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ــده دارد. ــر عه ــده را ب ــت کنن ــده و تقوی ــش پرکنن ــن نق ــه پلی اتیل ــر پای ــات ب ــیم کربن ــد کلس  کامپان

 اســتفاده از ایــن کامپانــد در کنــار حفــظ کیفیــت محصــول در هنــگام تولیــد، باعــث کاهــش هزینــه

ــت ــر اس ــه رصفه ت ــادی ب ــر اقتص ــود و از نظ ــت کاال می ش ــش قیم ــه کاه ــد و در نتیج تولی

مزایای استفاده از کامپاند پلی اتیلن تقویت شده با کلسیم کربنات

فرآیند پذیری آسان تر

افزایش استحکام مکانیکی

کاهش هزینه

بهبود ثبات ابعادی

بهبود کیفیت چاپ

کاهش جمع شدگی قطعه پس از رسد شدن
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از صنعــت پلیمر چه خرب؟

آب هــای  آلودگــی  بیشــرین  آســیا  در جهــان،  امــروزه   

ــش از %80   ــیا  بی ــورهای   آس ــی را دارد. کش ــی و اقیانوس دریای

پالســتیک را وارد آب هــا می کننــد. بــه منظــور اهمیــت ایــن 

موضــوع هامیشــی تحــت عنــوان آســیایی چرخــه پالســتیک  

برگــزار خواهــد شــد. در ایــن هامیــش  مســائلی از قبیــل بازیافــت 

مکانیکــی و شــیمیایی  پالســتیک های زیســتی و زیســت تخریــب 

ــی  ــی مــواد بازیافت ــی  و قابلیــت ردیاب ــر، راه حل هــای افزودن پذی

ــت. ــتیکی اس ــوالت پالس در محص

از موضوعــات مــورد بررســی در ایــن هامیــش، مــوارد مرتبــط بــا 

چرخــش و بازیافــت در صنعــت پالســتیک اســت. ایــن هامیــش در 

تاریــخ 29 و30 مــارس در بانکــوک برگــزار خواهــد شــد.

بازیافــت شــیمیایی مخلــوط و پلــی اســتایرن، بازیافــت شــیمیایی 

بازیافــت   ، پذیــر  تخریــب  زیســت  و  زیســتی  پالســتیک های 

مکانیکــی پیرشفتــه و کاربــرد فناوری هــای جدیــد، بازیافــت صــد 

ــی در  ــی مــواد بازیافت ــد و ردیاب ــدی ، تایی در صــدی در بســته بن

ــیابی  ــش آس ــم در هامی ــات مه ــتیکی از موضوع ــوالت پالس محص

چرخــه پالســتیک اســت.

کوپلیمــر  یــک  آبــی  محلــول  در  کــه  را  جدیــدی  ســاختار  محققــان 

ــت،  ــده اس ــت ش ــه یاف ــو دوالی ــه ای تاش ــاز الی ــام مزوف ــه ن ــک ب آمفی فیلی

ــف  ــی کش ــر تصادف ــی کوپلیم ــک توال ــق ی ــه از طری ــد ک ــف می کنن توصی

 KAIST از دپارمتــان شــیمی در Myungeun Seo شــده است.پروفســور

گفــت: » مزوفــاز جدیــد یــک کشــف مهــم اســت زیــرا راه جدیــدی را بــرای 

خــود ســازماندهی مولکــول هــا نشــان مــی دهــد.« مــا از شناســایی ایــن فــاز 

الیــه ای دوالیــه ای بســیار هیجــان زده شــدیم، زیــرا غشــاهای دوالیــه خالص از 

ــا می شــوند.محققان فکــر مــی کننــد کــه  نظــر ترمودینامیکــی بــه ســختی ت

ایــن ســاختار مزوفــاز از توالــی مونومرهــای درون کوپلیمــر ناشــی مــی شــود. 

نحــوه چیدمــان مونومرهــای مختلــف در زنجیــره ای کــه یــک کوپلیمــر را مــی 

ســازد مهــم اســت و مــی توانــد پیامدهایــی بــرای کارهایــی کــه کوپلیمــر مــی 

توانــد انجــام دهــد داشــته باشــد.

 LapisaShiel کــه تحــت عنــوان Microban International فنــاوری جدیــد
ــد خــواص ضــد میکروبــی در  ــاوری جدی ــه شــده اســت. ایــن فن ــازار ارائ ــه ب ب

فرموالســیون پایــه آبــی  را ایجــاد خواهــد کــرد.  همچنیــن، فاقــد فلــزات ســنگین 

ــه محصــوالت را از ایجــاد لکــه،  ــن اســت ک ــاوری ای ــن فن ــای ای اســت. از مزای

بــوی بــد و تخریــب ناخواســته  حفاظــت کننــد و منجــر بــه افزایــش طــول عمــر 

محصــول می شــوند. ایــن فنــاوری بــر روی خــواص نــوری تاثیــر گــذار نیســت 

و اســتفاده از آن در پالســتیک ها و شیشــه های شــفاف ایــده آل نیســت. از 

خصویــات  LapisaShiel می تــوان بــه مقاومــت عالــی در برابــر محــدوده 

وســیعی از میکروب هــا، جلوگیــری از رشــد  باکری هــا و حفاظــت ســطوح در 

ــواع مختلــف تخریب هــای میکروبــی اشــاره کــرد. ــر  ان براب

ــا کاربردهــای بالقــوه در الکرونیــک  محققــان خــواص یــک پلیمــر آلــی را ب

ــه  ــد ک ــو را بررســی کرده ان ــاس نان ــرات ســختی در مقی ــر و تغیی انعطاف پذی

اولیــن بــار اســت کــه چنیــن ســاختار ظریفــی در ایــن نــوع مــواد مشــاهده 

ــد  ــی از کشــف پلیمرهــای نیمــه رســانای جدی ــک آل می شــود.حوزه الکرونی

بــا ســتون فقــرات مولکولــی کــه در برابــر پیــچ و تــاب و خمیدگــی انعطــاف 

پذیــر هســتند، ســود بــرده اســت، بــه ایــن معنــی کــه مــی تواننــد بــار را حتی 

در صــورت خــم شــدن بــه اشــکال مختلــف حمــل کنند.فــرض بــر ایــن بــود 

کــه ایــن مــواد در مقیــاس مولکولــی شــبیه یــک بشــقاب اســپاگتی هســتند، 

بــدون هیــچ ترتیــب دوربــرد. بــا ایــن حــال، یــک تیــم بیــن املللــی از محققــان 

ــی از  ــای کوچک ــب ه ــواد، جی ــن م ــی از ای ــل یک ــرای حداق ــه ب ــد ک دریافتن

ــد ده  ــط چن ــده، فق ــفارش داده ش ــای س ــب ه ــن جی ــود دارد. ای ــم وج نظ

ــاختار  ــتند و س ــواد هس ــه م ــر از بقی ــفت ت ــد، س ــرض دارن ــر ع ــاردم م میلی

ــر بــه آن مــی دهند.ایــن  ــا مناطــق ســخت تــر و نــرم ت »کیــک میــوه ای« ب

 KTH ــا ــتمز UK Limited، ب ــارک سیس ــج و پ ــگاه کمربی ــط دانش کار توس

ــک و دانشــگاه  ــس در بلژی اســتکهلم در ســوئد، دانشــگاه های نامــور و مون

ــد  ــی توان ــج آن م ــه نتای ــد ک ــربی ش ــده ره ــاالت متح ــت در ای ــک فارس وی

ــک  ــک و بیوالکرونی ــای میکروالکرونی ــتگاه ه ــدی دس ــل بع ــعه نس در توس

اســتفاده شــود.
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ــم  ــرای ســنتز آســان ژل پلیمــری خــود ترمی ــی روشــی را ب ــم تحقیقات ــک تی ی

شــونده ســاخته شــده از پلیمرهــای بــا وزن مولکولــی فــوق العــاده بــاال )پلیمرهایــی 

ــرار ایجــاد  ــی غیرف ــات یون ــول( و مایع ــرم در م ــی بیشــر از 106 گ ــا وزن مولکول ب

کــرده انــد. ایــن ژل پلیمــری قابــل بازیافــت و خــود ترمیــم پذیــر بــا اصــول اقتصــاد 

دایــره ای ســازگار اســت. عــالوه بــر ایــن، ممکــن اســت بــه طــور بالقــوه بــه عنــوان 

یــک مــاده بــادوام و رســانای یونــی بــرای دســتگاه هــای IoT انعطــاف پذیــر 

اســتفاده شــود. بیشــر مــواد پلیمــری خــود ترمیــم شــونده گــزارش شــده در ســال 

ــای  ــروه ه ــه در آن گ ــد ک ــرده ان ــاذ ک ــیمیایی را اتخ ــرد ش ــک رویک ــر ی ــای اخی ه

ــد  ــد پیون ــتند )مانن ــر هس ــت پذی ــالح برگش ــک و اص ــه تفکی ــادر ب ــه ق ــی ک عامل

هیدروژنــی( در شــبکه هــای پلیمــری ادغــام مــی شــوند. بــا ایــن حــال، ایــن رویکــرد 

اغلــب بــه تکنیــک هــای مصنوعــی دقیــق و فرآیندهــای ســاخت پیچیــده نیــاز دارد. 

ــتفاده از  ــال، اس ــوان مث ــه عن ــن )ب ــی جایگزی ــرد فیزیک ــک رویک ــر، ی از ســوی دیگ

ــه  ــری هم ــواد پلیم ــنتز م ــرای س ــری( ب ــای پلیم ــی زنجیره ه ــی فیزیک ــم تنیدگ دره

کاره بــا قابلیت هــای خــود ترمیمــی بــه نــدرت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.این 

ــراً تکنیکــی را بــرای ســنتز آســان ژل هــای UHMW متشــکل  تیــم تحقیقاتــی اخی

ــا اســتفاده از مایعــات یونــی توســعه داده  از پلیمرهــای درهــم تنیــده UHMW ب

ــه ژل هــای  ــد. مشــخص شــد کــه خــواص مکانیکــی ژل هــای UHMW نســبت ب ان

معمولــی دارای پیوندهــای متقابــل شــیمیایی برتــر اســت. عــالوه بــر ایــن، آنهــا مــی 

تواننــد از طریــق پــردازش حرارتــی بازیافــت شــوند و قابلیــت هــای خــود ترمیمــی 

باالیــی در دمــای اتــاق از خــود نشــان دهنــد.

ــمند ــای هوش ــد بانداژه ــه تولی ــق ب ــتنفورد موف ــگاه اس ــمندان دانش   دانش

 شــده اند کــه منجــر بــه کاهــش یــا عــدم قطــع عضــو زخم هــای دیابتــی می شــود.

 ایــن بانداژهــا متشــکل از دو الیــه اســت. در الیــه باالیــی فیلــم پلیمــری وجــود

ــن متشــکل از ــه زیری ــرون اســت. در الی ــت آن حــدود 100 میک ــه ضخام  دارد ک

 یــک هیــدروژل  »الســتیکی و پوســت ماننــد اســت. ایــن الیــه زیریــن در متــاس بــا

 زخــم قــرار می گیــرد. مکانیــزم عملکــردی آن بدیــن گونــه اســت کــه حســگرهای

 زیســتی موجــود ، دمــای زخــم را کنــرل کــرده و در نتیجــه شــدت اگــر التهــاب را

ــد ــرل می کن  کن

ــداژ ــی در بان ــرک الکریک ــد، مح ــل نش ــم حاص ــودی در زخ ــر بهب ــی، اگ  از طرف

ــه ــن امــر منجــر ب ــن برســاند. ای ــه بافــت زیری ــان کمــی را ب ــا جری  وجــود دارد ت

 رسعــت مهاجــرت ســلول های پوســت بــه محــل زخــم و از بیــن بــردن باکری هــاو

ــود ــت می ش ــت پوس ــش عفون کاه

کامپانــد  و هامیــش  کنفرانــس  هفتمیــن  مــاه،  دی   26 و   25  

و مســربچ در هتــل املپیــک برگــزار می شــود. رشکت هــای بــه نــام 

کامپانــد و مســریج و تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه از اســپانرسها ایــن 

کنفرانــس و منایشــگاه بیــن املللــی هســتند. رشکــت دن پلیمــر  یکــی از 

اســپانرسهای طالیــی اســت. دن پلیمــر یکــی از  برندهــای گــروه صنایــع 

ورق ایــران اســت کــه بــا پشــتوانه ســی ســال تجربــه در صنعــت پلیمــر، 

ــد و  ــامل کامپان ــری  ش ــه پلیم ــواد اولی ــد م ــود را در تولی ــت خ فعالی

مســربچ پلیمــری آغــاز منــوده اســت.

رشکــت Evonik بــه منظــور بهبــود عملکــردی پوشــش های عایــق 

حرارتــی، محصــوالت جدیــدی بــه نــام TEO THerm را بــه بــازار عرضــه 

کــرد. ایــن افزودنی هــای جدیــد دارای دو نــوع گریــد مختلــف هســتند. 

ــن  ــوان TEO Therm HPG 4000  اســت. ای ــه تحــت عن ــد اول ک گری

گریــد بــر پایــه ســیلیکای خلــل و فــرج دار تهیــه شــده اســت.

گریــد دوم بــه نــام TEGO Therm L300 بــه بــازار عرضــه گردیــد. ایــن 

ــر حــرارت ســاخته شــده  ــاوم در براب ــیلیکونی مق ــن س محصــول از رزی

ــای ایــن محصــول کاهــش اتــالف انــرژی در پوشــش های  اســت. از مزای

عایقــی اســت. بنابرایــن باعــث کاهــش چشــمگیر دمــای ســطوح داغ 

 می شود و این امر به ایمنی و بهداشت کمک می کند.

 پیش بینــی می شــود بــازار جهانــی پلیمرهــای پزشــکی تــا ســال 2027 بــا 

رسعــت قابــل توجهــی رشــد کنــد. پلیمرهــای بالینــی بــه عنــوان یــک مــاده محافــظ 

در بســته بنــدی بخــش بالینــی و ســاخت دســتگاه هــای بالینــی اســتفاده مــی شــود.

ایــن پلیمرهــا دارای مکانیســم های عملکــردی زیــادی ماننــد الیــاف االســتومری، پلــی 

اتیلــن گلیکــول، پالســتیک، ریــز ذرات الســتیک، تفلــون پلــی اتیلــن، پــودر الســتیک، 

رزین هــا، ترموفــرم، ســیلیکون، نایلــون، ســیامن و کامپوزیت هــای الســتیکی هســتند. 

ــش  ــازار افزای ــان در ب ــزات پزشــکی و درم ــرای تجهی ــت، تقاضــا ب ــش جمعی ــا افزای ب

ــه  ــد ک ــادی وجــود دارن ــتان های زی ــر شــود. بیامرس ــامل ت ــت س ــا جمعی ــد ت ــی یاب م

ــکی  ــود پزش ــان از بهب ــرای اطمین ــان ب ــی در رسارس جه ــای درمان ــا فعالیت ه در آنه

موفــق انجــام می شــود. انتظــار مــی رود منطقــه آمریــکای شــاملی بــه دلیــل برنامــه 

ــازار تســلط  ــر ب ــان ب ــه مراقبــت هــای بهداشــتی زن آگاهــی خــود و توجــه مــردم ب

ــازار پلیمرهــای پزشــکی  ــر ب ــازار مراقبــت هــای بهداشــتی مســتقیامً ب ــد. رشــد ب یاب

ــر پزشــکی مــی شــود.با  ــرای پلیم ــش تقاضــا ب ــه افزای ــذارد و منجــر ب ــی گ ــر م تأثی

ــد.  ــکی دارن ــان پزش ــا درم ــارت ی ــه نظ ــاز ب ــری نی ــامران بیش ــت، بی ــش جمعی افزای

ــال 2025  ــود در س ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــت ک ــی از آن اس ــزارش Statista حاک گ

ــامر  ــر بی ــد ه ــن درآم ــی رود میانگی ــار م ــد و انتظ ــر برس ــون کارب ــه 1353.5 میلی ب

ــر رشــد  ــر مســتقیم ب ــه طــور غی ــت ب ــن، رشــد جمعی ــه 57.33 دالر برســد. بنابرای ب

ــر مــی گــذارد. پلیمرهــای پزشــکی تأثی

ــود عملکــردی  ــه بهب ــی منجــر ب ــد نانولوله هــای گرافن ــا تولی رشکــت OCSiAl ب

رنگ هــای گرمایشــی رســانا شــده اســت. از جملــه مزایــای ایــن  محصــول،  مــرف 

بســار کــم آن اســت.  رنگ هــای  بــر پایــه نانولولــه گرافنــی  تحــت عنــوان  رنگ هــای 

ــد.  ــه خواه ــازار عرض ــه ب ــت ب ــط ریس ــتدار محی ــی دوس ــای گرمایش ــانا و پنل ه رس

همچنیــن فــاز پــروژه ای ایــن نــوع رنگ هــا بــه عنــوان گرمایــش محل هــای اقامتــی 

ــر  ــی نظی ــل خواص ــه دلی ــن ب ــای گراف ــه ه ــید.  نانولول ــام رس ــه انج ــت ب ــا موفقی ب

ــام  ــا در مت ــرف تقریب ــن م ــزان پایی ــاال و می ــتحکام ب ــاال ، اس ــی ب ــت الکریک هدای

ــی، پوشــش  ــودری ، پرایمــر هــای اتومبیل ــواع پوشــش هــا شــامل پوشــش هــای پ ان

هــای اپوکســی و پلــی اورتــان ، linings و gelcoats مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
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ودرهای تک پیچ دانش و ترفند: روش صحیح طرایح دریچه در اکس�ت

طراحــی دریچــه بــرای اکســرودرهای تــک پیــچ نیازمنــد درک جریــان پلیمــری 

در کانــال پیــچ اســت. و در ایــن میــان، برخــی از طــرح هــا موثرتــر از بقیــه هســتند. 

در اینجــا چنــد دســتورالعمل وجــود دارد.

بــرای طراحــی درســت ونت هــا در اکســرودر، بایــد درک درســتی از عملکــرد آن هــا 

داشــته باشــیم. بــه شــکل زیــر نــگاه کنیــد. 

A( بخــش metering اول، معمــوال بــه طــور کامــل بــا پلیمــر پــر می شــود. بــا رفــن 

بــه بخــش ونــت )B( حجــم کانــال افزایــش مــی یابــد تــا هرگونــه فشــار در آن ناحیــه 

حــذف شــود و یــک فضــای خالــی ایجــاد شــود.

ــه  ــرا زاوی ــرد زی ــکل می گی ــچ ش ــال پی ــت کان ــن دس ــمت پایی ــی در قس ــای خال فض

ــورد  ــیلندر م ــه س ــور در دهان ــک دفلکت ــود. ی ــر می دش ــت پلیم ــبب حرک ــا س پره ه

نیــاز اســت تــا از هــر گونــه جریــان پلیمــری در ونــت جلوگیــری کنــد تــا مجــرای بــه 

ســمت امتســفر یــا خــالء مســدود نشــود. طراحــی دفلکتــور بســیار مهــم اســت چــون 

بــدون آن هیــچ طــرح پیچــی بــه درســتی هواگیــری منی شــود. دفلکتــور بــه گونــه ای 

 )C( جانشــانی شــده اســت کــه مقــدار پلیمــری کــه بــا عبــور پیــچ از دهانــه دریچــه

»فــرشده« مــی شــود، خراشــیده شــده و در ناحیــه تنفــس جمــع می شــود. 

  
مقــدار پلیمــر بایــد آنقــدر کــم باشــد کــه فقــط کمــی از ناحیــه تنفــس را پــر کنــد 

بــدون آن کــه پلیمــر را بــا فشــار داخــل ونــت برگردانــد. مقــدار پلیمــر گیــر افتــاده 

ــر  ــی پ ــه راحت ــود و ب ــل داده می ش ــدی ه ــره بع ــیله پ ــه وس ــس ب ــه تنف در ناحی

ــد،  ــیده باش ــدار خراش ــا مق ــب ب ــدازه ای مناس ــه ان ــس ب ــه تنف ــر ناحی ــود. اگ می ش

ــد  ــک فرآین ــه ی ــه شــده، ب ــد و پدیده هــای گفت ــی مان ــاز م ــه امتســفر ب ــت رو ب ون

ــه مــواد فــرار اجــازه خــروج مــی دهــد. ــدار تبدیــل مــی شــود کــه ب حالــت پای

طراحــی مناســب ونــت مســتلزم درک درســتی از جریــان پلیمــر در کانال هــای پیــچ 

اســت و تنهــا  نســبت ســاده ای از عمــق ناحیــه مرینــگ نیســت. مــن همیشــه درک 

ــه ای  ــه گون ــاهده ب ــه مش ــر نقط ــم اگ ــان تر می دان ــچ را آس ــی پی ــن اصــول طراح ای

تغییــر داده شــود کــه ســیلندر در اطــراف یــک پیــچ ثابــت بچرخــد. در واقــع ماننــد 

آن اســت کــه شــام در داخــل چــرخ و فلــک افقــی ســاکن نشســته باشــید و مناظــر 

پیرامونیتــان بــه دور شــام بچرخنــد.

ــچ چســبیده اســت، اگــر مشــاهده گر  ــه ســیلندر و پی پلیمــر ذوب شــده همیشــه ب

بــر یــک نقطــه پیــچ ســاکن فــرض شــود، حرکــت پلیمــر در کانــال برابــر بــا رسعــت 

چرخــش ســیلندر بــر دیــواره ســیلندر اســت و بــر روی پیــچ صفــر می باشــد )شــکل 

.)2
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در عمــق یــک کانــال، انتقــال پلیمــر از تلفیــق تنــش برشــی چرخشــی و زاویــه 

ــی  ــدی منحن ــه بع ــق س ــکل دقی ــود. ش ــام می ش ــو انج ــمت جل ــه س ــچ ب ــره پی پ

ــروی  ــه گران ــادی ب ــد زی ــا ح ــت و ت ــده اس ــه پیچی ــت حاصل ــش و رسع ــش- کرن تن

پلیمــر بســتگی دارد. بــرای یــک کانــال ناقــص پــر شــده در ناحیــه ونــت )قســمت 

B در شــکل 1(، هــر چــه ویســکوزیته کمــر باشــد، پلیمــر بیشــر می ریــزد و 

ــش  ــن تن ــر ای ــالوه ب ــی شــود. ع ــا ســیلندر م ــاس ب ــه مت ــک شــدن ناحی باعــث باری

ــی  ــر منف ــک اث ــن ی ــه ای ــد. ک ــری نشــان می ده ــت رسیع ت ــچ اف ــه پی ــی در پای برش

ــت  ــب ون ــی مناس ــن، طراح ــت. بنابرای ــد داش ــت خواه ــان در ون ــت جری ــر رسع ب

نیازمنــد دانســن گرانــروی در رسعــت برشــی و دمــای مــذاب پلیمــر در ونــت 

اســت. حرکــت رو بــه جلــو یــا خروجــی، ترکیبــی از زاویــه پــره، گرانــروی و مقــدار 

ــر  ــال پ ــا دیــواره ســیلندر )B( اســت. ایــن پدیــده بــر خــالف کان پلیمــر در متــاس ب

ــق  ــا عمی ــد. ب ــواد می کن ــن م ــو رف ــه جل ــک ب ــال کم ــرض کان ــه در آن ع ــت، ک اس

ــواره  ــا دی ــاس ب ــر در مت ــدار پلیم ــار، مق ــع فش ــش رف ــه بخ ــال و ورود ب ــدن کان ش

ــربان  ــال ج ــم کان ــش حج ــا افزای ــد ب ــش بای ــن کاه ــد. ای ــی یاب ــش م ــیلندر کاه س

شــود. ایــن رصفــاً یــک نســبت ثابــت نیســت، بلکــه ترکیبــی از ویژگی هــای 

طراحــی پیــچ و ویســکوزیته پلیمــر در آن ســطح متحــرک )moving bank( اســت. 

عمــق کانــال مــی توانــد بــه طــرز شــگفت انگیــزی ارتبــاط کمــی بــا مقــدار حمــل 

ــا  ــاس ب ــر در مت ــرا همیشــه توســط عــرض پلیم ــواد داشــته باشــد، زی و خروجــی م

ــرل  ــکوزیته کن ــن ویس ــت( و همچنی ــر اس ــچ صف ــطح پی ــکه )و در س ــواره بش دی

ــن  ــی ای ــش معمول ــک واکن ــد، ی ــته باش ــت وجــود داش ــان ون ــر جری ــود. اگ ــی ش م

ــر کمــی دارد. ــب تأثی ــه اغل ــد، ک ــر کنی ــق ت ــال هــای دریچــه را عمی ــه کان اســت ک

مــن بخش هــای فشــارزدایی بــا طراحــی دقیــق بســیار کمــی دیــده ام، زیــرا معمــول 

اســت کــه در طراحــی پیــچ از نســبت بــه اولیــن عمــق ناحیــه مرینــگ بــرای طراحــی 

ــا  ــری اســت. ب ــن عمــق اندازه گی ــن 2:1 و 3:1 اولی ونــت اســتفاده کــرد. معمــوالً بی

ــه جــای  ــر اســاس یــک رسی محاســبات ب ــد ب ــز بای ــن حــال، طراحــی مناســب نی ای

ــی  ــا آنهای ــد - ی ــای جدی ــرای پلیمره ــی ب ــگام طراح ــد. هن ــاده باش ــبت س ــک نس ی

ــن  ــوال ای ــتند  معم ــه هس ــل توج ــاوی قاب ــده، ح ــالح ش ــای اص ــده ه ــا پرکنن ــه ب ک

ــی  ــود، طراح ــن وج ــا ای ــت. ب ــگ اول اس ــه مرین ــق ناحی ــبت 2:1 و 3:1 از عم نس

ــبات  ــک رسی محاس ــاس ی ــر اس ــد ب ــاده رصف، بای ــبت س ــک نس ــای ی ــب بج مناس

ــا پــر کننــده )حــاوی  باشــد. زمانی کــه بــرای یــک پلیمــر جدیــد، یــا اصــالح شــده ب

مــواد فــرار و افزودنی هــا( همیشــه ایــن روش کار منی کنــد. بــرای مثــال؛ بــرای 

پلیمرهــا بــا جریــان مــذاب بــاال، طراحــی ونــت بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

ــش  ــد، تن ــچ می رس ــطح پی ــه س ــان ب ــه جری ــه زمانی ک ــت ک ــر آن اس ــن ام ــت ای عل

برشــی رسیع تــر افــت می کنــد و منجــر بــه کاهــش جریــان جرمــی می شــود.

ــای  ــطح، طراحی ه ــر س ــازی بیش ــا نوس ــرار ب ــواد ف ــذف م ــود ح ــور بهب ــه منظ ب

ــاس  ــر اس ــا ب ــن طراحی ه ــت. ای ــده اس ــام ش ــه انج ــای چندگان ــا پره ه ــیاری ب بس

افزایــش گام پــره )flight pitch( در بخــش ونــت  اســت، بــا ایــن ایــده کــه فضــای 

ــده  ــک ای ــا ی ــر لزوم ــرار فراهــم می شــود. گام بلندت ــواد ف ــرای خــروج م بیشــری ب

ــرد.  ــی هــم ک ــل توجه ــای قاب ــد مراقبت ه ــا بای وحشــتناک و نامناســب نیســت، ام

بیــن مخــزن  پره هــای چندگانــه فضــای بیشــری می گیرنــد، و جدایــی کامــل 

)bank( و دیــواره ســیلندر)B( را بــه وجــود منی آورنــد تــا اجــازه یــک ونــت 

ــر  ــا گام بلندت ــر ی ــای عمیق ت ــر، از کانال ه ــن ام ــربان ای ــرای ج ــد. ب ــوب را بده خ

ــیت  ــر حساس ــد. گام بلندت ــت بدهن ــه ون ــری ب ــای بیش ــا فض ــد ت ــتفاده می کنن اس

بیشــری نســبت بــه فشــار کلگــی ایجــاد می کنــد، بــه طــوری کــه چنــد صــد 

psi فشــار کلگــی، ســبب بیــرون زدگــی مــواد از ونــت می شــود. بنابرایــن در 

صــورت اســتفاده دوم بــاال مــی رود، مــی توانــد فشــار معکــوس کافــی بــرای 

ســیل در دریچــه ایجــاد کنــد. همچنیــن، هنــگام اســتفاده از پره هــای متعــدد،

بایــد ویژگی هــای خاصــی را در ورودی ونــت قــرار دهیــد که بــه همه کانال هــا اجازه 

می دهــد بــه طــور یکنواخــت پر شــوند یــا جریان متنــاوب در ونــت خواهید داشــت.
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کتابخانه دیجیتال

اســت.  پلیمــر  اخبــار جهانــی صنعــت  شــامل   Polymer update
ــف  ــواع پلیمرهــا در کشــورهای مختل ــرخ ان ــه  ن ــن ســایت ارائ ــی ای ــت اصل فعالی

ــت. اس

ــرد.  ــاره ک ــن اش ــی آنالی ــش آکادم ــه بخ ــوان ب ــایت می ت ــن س ــب ای ــش جال از بخ

دوره هــای مختلــف در حوزه هــای مختلــف پلیمــر می گــذرد. ایــن دوره هــا اســاتید 

ــد. ــه می دهن ــف را ارائ ــای مختل ــر را در بخش ه ــت پلیم مجــرب در صنع

همچنیــن ایــن فرصــت را در اختیــار فعــاالن صنعــت می گــذارد تــا حــوزه فعالیــت 

و محصــول خــود را تبلیــغ کننــد.

ــا  ــت، ام ــرش اس ــرای ب ــده ب ــناخته ش ــای ش ــاوری ه ــن فن ــی تری ــی از قدیم ــبندگی یک چس

ــرد. ــق ک ــه رون ــه 1900 رشوع ب ــل ده ــیمی در اوای ــت در ش ــا پیرشف ــا ب ــب ه ــاوری چس  فن

ــه  ــم ک ــاهد بوده ای ــب ها ش ــرد چس ــاده ای در عملک ــت فوق الع ــته پیرشف ــال گذش ــد س در چن

امــکان اتصــال جدانشــدنی دو قطعــه را فراهــم می کنــد. چســب هــای مــدرن آنقــدر خــوب 

ــال: جــوش، اغلــب مــی  ــوان مث ــه عن ــر اتصــال، ب ــده ت ــد کــه روش هــای پیچی عمــل مــی کنن

توانــد بــا چســبندگی جایگزیــن شــود. ایــن امــر یدیــن منظــور اســت کــه چســب ها زمینه هــای 

کاربــردی جدیــدی پیــدا کرده انــد. ایــن کتــاب بــه خواننــدگان ایــن فرصــت را مــی دهــد کــه 

بــه رسعــت یــک دیــد کلــی از چســب هــای موجــود داشــته باشــند و بهریــن چســب را بــرای 

کاربــرد مــورد نظــر انتخــاب کننــد.

Adhesives an Adhesive Tapes
Editor(s):Dr. Gerhard Gierenz, Dr. Werner Karmann 

Polymerupdate
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رویدادهای پلیمری

تاریخ محل برگزاری عنوان ردیف

22-19

دی ماه
منایشگاه بین املللی تهران

 منایشــگاه ماشــین آالت کشــاورزی، نهاده هــا و سیســتم های

نویــن آبیــاری

1

22-19

دی ماه
منایشگاه بین املللی تهران منایشگاه  بین امللی کیف و کفش چرم 2

29 دی-2 بهمن منایشگاه بین املللی تهران
 منایشــگاه بیــن امللــی میدکــس خانــه مــدرن، معــامری داخلــی

دکوراسیون و 

3

9-12 بهمن منایشگاه بین املللی تهران منایشگاه بین اللملی ایران ژئو 4
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ایــن رشکــت  ALOK رشکتــی پیــرشو در صنعــت مســربچ اســت. 

برنامه هــای کاربــردی نوآورانــه در صنعــت پالســتیک را ارائــه کــرده 

ــربچ های  ــه مس ــوان ب ــت می ت ــن رشک ــوالت ای ــه محص ــت. از جمل اس

ــده، مســربچ ســفید، مســربچ  ــا و مســربچ های پرکنن ــی، کامپانده رنگ

ــده،  ــراق کنن ــعله، ب ــداز ش ــر ان ــیدانت، تاخی ــاوی آنتی اکس ــی ح افزودن

مســربچ لیــز کننــده و آنتــی بــالک، کمــک فرآیندهــا و غیــره اشــاره کــرد.

تــالش ایــن رشکــت بــر آن اســت کــه بــا پیشــنهاد راه حل هایــی بــا 

کیفیــت بــاال و مقــرون بــه رصف بــودن نیــاز مشــریان صنعــت پلیمــر 

ــد. ــرآورده کن را ب

ALOK Masterbatch

معرفی رشکت
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