقی کم تیراژ مناسب هستند.  
کنند و ریسک  ان تایید سریع طراحی قالب را نیز فراهم می ها امکاین قالب 

 دهند. مالی سرمایه گذاري در قالب فلزي گران قیمت را کاهش می 
هاي چاپ سه بعدي براي  توان گفت که استفاده از این فناوري در قالبمی 

 موارد زیر مناسب است: 
هفته در مقابل    2-1چرخه زمانی کوتاه براي توسعه محصول ( •

 هفته) 5-7
 قطعه)  100-50هایی که در آن مقادیر تولید کم است (برنامه  •
 هاي قالبی که در آن تغییرات یا تکرار محتمل است. طرح •
 متر) میلی 150قطعات نسبتا کوچک (کمتر از  •

توان از قالب چاپ سه بعدي براي ساخت قالب استفاده کرد. به دو روش می
 استفاده از پرینتر سه بعدي  روش اول بدین صورت است که مدل را با

 

مناسب ساخت و سپس قالب را ساخت. روش دوم، ساخت مستقیم قالب  
 با استقاده از پرینتر سه بعدي است. 

شود. از روي مدل پرینت شده، ساخته می   قالب تزریقدر روش اول که  
 شود: هفت مرحله را شامل می 

 . بگیریدب، قاب قال براي ساخت  •
 مدل را در قاب قرار دهید. •

 اپوکسی بریزید. اطراف مدل •

 ساعت نیاز است تا اپوکسی سفت شود.  24 •

روي سطح قالب ساخته شده، رهاساز اعمال کنید و به شیوه کفه   •
 اول، کفه دوم قالب را درست کنید. 

گیري تزریقی تنظیم  هاي اپوکسی خود را روي دستگاه قالب قالب  •
 کنید. 

 شوند: زیقی به روش پرینترهاي سه بعدي در دو شکل تولید میهاي ترقالب 

هاي آلومینیومی: این روش  جاگذاري قسمت چاپ شده در قاب •
تري  ترین روش مورد استفاده است. و قطعات با ابعاد دقیقمتداول 

این قالب به صورت سه بعدي چاپ می تولید می  شود. و  کنند. 
گیرد. این قرار می  هاي آلومینیومی سفت و سختسپس در قاب 

نازل   برابر فشار و گرماي  اینسرت در  از  به دلیل پشتیبانی  امر 
هاي آلومینیومی همچنین مانع از گیري تزریقی است. قابقالب 

  شوند.تاب برداشتن قالب پس از استفاده از مکرر می 

 

هاي کامل شده: در این روش از قاب آلومینیومی سفت و  قالب  •
نمی استفاده  می شوسخت  بنابراین  کانال د.  از  خنک  توان  هاي 

هایی که به  کننده پیچیده براي خنک سازي استفاده کرد. قالب
شوند به مواد پرینت بیشتري نیاز دارند. در این روش تولید می 

زمان چاپ می  و  به هزینه  منجر  از  نتیجه  از طرفی، پس  شود. 
 استفاده بیشتر مستعد تاب برداشتن هستند. 



نایلون و غیره باشد. این نکته حائز اهمت است که الیاف کربن خارج شده از  یا  
شوند و احتمال گرفتگی مکرر نازل اتفاق بیفتد. نازل در طول فرآیند ذوب نمی

عمل  افزون ساینده  عوامل  عنوان  به  اکستروژن  حین  در  الیاف  این  براین؛ 
زمی مرور  به  که  نازل کنند  داخلی  دهانه  سایش  مان  دچار  را  برنجی  هاي 
هاي ویژه مانند فوالد سخت شده براي پرینت با مواد  کنند. بنابراین نازل می

 شود.کامپوزیت پیشنهاد می

 هاي زیر آورده شده است: شماتیکی از فرآیند تزریق و مراحل ان در شکل 
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براي ایجاد قالب تزریق باید مقاومت حرارتی یا   ماده پرینت سه بعدي
) باالیی داشته باشد تا بتواند  HDTدر واقع دماي تغییر شکل حرارتی (

را  مواد  تزریق  قالب در طول  به  وارد شده  و حرارتی  مکانیکی  نیروهاي 
سرعت   به  انجماد  طول  در  دما  که  داشت  توجه  باید  البته  کند.  تحمل 

بایکاهش می  برداشتن  یابد. در ضمن  تا  باشد  باال  د سفتی/چقرمگی آن 
در طول   قالب  ابعادي  دقت  و  نشود  قالب  ساییدگی  باعث  قطعات  مکرر 
از   باالیی  سطح  پذیرش  امکان  نکته  سومین  شود.  حفظ  استفاده  زمان 

یعنی دقت ابعادي باال   -جزئیات است تا یکی از الزامات اصلی قالب تزریق
 و سطح صاف را تامین نماید. 

دهند، شامل  اي سه بعدي که به بهترین نحو این کار را انجام میپرینتره
SLA    و در برخی مواردFDM   با باالترین  هستند که می توانند قطعاتی 

ویژگی  و  پیچیده  جزئیات  و  ایدهدقت  ظریف  بسیار  هستند.  هاي  آل 
هاي فوتوپلیمر خاصی  به رزین  LCDو    SLA  ،DLPپرینترهاي سه بعدي  

می  پخت  آن،  به  ماوراءبنفش  تابش  از  پس  که  دارند  شوند.اکثر  نیاز 
 ا آکریالت هستند. هاي چاپگر سه بعدي بر پایه اپوکسی یرزین

ABS   می ترموپالستیک،  پلیمر  یک  عنوان  خواص  به  تغییر  بدون  تواند 
حدود   نرمی  دماي  همچنین  شود.  سرد  و  ذوب  درجه    100شیمیایی 

گراد است که قالب جالبی براي ساخت مواد چاپ سه بعدي است.  سانتی 
ربنات  تر مانند پلی ک اگر دماهاي باالتري مورد نیاز باشد، پلیمرهاي مقاوم

 توانند استفاده شوند. براي این کار می PEEKو در نهایت 

PLA    حدود نرمی  دماي  دلیل  سانتی   60به  براي درجه  فقط  گراد 
هاي توان از فیالمنتگري مناسب هستند. از طرفی؛ میهاي ریختهقالب 

آن پلیمري  پایه  که  کرد  استفاده  کربن  الیاف  می داراي  مواد ها  از  تواند 
 ABS ،PETGسه بعدي مانند   مختلف پرینت
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 کتابخانه دیجیتال 

 lastic Optical Fiber Sensors : Science, Technology andکتاب  

Applications    نوشتهWerneck, Marcelo M.;Allil, Regina Célia S. B    که
 به چاپ رسیده است.   Taylor & Francis Groupتوسط  2019در سال 

کاربردها  یکی پالست   ي نور  بری ف  ي سنسورها و  جد  ي اصول  از   ي دیدسته 
کتاب   نیبرجسته ا  انیدهند. با مشارکت دانشگاهی را پوشش م  بری ف  ي سنسورها

کاربردها در    نی )، و همچنPOFs(  ای  ی کیپالست  ي نور  بر یف  ي حسگرها  ي تئور
ب  ي هانه یزم گاز،  انرژ  ي وتکنولوژ ینفت،  م  ي و  پوشش  از ی را  استفاده  با  دهد. 

کار،  POFسودمند    ي هایژگ یو  راستارانیمتعدد، و  ي هامثال  مانند سهولت  ها، 
  ن یکتاب همچن  نیا.  گذارندیم   شیبه نما  متیارزان ق  یجانب  ي قطر بزرگ، اجزا

نظارت  ي برا POFساخت محصوالت مختلف، مانند سنسور  ي موارد استفاده برا 
پست ولتاژ باال، سنسور نشت    دینظارت بر کل ستمینفت، س  ي ها ونیکام   ریبر ش

برا رد  ییا یدر  ي سکوها  ي روغن  برجسته   ییروشنا  ي برا  ي دیخورش  ابیو  را 
متخصصان    ي برا  د، یو سف   اهی س  ریصوت  300از    ش یکتاب شامل ب   نی. اکندی م

 ي که به طور منظم از سنسورها  یکسان  ژهیبه و  ان،یدانشگاه  ن یو همچن  دیتول
 سودمند خواهد بود.  اری کنند، بسی استفاده م ي نور  بریف

www.Omnexus.com 
 هايدر زمینه گانیراهاي داده گاهیپا سایت داراياست. این  تیمختلف سا يمرهایپل سهیبدست آوردن و مقا يبرا دیمف يهاتیسا یکی 

ها ها بر اساس رنگدانهپوشش و دهنده چسب لیمواد تشک ،ترموست ،کیترموپالست، PVsانواع/ ،ها و االستومرهاکیپالستصنایع مختلف اعم از 
 نیآن و همچن گانیرا ينارهایارزنده و سم یاز مطالب تیسا نیدر ارایگان  تیتوانند با عضویکاربران م .است ها و مونومرهانیها ،رزی،افزودن

 آگاه گردند. مریپل عیدر صنا دادهایرو نیآخر
 يمرهایپل سهیبا ارائه خواص مورد نظر و مقا مریپل کی يامکان جستجو ،مختلف يمرهایارائه خواص پل ،تیسا نیا هايبخش نیاز مهمتر یکی

 ییمرهایحدود آن ، پل نییو تع تیتواند با انتخاب حداکثر چهار خاصیکه کاربر م باشد یم اساس خواص ریجستجو  تیقابلو گریکدیمختلف با 
 .دیرا جستجو نما رندیگیجستجو قرار م طیکه در شرا
جستجوي انتخاب مواد،  يراهنماهاآموزشی  يدهایو ف گانیرا يهاخبرنامه ارائه هباین سایت می توان از امکانات قرارداده شده در همچنین

ها، روندها يکنندگان، فناور نیاخبار محصوالت، تام نیشوند، از آخریکه روزانه به روز م نیآنال يهادورهي و برگزاري مقاالت، مطالعات مورد
 اشاره داشت. دهند،اطالع می يدیکل يدادهایو رو

 

 معرفی سایت
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بسته    جمله صنایعاز    ف  ، کاربردهاي وسیعی در صنایع مختلیند، شکل دهیآهاي فرتکنولوژي، با توسعه    هاپالستیکمصرف روز افزون  
از    کاالهاي پالستیکی غالبا  .غیره گسترش فوق العاده یافته است  فضا،صنایع دریائی و...-صنایع هوا  خودروسازي،بندي، لوازم خانگی، کشاورزي،  

لکول توسط ومواد آلی و معدنی کوچک م  بطور کامل مانند  و  استشوند، که در مقابل عوامل محیطی مقاوم  مواد پلیمري مصنوعی ساخته می
حساس  هستند، از جمله   ستیز  طیشده بر مح  ختهیدور ر  ي ها کیپالست  رینسبت به تأث  ي جوامع متعدد  در حال حاضر.    شوندطبیعت تجزیه نمی

ما    ستیز  طیشده نادرست در مح  ختهیدور ر  یکیمواد پالست  رایها، زشهرها و جنگل  یشناخت  ییبایز  تیفیوحش و ک  اتیها بر حاثرات مضر آن
مانند     POPsداریپا   ی آل  ي ها ندهیآال  دیها باعث تول کی و پالست   مرها یسوزاندن پل  گر،یرسانند. از طرف د  یم   بیآس   یمانند و به زندگ  یم  یباق

 . دهدآید، که کاهش تقاضا براي مواد اولیه را نیز  پوشش میها به عنوان یک راهکار باال می. از این رو بازیافت زباله  شودیها منی وکسیها و دفوران 

 

وجود   ها  بازیافت پالستیک بطور کلی سه روش براي    ها تجربه شده است.  مختلفی براي جمع آوري وبازیافت ضایعات پالستیکشیوه هاي  
 .دارد. که شامل: روشهاي مکانیکی، شیمیائی و بازیافت انرژي 

 هاي مکانیکی:روش
هاي مواد بازیافت امري است  ود ویژگیاصالح خواص و بهب  بازیافتی  ضایعات پالستیکیبررسی اصالح خواص فیزیکی و مکانیکی  

یم توان در چهارچوب کلی زیر تقسکار گرفته شده را می   هاي بـهگیرد. روشیندهاي معمول بازیافت مورد نظر قرار میآکه در اکثر فر
 بندي نمود: 

 ها به پركمرحله اول: بازیافت ضایعات و تبدیل آن  -1
 مرحله دوم: آسیاب کردن ضایعات

 شستشوي ضایعات خرد شدهمرحله سوم: 
 افزودن پالستیک نو به پالستیک بازیافت شده (آلیاژ سازي)  -2

  از پالسـتیک نـو را بـه ضـایعات افـزوده25%این شیوه معمولترین روش براي اصالح خواص ضایعات پالستیکی است که در آن تـا 
 شوند. می شود. و در دماي باالتر از نقطه ذوب با هم مخلوط و همگن می 

 افزودن مواد پرکنننده به ضایعات پالستیک  -3

تالـک، کـائولین، سـولفات بـاریم، گـچ،  ،  کربنـات کلـسیم ها موادي هستند که اغلب ماهیت معدنی دارند. معموًال از  پرکننده 
خاصـیت پرکننـدگی، خـواص ها عالوه بـر  شود. این پرکننده هاي در صنعت پالستیک یاد می سیلیس به عنوان پرکننده   و  میکـا

و  فیزیکـی 
 شود.% پرکننده استفاده می 80- 10ها بین به طور معمول در پالستیک دهند. مکانیکی را تغییر می 
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 تقویت کننده به ضایعات پالستیکافزودن مواد  -4

  PETتوان برخی خواص مکـانیکی ضـایعات پالسـتیکی ماننـد  شیشه می  الیاف کوتاهبا افزودن مواد تقویت کننده نظیر  
هاي را افزایش داد. بطوري که در برخی موارد خواص ترکیب بدست آمـده از  استحکام کششی و مقاومت ضرب  را همچـون

میلیمتر است بکار    3   -12مراتب بهتر است. در این روش طول الیاف تقویت کننده معموًال بین    نیـز بـهپالسـتیک نـو  
 .شودبرده می 

 چوب: -کامپوزیت پالستیک -5
هـا انـد. ایـن کامپوزیت چـشمگیري داشـته  هاي اخیر رشدجدیدي از موادي هستند که در سال گروه  چوب،  -هاي پالستیککامپوزیت 

 .  شـونداختالط الیاف چوب، آرد چوب والیاف چوبی دیگر مانند کنف، پوست برنج، باگاس و نی در ماتریس پلیمري مذاب ساخته می   از

 هاي شیمیایی:روش
گردد و گاز ، مونومر،  گردد. در این فرایند نه تنها زنجیرها شکسته می فرایندي است که در آن پلیمر به مونومرهاي اولیه تبدیل می 

توان واکنش را به شکلی کنترل کرد تا پلیمرهایی با وزن مولکولی باالتر تولید شوند بلکه حتی می گومر و اجزاي  دیگر تولید میالی
 گردد یا  اصالحا درجه پلیمریزاسیون را افزایش داد.

ال  یجزئ  ونیزاسیمریپل  ای کامل به مونومرها    ونیزاسیمریکه منجر به پل  شودیم  ف یتعر   ي ندیبه عنوان فرآ مواد   ریو سا  گومرهایبه 
 ک ی  یی ایمیش  افت یباز  گر،یبه عبارت د.  شوند  زهیمریمجدداً پل  یاصل  مریپل  ي بازساز  ي توانند متعاقباً برای . مونومرها مشودی م  ییایمیش

عنوان استفاده به   ي که برا  کند،ی م   لیگاز، تبد  ای  عیتر، عمدتاً ماکوچک  ي هارا به مولکول  یک یاست که مواد پالست  شرفتهیپ  ي فناور
مناسب    دیمواد جد  دیتول  ي برا  ي به عنوان ورود   ای  ی دروکربنیه  باتی ر ترکیاز سا  یمخلوط  ای  گومرها، یمناسب با مونومرها، ال  هیماده اول

 افتیدر باز  یینها  یدهد. خروجیرخ م  مریپل  ییایمیدر ساختار ش  ي رییشود که تغی استفاده م   لیدل   نیبه ا  ییایمیاست. اصطالح ش 
استفاده   ونیزاسیمر یبه نام پل  یکیروش از تکن  نیثابت شده است. ا  یاست که از نظر علم  دی مف  ار یسوخت بس  وانبه عن  ییایمیش
از آن به عنوان  یاستفاده احتمال  لیبه دل  شیمیایی  افتیباز  .سودآور و سودمند باشد    اریبس  يداریتواند از نقطه نظر پا ی کند که می م

در   شیمیایی  افتیباز  ي ندهایفرآ  نیترکننده   دواریاز ام  یکیبه عنوان    زیجلب کرده است. ترمول  ودرا به خ   ي اد یتوجه ز  ي منبع انرژ
زباله را به مواد   ي ها  کیآن پالست  ن،یهمچن  . شود  ی انجام م  ویداتیاکس  ر یغ  ط یمح   کیباال و در    ي شود که در دمای نظر گرفته م

  تیشود. مز  یانجام م  زوریبدون کاتال  ایبا    زیدهد. ترمول  یبا حالت ها و اهداف مختلف ارتقا م  ییبا ارزش و به سوخت ها  ییایمیش
مورد،    نیدر ا  یمحصوالت است. مسئله اصل   کتریبار   ي کسر  بیو ترک  هیمواد اول  عتریسر  بیتر، تخر  ن ییپا  ي دماها  ي زوریکاتال  ندیفرآ
  ي بازساز  توانندیدارند و معموًال نم  یمعموًال گران هستند، چرخه عمر نسبتاً کوتاه  ي تجار  ي زورهایکاتال  رایاست، ز  ي اقتصاد  ییکارا

با ارزش    هیماده اول  کیو هترواتم کم باشد، به    ادیز  دروژنیکربن و ه  ي محتوا  یعنی   ،ي ارزش انرژ  ي اگر ماده مورد استفاده دارا گردند.  
تبد  دیتول  ي برا ا   یم  لیسوخت  از  به عنوان جذاب  نیشود.  نفت  به راحت  نیتر نظر،  اول  نیترشده ه یتصف  یو  نظر گرفته    هیماده  در 
 . دهدیرا م یمعمول ي هاسوخت رایز شود،ی م

، EN 228مشخص شده در  قیدق  ي از استانداردها  ي تعداد   دیحال، محصوالت با  نی. با الی خودرو، سوخت جت و گازوئ  ن یعنوان بنز  به
EN 590  م یمستق  ییایم یش  اتیدر دسترس هستند، مانند عمل  ییایمیمواد ش  افتیباز  ي برا  ي ادیز   ي هاکنند روش  تیرا رعا  رهیو غ  

  افت یباز  ي هارمجموعهیز  ،یاضاف  ي مرهایپل  ي . براي سازع یتوسط ما  هیکوره کک، و تجز  ایند  در کوره بل  ببه گاز، ذو  لیشامل تبد
به    PSWو استفاده از    ،ي زوریترك کاتال  ایگاز، بخار  - عیما  ونیدروژناسیدر اثر حرارت، ه  هیبه گاز، تجز  لیعبارتند از تبد  ییایمیش

استفاده به عنوان   ي متعدد برا  ي اجزا   ي حاو  یها مخلوط  نیاولف  ی مانند پل  یافزودن  ي مرهایبلند. پل  ي هاعنوان عامل کاهنده در کوره 
)،  یو خنث  ییایقل  ،ي دی(اس  زیدرولیعبارتند از: ه  ی تراکم  ي مرهایپل  ي برا  ییایم یش  افت یباز  ي شاخه ها  ریکنند. ز  یم   جادیسوخت ا
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مواد  یعنیمونومر،  ي واحدها ي آماده ساز  ي برا لونیو نا PET انندم یچگالش ي مرهای. پلرهیو غ زیآمونول ز،ینولیآم ز،ی متانول  ز،یکولیگل
 رندیگ یقرار م بیمونومر، تحت تخر افتیباز ای هیاول

 است: ریز ي شامل روش ها  شیمیایی  افتیباز
 ونیدروژناس ی. ه1
 شدن ي . گاز2
 یی ایمیش ونیزاسیمری. پل3
 ی . ترك حرارت4
 و اصالح یستی. ترك کاتال5
 نور بی. تخر6
 اولتراسوند  بی. تخر7
 .ویکروویدر راکتور ما بی. تخر8
 ي مناسب برا  طیاست و شرا  یدر دست بررس  یمیبه دست آوردن مواد پتروش  ي برا  هیتجز   ي برا  ي متعدد  ي هاحال حاضر روش  در

 است. ریز طیدر شرا زیرولیبه گاز و پ  لیتبد
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هامعرفی نمایشگاه  

 تاریخ محل برگزاري  صنعت عنوان   ردیف 

1 

 

Plastics & 
Rubber Vietnam 

- پالستیک
ستیکال   

Saigon Exhibition 
& Convention 

Center – SECC -
 هوچیمین، ویتنام

6-8 

July 

2 

 

Qingdao Rubber 
& Tyre Expo تایر  -الستیک  

Qingdao 
Internationa l - 

Convention 
Center  ،کینگدائو

 چین

18-21 

July 

3 

ام نمایشگاه بین  5 
المللی ماشین آالت 
چاپ و بسته بندي 

 و صنعت چاپ

 تبریز  
25-22  

 تیر

4 

چهاردهمین  
نمایشگاه تخصصی 

ستیک و الصنایع 
 پالستیک

 مشهد  
7-4 

 مرداد 

 

 معرفی سایت

Tosaf      يها و مستربچ  باتی ها، ترک  یافزودنشرکت که محصوالت آن شامل 
راواگو، ی  شرکت جهان  کیاست.    کیصنعت پالست  ي برا  یرنگ و عضو گروه 
 .دهند یارائه م رااز محصوالت   ي گسترده ا  فیط
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