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 هواپیماي پرینت شده! 
 ساختمان سازي با پلی کربنات ها 
 ساخت پوسته بدنه خودرو پرینت شده 

  شرکت پالستیک سازي

BASF الستیک وسیله نقلیه ،

سه چرخه مناسب مسافرت 

 سازدیاماها را می 

  ماسک و لباس تهیه شده با
 بعدي 3بکارگیري پرینتر 
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 پلیمرنامه
 



 سخن آغازین

 به نام خدا
 با سالم خدمت شما دوستان گرامی،

با ایجاد وب سایت ها و گروه هـاي     1387پس از تالش هاي بسیار که از سال 
مختلف انجام گردید و باز خوردهایی که به دست آمد بر آن شدیم تا به شکلی 
کامال متفاوت به هم رشته اي هاي خود براي مطلع شدن از به روزترین مطالب 

سعی دارد تـا   »پلیمرنامه«از این رو، دو هفته نامه .  رشته خویش کمک نماییم
اخبار متنوع را به طور مستقیم از منابع مختلف زبان اصلی ترجمه و به شـمـا   

ما بر این عقیده هستیم که اگر یک مجله داراي تعداد بـاالیـی از     .  ارائه نماید
صفحات باشد، خواندن آن براي خواننده ایده آل نخواهد بود و بعالوه سبب می 

بنابرایـن تـعـداد      .  شود حس کنجکاوي خواننده نسبت به مسئله کاهش یابد
صفحات را پایین نگه داشتیم و در عوض دو مقطع در ماه آن را انتشـار مـی     

ارائه مطالب کوتاه در تعداد  »1 «:البته در این میان دو دیدگاه وجود دارد. دهیم
این مجله هر  2و  1الزم به ذکر است که شماره . ارائه یک مطلب بلند »2«باال و 

از این رو خواهشمندیم ما . تدوین شده اند »2«و  »1«کدام به ترتیب با دیدگاه 
 .را از اینکه کدام یک بیشتر توانسته نظر شمار را جلب نماید مطلع نمایید

 با تشکر
 Polymernameh@gmail.com 



 مقدمه

به دلیل اینکه بیشتر مطالب این شماره مربوط به ساخت اشیاء به روش پرینت سه بعدي است، 
شاید بسیار ساده .  به شکل پایین صفحه نگاه کنید.  مقدمه را به این موضوع اختصاص می دهیم

این قطعه ها به روش هاي مرسوم شکل دهـی  .  به نظر آید ولی در عین حال کامال پیچیده است
این قطعه ها تقارنی دارد که شما نمی توانید آنها را بـوسـیلـه    . پلیمرها نمی توانند تولید شوند

ایـن  .  شما حتی آنها را بوسیله تراشکاري نمی توانید تهیه کنید.  قالبگیري تزریقی تولید کنید
البته برخی معتقدند که پرینت سه بعدي نامی اشتـبـاهـی    .  کار وظیفه پرینت سه بعدي است

در واقع این فرآیند، مانند آن است که همان فرآیند پرینت دو بعدي بارها و بارهـا روي    .  است
پرینت جوهري را .  هم انجام شده است و در واقع از همان فناوري پرینت دو بعدي بهره می برد

تصور کنید زمانیکه جوهر براي تهیه نامه بر روي کاغذ ریخته می شود و سپس بارها و بـارهـا   
از این رو به دلیل همین الیه هاي جدا از همکه .  این کار را انجام دهد تا سه بعدي تشکیل گردد

روي یکدیگر قرار می گیرند برخی کاهش خواص مکانیکی را به دلیل تمرکز تنش را مطرح مـی  
در این بین محققان دیگري روش هاي دیگر براي پرینت سه بعدي را ابداع کرده اند که .  نمایند

در آن می توان نه تنها پالستیک ها را به طور سه بعدي پرینت کرده بلکه می توان الستیک ها 
این نام به دلیل پـخـت   .  این روش به پرینت سه بعدي انتخابی معروف است.  را نیز پرینت نمود

پیش از این توضیح نمی دهم و به قول معروف سرتان را درد نمـی  .  نقاط خاص با نور لیزر است
حال با این مقدمه به سراغ مطالب پلیمرنامه می رویم تا از کاربردها و ایده هاي جـدیـد   .  آورم

 .برپایه تکنیک هاي مختلف مطلع شویم

 با تشکر
 Polymernameh@gmail.com 



الزم به ذکر است کـه    :  پانویس
در ایـران     3Dتکنولوژي پرینت 

بومی ساز شده ولی ابعاد قطعات 
سانتیمتر در    50تولیدي در حد 

البته بنا بـه    .  سانتیمتر است 50
ادعاي سازندگان این ابعـاد مـی     
تواند به اندازه هـاي بـزرگـتـر         

 .تبدیل شود

نکته قابل توجه این اسـت کـه       
این پرینترها، بسـتـه بـه نـوع         
اجراي طرح و مواد مصرفی، انواع 

 .مختلفی دارند

این هواپیمایی که مشاهـده مـی     
کنید، محصول جدید ایرباس است 

تهیـه   3Dکه با تکنولوژي پرینت 
درصد اجـزا ایـن        90.  شده است

هواپیما را پودر پلی آمید تشکیـل  

الزم به ذکر است کـه    .  داده است
ولتـی   1/5این هواپیما از دو موتور 

این هواپیـمـا، یـک      .  بهره می برد
متر را پـر مـی        4متر در  4مربع 

 .کیلوگرم است 21کند و وزن آن 

نشـان داد       ICEhouseشرکت 
داد که چگونه پلی کربنات هـاي    
شرکت سابیک می تواند با طراحی 
. معماري پیشرفته ترکیب شـونـد    

ترکیب انعطاف پذیري طراحـی و    
راندمان انرژي، مواد منحـصـر بـه      

فردي را به عنـوان راه حـل بـه          
طراحان ساختمان عرضه می کنـد  
تا ساختمان هاي با دوام و زیـبـا،     

ورق هـاي پـلـی        .  طراحی کننـد 
مثالی از ایـن     LEXANکربنات 

دست است که توسـط سـابـیـک       
 .تولید می شود

!هواپیماي پرینت شده  

 ساختمان سازي با پلی کربنات ها
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  هواپیماي پرینت
 شده

  بدنه هاي پرینت
 شده خودرو 

  مانکن هاي پرینت
 شده

 پرینت ماسک 
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 Airbus: منبع

  SABIC: منبع



 5ص فـح ه 

ساخت مانکن هایی با ابعاد واقـعـی   
  3Dیک انسان با تکنولوژي پرینت 

، الستیک وسیله نقلیه سه چرخه BASFشرکت پالستیک سازي 
 مناسب مسافرت یاماها را می سازد

 پرینت سه بعدي در خدمت مشتریان 

یک شرکت ژاپنی با استفاده از   
 15بعدي،    3تکنولوژي پرینت 

رنگ  10طرح بدنه خودرو را در 
تهیه کرده تا دست مشـتـریـان    
خود را در انتخاب آپشن هـاي    

این درحـالـی   .  بیشتر باز بگذارد
است که در روش خودروسـازي  
سنتی بـراي ایـجـاد صـرفـه            
اقتصادي، می بایست قطعـاتـی   
. یکسان در تیراژ باال تهیه شونـد 

الزم به ذکر است که طـراحـان   

این شیوه افزودند که انجام ایـن  
کار با استفاده از روش هـاي        
ابزاري و خودرو سازي سـنـتـی    

اجـراي  .  امکان پذیر نخواهد بود
آزمایشی این روش بـه طـور         

شـروع   2016آزمایشی در سال 
شده است و در اوایـل سـال           

تجاري سـازي خـواهـد       2017
 .شد

و )  گرمانـرم را تـوسـعـه داد          
Elas to llan®   ) ــک یــــ

در )  ترموپالستیـک گـرمـانـرم      
تایرهاي این خودرو اسـتـفـاده      
شده اند تـا روي هـم رفـتـه           

. ي سواري را بهبود دهنـد تجربه

در وسایل حمل ونقـل مـدرن،     
تایرها براي یک سواري آرامـش  
. بخش و راحت، کلیدي هستنـد 

شرکت  ®Infinergyمحصول 
BASF   )  یکی از اولین شرکـت

هایی است که پلی یورتان هـاي  

مشخصه ساختار سلولی ساختار 
Infinergy        ــی ــراح ــه ط ب

. چشمگیر آنها کمک می کـنـد    
تـفـاوت       Elastollanبعالوه،

بافت ها و رنگ ها را بـر روي      
 .سطح تایر ممکن می سازد

 پـلـیـم ر ن ا م ه 

ساعت  623پرینت هر مانکن، 
 21طول کشیده و وزن آن 

 .کیلوگرم است
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  Stratasys Ltd:منبع

 :منبع
Voodoo Manufacturing  

  BASF:منبع



 معرفی ماده پلیمري
 1ش م ا ر ه   , 1سـا ل    6ص فـح ه 

 فوم با کارکرد باال

AIREX® R82.110  

 نوع محصول

 گرمانرم

 خواص

Physical Properties 

Density 

0.11 g/cc  

average; ISO 845 

 

Mechanical Properties 

Compressive Strength 

1.4 MPa  

average; perpendicular to plane; 
ISO 844 

 

Compressive Strength 

> 1.2 MPa  

perpendicular to plane; ISO 844 

 

Compressive Modulus 

83 MPa  

average; perpendicular to plane; 
DIN 53421 

 

Compressive Modulus 

> 60 MPa  

perpendicular to plane; DIN 53421 

Tensile Strength 

2.2 MPa  

average; in the plane; ISO 527 1-2 

 

Tensile Strength 

> 1.9 MPa  

in the plane; ISO 527 1-2 

 

Tensile Modulus 

64 MPa  

average; in the plane; ISO 527 1-2 

 

Tensile Modulus 

> 54 MPa  

in the plane; ISO 527 1-2 

 

Shear Strength 

1.4 MPa  

average; ISO 1922 

 

Shear Strength 

> 1.15 MPa  

ISO 1922 

 

Shear Modulus 

0.03 GPa  

average; ASTM C393 

Shear Modulus 

> 0.025 GPa  

ASTM C393 

 

Elongation at Break 

18 Percent  

average; shear; ISO 1922 

 

Elongation at Break 

> 10 Percent  

shear; ISO 1922 

 

Charpy Impact, Notched 

1.4 kJ/m²  

DIN 53 453 

 

Thermal Properties 

Thermal Conductivity 

0.04 W/m-K  

ISO 8301 

 

Descriptive Properties 

Color 

Off White 
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 7ص فـح ه 

 همایش علوم و تکنولوژي پلیمر

 پـلـیـم ر ن ا م ه 



سبب می شود حـرکـات صـورت بـه         
سادگی انجام گردد، تـوجـه بـازیـگـر        
استفاده کننده از ماسک را بسیـار بـه     

این ماسک در اواخـر    .  خود جلب نمود

این ماسک و لباس هاي پرینت شـده    
بسیار منعطف و با دوام، با مـواد نـانـو      

در روز رونمایـی، ایـن     .  بهبود یافته اند
ماسک به دلیل همین انـعـطـاف کـه       

البته، لبـاس  .  تجاري خواهد شد 2016
هاي پرینت شده نیز بـه تـازگـی در        
شوهاي لباس نیویورك رونمایی شـده    

 .است

 منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

دوستانی عزیزي که عالقه مند هستند مـطـالـب    

ترجمه شده خود را با دیگران به اشتراك بگذارند 

می توانند این مطالب را براي ما بفرستند تا با نام 

 خودشان انتشار یابد

 تنها راه هاي ارتباط ما با شما
Telegram.me/polymernameh 
E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :مترجم، نویسنده و طراح مجله

 مسعود طایفی 

 کارشناس ارشد مهندسی پلیمر از پژوهشگاه پلیمر

 

از دوست عزیزم مهندس علیرضا لبافی مطلق کارشـنـاس   

ارشد مهندسی پلیمر که همواره مشوق ایـنـجـانـب در         

 .فعالیت هاي علمی بودند، تشکر می نمایم
 .منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

 پلیمرنامه

 بعدي 3ماسک و لباس تهیه شده با بکارگیري پرینتر 

Telegram.me/polymernameh 

7 


