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اتیلن پودري وکس پلی  

پرکی اتیلن وکس پلی  

اتیلن وکس پلی  

اتیلن رنگ، شفاف و به شکل کریستال جامد است. پلی بو و بیاي بی، ماده  اتیلنپلیوکس  
شود. از طرفی  کنندگی که دارد، باعث جدا شدن مذاب از فلز می وکس به دلیل خاصیت روان

 بر براقیت محصول تاثیر گذار است. 
ها تاثیر به سزایی در فرموالسیون رد استفاده در صنعت پلیمر، وکسهاي مودر میان افزودنی 

وکس  دارند.  مختلف  فرآیندهاي  پلی و  و هاي  پرکی  پودري،  جمله  از  مختلفی  انواع  اتیلن 
 گرانولی دارند. 

 

 : اتیلنمزایا وکس پلی 
  سازي روان 

  بهبود مقاومت سایشی 

  بالکینگ خاصیت آنتی 

  خاصیت دفع آب 

 پلی اتیلن:کاربرد وکس
  کامپاندهايPVC  و الستیکی 

 تولید محصوالت تزریقی و پالستیکی 

  صنعت کامپاند و مستربچ سازي 

 ها براق کننده 

  تولید جوهر و تونر 

 

www.danpolymer.com  

29خیابان حسینی، پالك   خیابان کریمخان،   

 88845470 
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 از صنعت پلیمر چه خبر؟ 

شود  میلیون پالستیک تولید می  300ساالنه بیش از  
بردن این مقدار پالستیک کار راحتی نیست.  و از بین

براي  دانشمندان ژاپنی راهحاضر  حال  در   حل  حلی 
یافته  ها موفق به کشف و توسعه  اند. آناین مسئله 

 Ideonella sakaiensis باکتري جدیدي به نام

از دو آنزیم قدرتمند   تواند با استفادهاند که می شده
را که بسیاري از مواد   اتیلنپلیطور کامل  خود به

می ساخته  آن  از  کند  ،شودپالستیکی  تجزیه   .را 
اند، براي اولین بار است موفق  محققان ژاپنی مدعی

شده باکتري  یک  کشف  میبه  که  بهاند  طور تواند 
که به  در حالیجزیه کند.  اتیلنی را تکامل مواد پلی 

تواند بسیاري العاده می حل فوقرسد این راهنظر می
را حل کنداز مسائل زیست اما هنوز یک    .محیطی 

است.   آن  کند  روند  آن  و  دارد  وجود  مهم  مسئله 
دریافته طول  دانشمندان  هفته  شش  تنها  اند، 

الیهمی تا  پلی  کشد  از  و  نازکی  شود  تجزیه  اتیلن 
 .ند هستندطبیعتاً به دنبال افزایش سرعت این رو

Elix Polymers     بخش از  را  رنگ  گواهینامه 
به   که  است  کرده  دریافت  رنو  خودروي  طراحی 

می اجازه  رنگشرکت  تا  با دهد  مطابق  را  ها 
کند تایید  خود  خودروساز  اذعان   Elix  .مشخصات 

ترکیبات  طیف گسترده  داشت از  براي    ABSاي  را 
خودرو شرکت ئه  اراتواند  می  صنعت  این  دهد. 

کاربردهاي داخلی، بهبود رنگ و هارمونی رنگ مورد 
هاي مختلف را برجسته نظر براي هماهنگی قسمت

کند که تخصص قابل توجهی ادعا می  Elix. کندمی
و براقیت   OEMها بر اساس الزامات  در توسعه رنگ 

 هاي سطحی دارد. با استفاده از بافت

اقتصادي   براساس گزارش سازمان همکاري 
توسعه ساالنه  (OECD)  و  تولید   ،

تا پالستیک فسیلی  سوخت  بر  مبتنی  هاي 
ها از  میلیارد تن و زباله  1.2به    2060سال  

این نهاد    .یک میلیارد تن فراتر خواهد رفت
کشور در گزارشی پیش بینی   38متشکل از 

براي  می تهاجمی  اقدامات  با  که حتی  کند 
تولید  کارایی،  بهبود  و  تقاضا  کاهش 

از    پالستیک کمتر  دو   40در  تقریباً  سال 
می سیاستبرابر  حال،  این  با  هاي  شود. 

می جهانی  زبالههماهنگ  سهم  هاي تواند 
از   را  آینده  بازیافتی    40به    12پالستیکی 

دهد افزایش  کورمان،    اسیمات  .درصد 
و توسعه   ياقتصاد  يسازمان همکار رکلیدب

» از    یک ی  کیپالست  یآلودگگفت: 
 ستیقرن ب   ی طی محستیبزرگ ز  يهاچالش

آس  کمیو   که  به    ياگسترده  يهابیاست 
 . کند»یو سالمت انسان وارد م  هاستمیاکوس
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که تجارت    Hi-Mark Automotiveها و دانش براي تولیدکنندگان پالستیک توسط  حلاهمیت توسعه راه
است، مورد توجه قرار   Fibraxگیري تزریقی مستقر در ولز و متعلق به سازنده قطعات دوچرخه گروه  قالب 

) آغاز کرده است UWTSDپروژه مشترکی را با دانشگاه ولز، ترینیتی سنت دیوید (  Hi-Markگرفته است..  
تزریقی  قالب گیري  کاربردهاي چسب در  براي  فرآیندهاي خودکار سفارشی  بهینه سازي  توسعه و  بر  که 

فرآیند، می و  ابزار  توسعه  مدیر  کریگ جونز،  دارد.  میتمرکز  اما  است  پروژه سخت  یک  «این  تواند  گوید: 
هاي عنوان سازندهقابل توجهی کاهش دهد. به خطرات مرتبط با کاربرد و بازرسی چسب در فرآیند را به میزان  
یک    LPKFهاي جهانی ما خواهد بود.»  طلبیفنی و دقیق، این سنگ بناي استراتژي بهبود مستمر و جاه

شرکت پیشرو در استفاده از فناوري لیزر در تولید پالستیک است. این شرکت تخصص خود را در جوشکاري  
تر  ). با کوچکMIDدیگر گرد هم آورده است: دستگاه هاي اتصال قالبی (لیزري پالستیک با یک حوزه رشد 

بعدي پاسخ  هاي الکترونیکی، سازندگان با ایجاد ردپاي رسانا بر روي سطوح قطعات تزریقی سهشدن دستگاه
) خود را براي این منظور ارائه می دهد که در آن هر  LDSفناوري ساختار مستقیم لیزري (  LPKFاند.  داده

عملکرد مکانیکی و الکترونیکی به طور مستقیم بر روي قطعات قالب گیري شده با هندسه هاي پیچیده  دو
هاي سه بعدي و هم جوشکاري MIDرا توسعه داده است که هم   WeLDSفناوري    LPKFادغام می شوند.  

سازي عملکرد در  اي براي یکپارچهسابقه هاي بیگوید «فرصتکند و میلیزري پالستیک را با هم ترکیب می
قبالً براي برنامه هاي کاربردي در تولید سري هاي    WeLDSکند». فناوري کاربردهاي الکترونیکی ایجاد می

 بزرگ استفاده شده است 
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توسط     ن یچ منتشر شده است،    Euromap  اروپا  کیآالت پالست  نیماش سازمان  طبق آماري که 
  ک ی و الست  ی ک یآالت پالست   نیماش، در جهان   يگریاز هر کشور د  شی بار در سال گذشته ب  نیاول   يبرا

 .صادر کرد

درصد    13با   کیو الست   ک یآالت پالست نیماش   یجهان  دی، تول2021شود که در سال    ی زده م  نیتخم
که    دیرس  ورو ی  اردیلیم  23.7است. صادرات در مجموع به    دهیرس  وروی  اردیلیم  38.6رشد به رکورد  

 .است 2017صنعت در سال  یبه رکورد قبل کینزد
 

Engel  شده   داده  اختصاص  بندي  بسته   به  که   را  جدید  تخصص  و   فناوري  مراکز  رسمی   طور  به  
مراکز   این .  است  کرده  افتتاح   اتریش  در  St Valentin  و  Schwertberg  مکان   دو  در   است
  توجه   با  را  شرکت  تزریقی  گیري  قالب  هايسیستم  تا  است  شده  مشتریانی طراحی  براي

  هاي دستگاه  از  تواندر این شرکت می  کنند. همچنین   انرژي آزمایش کارایی  و  چرخه  زمان  به
  هاي سیستم  به   مجهز  هادستگاه  همه   و کرد  استفاده  الکتریکی   تمام  E-mac  تزریقی  گیريقالب

 .هستند iQ وزن کنترل جمله از ،Engel's Inject 4.0 برنامه از هوشمند کمکی

 

ITT    است    هلدینگیک شرکت به  آمریکایی  که 
و  46  بیترت در  %33   %CRP Technology    و

ها شرکت  ن یسهام دارد. ا  CRP USA  رمجموعهیز
  ي مریپل  تیکامپوزمواد    Windformبرند    لیبه دل
بعد  نتیپر  يکاربردها  يبرا  شدهت یتقو  يسه 

شده ساوشناخته  لوکا  رئ   رعاملیمد  ،ياند.    س یو 
  ي و نوآور  يسه دهه رهبر  باًیبا تقر"شرکت گفت:  

را  امکان    این  ITTبه    CRP  ،یمواد افزودن  دیدر تول
خود را در علم مواد گسترش دهد   تیدهد موقعیم

تجربه عمل افزودن  دیتول  نهیدر زم  یو  به  را    یمواد 
 . دست آورد

ا  CRP  يفناور در  مودنا  و   ایتالیدر  است  مستقر 
 در سراسر جهان دارد.  يدیها و دفاتر تولکارخانه 

CRP  باال و برنامه    یی قطعات با کارا  دیدر ابتدا بر تول
متمرکز    یران  لیمسابقات اتومب  يبرا  يکاربرد  يها

صنا به  زمان  آن  از  اما  دفاع  عیبود،  و    یهوافضا، 
 شده است.   لیممتاز تبد يخودروها
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Carbon  وOrion Engineered Carbons عمده  شیبه طور جداگانه افزا
 را اعالم کرده اند. ودهد دیتول تیظرف

Birla Carbon    کاربردهایی از   يرا برا  گرید  تیتن ظرف  200000ساالنه
باترپوشش  ها،پالستیک،  هاکیالستقبیل   جوهر،   گریدو    هاي ها، 
جمله    یتخصص  يبازارها چ  80000از  در  کارخانه  و    ن یتن  هند  و 

همه   رود یانتظار م  .اضافه خواهد کرد  در مجارستان  گریتن د  40000
سال  آن در  ا  لیتکم   2024ها  ارز  نیشوند.  به  که  گفت    ی ابیشرکت 

 ن یادامه خواهد داد. در هم   یی ایدر مناطق مختلف جغراف  دیگر  يهاتوسعه 
خود را در   دودهگفت که گسترش    Orion Engineered Carbonsحال،  

اوا  يهاکارخانه  تا  آلمان  در  کلن  و  دورتموند  در    2023سال    لیخود 
  ته، یسیالکتر  تیهدا  ت،یقورنگ کردن، ت  يبرا  دودهخواهد کرد.    لیتکم
استفاده   شیافزا بنفش  ماوراء  اشعه  برابر  در  محافظت  افزودن  و  دوام 

کارخانه در سراسر   14در سه قاره و    يمراکز نوآور  يدارا  Orionشود.  یم
تر متنوع  که  است  ا  دیتول  يندهایفرآ  نیجهان  در  ارائه   ن یرا  صنعت 

به آلمان   ش یسال پ  160از    ش یشرکت به ب  ن یا  یشرکت  نسبدهد.  یم
. کندیجهان را اداره م  دودهکارخانه  نیتریکه طوالن  ییجا گردد،یم باز

Orion  ي برا  ان یمشتر  يازهاین  ق یاست که از درك عم شرویمبتکر پ  کی  
 کند. یاستفاده م داریپا يهاارائه راه حل

Formlabs  پرینتر سه بعدي نسخه جدیدي ازSLS  را به بازار عرضه
را با دو   پودرهاي پلیمرياي از  تواند قطعات حرفه کرده است که می 

یک نسخه   Fusel+30 wبرابر سرعت بیشتر از نسخه قبلی خود بسازد.  
به بازار معرفی  2021است که در زانویه  Fuselمهندسی مجدد شده از 

را در دسترس بیشتر مشاغل کوچک و متوسط قرار   SLSفناوري  ش تا  
هاي این محصول جدید عبارتند از سه برابر کردن قدرت دهد. از قابلیت 

ماکنیزملی ارتقاي  متراکم زر،  قرارگیري  توانایی  و  مواد  جابجایی  هاي 
 قطعات در پرینت را افزایش داده است. 

 

GLX Micro    برانسون لیزري  طیف جوش  به  افزودنی جدید 
.  باشدمی  فناوري جوش پالستیک متعلق به امرسون  کهاست،  

سري   رومیزي  نسخه  استفاده    GLXاین  قطعات  براي 
کوچک ظریف  ترپالستیکی  و و  پزشکی  کاربردهاي  در  تر 

قطعات اي براي  الکترونیک طراحی شده است. تقاضاي فزاینده
باال  پالستیک کیفیت  پیچیدهکوچک،  با  و  بازارهاي  در  تر  تر 

 مصرفی وجود دارد. 
از یک سر جوش با یک منبع لیزر   InlineWeld 2000سیستم  

و یک بازوي چرخان براي انجام یک تکنیک جوش شعاعی   ويق
بازو  مکانیزم عمل آن بدین صورت است که تشکیل شده است. 

د را  لیزر  پرتو  سریع  چرخشی  حرکت  یک  قطعه با  اطراف  ر 
دهد. پرتو لیزر به طور انتخابی یک درز جوش دقیق حرکت می

کند. در طول فرآیند و قابل اعتماد در امتداد اتصال ایجاد می
ماند. این فرآیند جوشکاري، قطعه در یک موقعیت ثابت باقی می

است و در درجه اول    آلودگیاز نظر بهداشتی تمیز و عاري از  
مهند کاربردهاي  مناسب  براي  پزشکی  زیست  و  خودرو  سی 

توان که می  اذعان داشت  LPKF  ین در حالی است کهاست. ا
زمینه خطوط  در  جمله  از  دیگر،  کاربردي  اجزاي  SCRهاي   ،

هاي پزشکی مانند سنسورهاي گلوکز  مدیریت حرارتی و دستگاه
لوله یا  سیستمخون  و  شود.  ها  استفاده  دریچه  همچنین  هاي 

ف  بیان داشت که اتصاالت سیستم  سرعت  باال و کیفیت  رآیند 
InlineWeld 2000    را به یک راه حل کارآمد و اقتصادي تبدیل

 کند.می
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Desktop Metal    خرید دلیل  پرینت  سازنده    EnvisionTecبه 
روابط گستردهسه رزین با صنعت جواهر سازي  در حال  ،  دارد.  اي 

حاضر با معرفی چاپ جواهرات نقره با پلت فرم بایندرجت، این ارتباط  
از مزایاي اصلی این محصول طراحی و سفارشی سازي    را گسترش داد.

تري در اختیار  سازي، در زمان کوتاه محصوالت با حذف مرحله قالب
گري به مدت این در حالی است که با ریخته   دهد. سازندگان قرار می 

کشید، اما با استفاده از این فناوري در عرض دو  زمان دو روز طول می 
 ساعت قابل اجراست. 
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Applied Polytmer Science    با بن"همراه   Gedde and(  "مریپل  يادیعلم 

Hedenqvist  ،2019ب مورد   یقیدق  يهانشی )  در  برجسته  متخصصان  از 
ونقل،  و حمل  یکی خواص مکان  ،يسازو مدل  يسازهیشب   ،یشیآزما  يهاروش

  ل یو تحل  هی به تجز  ياجداگانه  يها. فصلدهدیارائه م  يداریپردازش و مسائل پا
ها  ،یسنج   فیط  کروسکوپ،یم  ،یحرارت کروماتوگراف  یپراکندگ  يروش    ی و 

و است. مشکالت  داده شده  به    ژهیاختصاص  پلمربوط    ی بررس  مرهایمطالعه 
 کیفصول، گراف انیو ارجاع متقابل در م یهماهنگ يبرا  قیدق شیرایشود. ویم

 «علوم  ،یتخصص   اتیکار شده، و ارجاعات متعدد به ادب  يباال، نمونه ها  تیفیبا ک
  دانان، یمیو ش   شرفتهیپ   انیدانشجو  يبرا   يمرجع ضرور  کی را به    مر»یپل  يکاربرد

 . کرده است لیتبد يو مهندسان حرفه ا کدانانیزیف
 

 معرفی سایت

پرینتر سه  یک مجموعه ارایه خدمات مشاوره خرید    Pick3dprinter.comسایت  
کند. در بخش راهنماها، اطالعاتی است که اطالعات فنی بسیار خوبی ارایه می  بعدي

هاي سه بعدي براي چاپ،  هاي دانلود نقشههاي منعطف، وب سایتمانند انواع فیالمنت
راه اندازي  حوزه چاپ سه بعديتوان کسب و کاري در نمونه محصوالتی که با آن می

نتیجه ارزیابی چاپگرهاي مختلف موجود در بازار نمود و ... وجو دارد. در بخش مرور،  
هاي  ها، بهترین چاپگرها در تقسیم بنديجهانی ارایه شده است. در بخش معرفی بهترین

دالر، چاپگرهاي جواهرات، دندان پزشکی    1000متنوع مانند چاپگرهاي مبتدیان، زیر  
چا این  انواع  نیز  قلمی  چاپگرهاي  بخش  در  است.  شده  معرفی  غیرع  معرفی  و  پگرها 

هاي مختلف عرضه  چاپگر در دسته بندي  285اند و بخش بخش فروشگاهی سایت  شده
 شده است. 
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گیري ماشین آالت قالب در دانش و ترفند:  مواد تمیز کننده مورد استفاده
 

در جدول زیر آورده    به بازار ارائه کرده است. این مواد  موادي را براي تمیز کردن ماشین آالت مورد استفاده در صنعت پالستیک،   MISUMI  شرکت
 اند.شده

Suitable for MISUMI Purge 

For normal resin MPG－S 

For engineering plastic and super engineering plastic MPG－HR 

For engineering plastic and super engineering plastic (with fragrance) MPG－HRC 

For engineering plastic and super engineering plastic (with glass filler) MPG－G 

 

 پلیمر مورد استفاده  خصوصیات  پرکننده دماي عملکردي عامل پاك کننده

MPG－S C170-320° - 
نوع  هیچ  حاوي  معمولی،  پلیمرهاي  براي 

اي نیست و به پیچ و سیلندر آسیب  پرکننده
 رساند. نمی

PE, PP, PS, ABS, 

AS, PMMA, PVC*, 

POM* 

MPG－HR 

C180-370°   فیلرهاي معدنی 

براي پلیمرهاي مهندسی و سوپر مهندسی،  
نشده  که  هنگامی استفاده  شیشه  الیاف 

را   سیلندر  و  پیچ  روي  بر  سایش  است، 
 دهد. کاهش می

PA6, PA6,6, PC, 

PET, PBT, m-PPE, 
PPS, PSF, PPO, LCP 

MPG－HRC 

عامل پاك کننده با رایحه صابون است که  
براي افراد حساس به بو مناسب است. براي 
پلیمرهاي مهندسی و سوپر مهندسی مورد  

 گیرد. استفاده قرار می 

MPG-G C200-380° الیاف شیشه 

است،   شیشه  الیاف  حاوي  اینکه  دلیل  به 
کاربیدهاي  کردن  تمیز  براي  مناسب 
براي   است.  سیلندر  و  پیچ  به  چسبیده 
مهندسی   سوپر  و  مهندسی  پلیمرهاي 

 شود. استفاده می 
 باشد. C ° 170است، اما موقع استفاده از عامل پاکننده دما حدود  C ° 170، زیرPVC* دماي مورد استفاده براي دماي قالب                            
 استفاده شود.  MPG-Sشود از گیري آن پایین است، بنابراین پیشنهاد می ، پلیمر مهندسی است، اما دماي قالبPOM* اگرچه                            
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 : تمام پلیمرهاي داخل قالب را تخلیه کنید. تخلیه پلیمر قبلی

: به طور کامل بررسی کنید که مواد داخل قیف باقی تمیز کردن قیف
 نمانده باشد.

تنظیم عامل پاك کننده را بریزید. دماي عامل پاك کننده:  ریختن
 گیري پلیمر است. شده برابر با دماي قالب

بررسی کنید که به طور کامل عاکل خارج کردن عامل پاك کننده:  
نیاز مراحل تزریق را  باشد. در صورت  نازل خارج شده  از نوك  پاك کننده 

   
بررسی کنید که مواد به طور کامل تخلیه شده کامل کردن پاك سازي:   

 باشند.
 

: به طور کامل بررسی کنید که عامل پاك کننده داخل  تمیز کردن قیف
 قیف باقی نمانده باشد. 

 
اگر   گیري تنظیم کنید.دما را همانند دماي قالب  دما را تنظیم کنید:

 متفاوت است، دماي مناسب را تنظیم کنید.

داخل    :پلیمر جایگزین کننده  پاك  عامل  کامل  تخلیه  براي  پلیمر  از 
 .سیلندر استفاده کنید

 دستورالعمل  

 کات موثرتر:ن

کنند. اما گیري پلیمر تنظیم میرا همان دماي قالب  »MISUMI PURGE« دماي عملکرد ماده پاك کننده   •
 باالتر تنظیم شود. C5-10°المنت اولیه سیلندر را براي تاثیرگذاري بیشتر دماي نازل و دماي 

شود تا عامل سر نازل و هد، پیشنهاد می  هاي سر سخت چسبیده به  براي تمیز کردن و بر داشتن کثیفی •
این مرحله براي عامل     دقیقه نگهدارید و سپس مراحل پاکسازي را انجام دهید.  5-3پاك کننده را براي  

 ممنوع است. MG-Gپاك کننده 

 سیال  بسیار  ،شودمی  گیريقالب  که  بعدي  پلیمر  اگر  ،»MISUMI PURGE«  با  تمیز کردن  از  پس •
  افتد،می   اتفاق  این  که   هنگامی  .مانده باشد  باقی»  MISUMI PURGE«  مقداري   است  ممکن  باشد،

 .شود انجام کم سیالیت با پلیمر نوع همان با کمکی پاکسازي  گیري، قالب از قبل شودمی توصیه
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کیپالست ع ی صنا ي سبز برا يراهکارها  

PALMOWAX EBS 

EBS   PALMOWAX   ی  افزودن  کیBis Amid    .است منشا گیاهی  روان  خواص    يدارابا 
خارج  یداخل  کننده برا  یعال  یو  که  پل  ياست  اکثر  در    ی کیپالست  يمرهایاستفاده 

  يلغزش و عامل آزاد کننده در قطعات فلز  یبه عنوان افزودن  EBS.  تمناسب اس  یمهندس/یعموم
با   يروانکار  نیعملکرد رز  يبرا EBSمستربچ،   دی. در تولکندیشده عمل م  يریگقالب  یمهندس

  ي شود سریآن باعث م   یپخش خوب و مهاجرت سطح  ییتوانا.  ارزش افزوده گنجانده شده است
PALMOWAX EBS ر یدر آسفالت / قاستفاده هنگام همچنین جوهر استفاده شود.  عیدر صنا  

EBS  دوام جاده را    ن،یدهد. بنابرا  شیرا افزا  تهی سیاالست  سکویمحصول و و  یتواند نقطه نرم  یم
  ت یکامپوز  ،یکش  م یاست. س   ی در التکس مصنوع  EBSکاربرد    يها  نهی زم  ریسا. دهد  ی م  شیافزا

  ی م درصد وزنی/ وزنی    0.5  -  5شده    هیکاغذ دوز توص  عیو صنا  یرنگ، نساج  ک،یچوب پالست
 .باشد

 PALMOWAX EBSعملکرد  

 ی و خارج یروان کننده داخل 
 قالبرها سازي محصول از  عامل 

 ضد انسداد  عامل 

 لغزش افزودن 

 کننده رنگدانه  پخش 

 ان یدهنده جر بهبود 

 ان یدهنده سطح پا بهبود 

 کاربردها 

 ABS 

 PBT 

 PC 
 PMMA 

 POM 

 PS 
 PVC 

 Phenol Resin 

   پلی الفین 
  مستربچ ها 
 م یس ینقشه کش 
 فلزات یتف جوش 
 ورق يریقالب گ باتیترک 

 پردازش  کمک 

  مات کننده 

 پودر يمتالورژ يبرا ندریکننده و با روان 

 زدا کف 

 آب  دافع 

 ک یاستات ی آنت عامل 

 کاغذ عیصنا 

 دهایآم ی/ پل لونینا 
 و آسفالت  ریق 

 ترموست  يها نیرز 
  جوهرها 

 منسوجات 

 ها کی الست 
  رنگ / پوشش 

 ک یاستر ترموپالست  یپل 
 کیچوب پالست تیکامپوز     
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PALMOWAXEBO 
Ethylene bis Oleamide 

PALMOWAX EBO - Ethylene bis Oleamide  با  پایدار  گیاهی  منبع  از 
محصول    این.  شود  می  تولید  سانتیگراد   درجه   130  تا  110  بین   ذوب   دماي  محدوده

  فرآیند   طول  در  EVA  تولید  براي  چسبندگی  ضد  عامل  یک  عنوان   به  تواند  می
 گنجانده  EVA  در  همچنین  الیه،  چند  فیلم  کاربرد  براي.  شود  استفاده  سازي  گرانول

 PALMOWAX  این  بر  عالوه.  دهد  افزایش   را   انسداد   ضد  خاصیت   تا  است   شده

EBO  و  اولفین  پلی  ترموپالستیک،  براي  خارجی  و  داخلی  کننده  روان  عنوان  به 
  عامل   محصول  این  کند. از خواص  می  عمل  پایه  پلیمر  رزین  در  تغییر  بدون  االستومر 

  توصیه   است.  دوز سطح  کننده خوب  اصالح  و  جریان   کننده  اصالح قالب،  آزادسازي
 وزنی. در وزنی درصد  0.5 - 0/2شده 

 
 

  خواص 

Test PALMOWAX EBO 

Appearance Powder 
Acid Value (mg KOH/g) ≤8.0 

Melting Point (°C) 110-130 
Amine Value (mg KOH/g) 0.8 

Thermal Stability (°C) Up to 366 
Colour (G/H) 3 

Ash (%) 0.01 

 

 

  

 

 
 

 
 

  کاربردها 
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PALMERE Methyl Ester 

M1618DPO ∙ M1680H ∙ M1898PO 

که بر   ییایمی ماده ش  -شود    یم  يسبز طبقه بند  رهیاستر به عنوان دا  لیمت 
  ي قرار گرفته است. برا  دییشده مورد تا  يو مدل ساز  یتجرب  ياساس داده ها

  یی ایم یدر فهرست مواد ش منیبرچسب انتخاب ا ياستفاده در محصوالت دارا 
است.  )SCIL(  منیا شده  تول  PALMERE Methyl Ester   ذکر   دیدر 

م  ياسترها استفاده  جا  یکلردار  عنوان  به  و  برا  نیگزیشود   ي مناسب 
در کاهش سطوح استفاده    هیثانو  يهاکلردار به عنوان نرم کننده   يهانیپاراف

 PALMERE Methylکلر ساخته شده از    يکند. استرهایاز فتاالت ها عمل م

Ester  کم  تیسم ز  ینسبتاً  و  در    دارند.  یخوب  ي ریپذ  بیتخر  ستیدارند 
گ  سهیمقا روغن  اپوکس  دیاپوکس  یاهیبا  کننده  نرم  از   ه یته  یشده،  شده 

PALMERE Methyl Ester   ي ریانعطاف پذ  نییپا  يتر است و در دماهامحلول  
پالست  ي بهتر متیم  ک یبه  م  زهیاپوکس  ياسترها  ل یدهد.  را  به  یشده  توان 

 .استفاده کرد هیعنوان نرم کننده اول
  کاربردهاي سبز 
 کلر استر متیل تولید 

 شده  اپوکسید استر متیل تولید 

 
  سایر کاربردهاي این محصول 
 حالل  یک عنوان به 
 کننده  روان عنوان به 
 فاز تغییر ماده عنوان به 

  :مورد استفاده در پلیمرهاي 

ABS, PBT, PC, PET, PMMA, Polyamides, POM, 

Polyester film, PS, Rigid PVC, Rubber, Engineering  

Plastics, Thermoplastics 

 خواص  
Test PALMESTER 3976 Test Method 

Acid Value (mg KOH/g) 2 ASTM D1980-87 

Hydroxyl Value (mg KOH/g) 11 ASTM D1957-86 

Saponification Value (mg KOH/g) 195 ASTM D5558-95 
Iodine Value (g/100g) 0.3 ASTM D5554-95 

Moisture (%) 0.1 ASTM D1744-92 

Melting Point (°C) 3 AOCS CC 3-25 
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 تاریخ محل برگزاري  صنعت عنوان ردیف

1 
Plastech Vietnam /Rubber 

& Tyre Vietnam    
الستیک  و  پالستیک صنعت  

Saigon Exhibition & 

Convention Center – 

SECC ویتنام  هوچیمین، -  

5-3  
آگوست   
 2022  

2 Rubbertech-expo  الستیک 

Shanghai (China( 

Shanghai New 

Internationa l Expo 

Centre چین  شانگهاي، -   

6-8 
 سپتامبر 
2022 

3 
Plastics,Packagin g & Print 

Asia 

  بسته -پرینت - پالستیک 
 بندي 

Karachi Expo Centre  -  

پاکستان  کراچی،  

12-10  
 سپتامبر 
2022 

 شهریور 30 نمایشگاه بین المللی تهران   ایران پالست 4
1401مهر  2  

ها نمایشگاهبرگزاري   

NETSTAL ، پیشرو در تولید ماشین آالت تزریقی با کیفیت کمپانی سوئیسی یک
هاي سیستمی در صنعت پالستیک می باشد. مجموعه محصوالت حلراهبسیار باال و 

با نیرو گیره بین  ELION و ELIOS گیري تزریقیهاي قالباین شرکت شامل، ماشین
حفره  144براي حداکثر  PET-LINE هاي پریفرمکیلونیوتن، سیستم 10000تا  800

 يهانیماشداشتن با  NETSTAL ،یقیتزر يریگقالب يهانیماش نهیدر زمباشد. می
 نانیاطم تیقابل نیزسرعت، دقت و  لیاست که به دل يدر فناور شرویباال پ ییبا کارا

در صنعت  این شرکت، کیاستراتژ اربردک يهانهی. زمشده است زیدر بازار متما باال
 باالبا دانش  NETSTAL. ی استپزشک يدر فن آور نیو همچن یدنیو نوش يبندبسته

کند و به طور فعال توسعه را یم يشتریب یبانیپشت یی،کارا شیخود با افزا انیاز مشتر
و  يادفاتر منطقهکند. با یم تیهدا ياقتصاد يرهیو دا يسازتالیجید يهانهیدر زم

 شیب NETSTALاست. گروه  شهرت جهانی کی يدارا NETSIALمستقل،  ندگانینما
 . همچنین این شرکت داراي گواهینامهکندینفر را در سراسر جهان استخدام م 500از 

ISO 9001 (کیفیت) و یک آزمایشگاه کالیبراسیون معتبر ISO/IEC 17025:2017 

 باشد . می
 است. مقابل اورده شده رین شرکت در تصاویمحصوالت ااز جمله 

 معرفی شرکت
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