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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 مطلب این شماره مربوط به ساخت اشیاء به روش پرینت سه بعدي است و ممکن 
. است دوستان عزیز شماره قبل را نخوانده باشند، مقدمه را به این موضوع اختصاص می دهیـم 

شاید بسیار ساده به نظر آید ولی در عین حال کامال پیچیـده  .  به شکل پایین صفحه نگاه کنید
این قطعـه  .  این قطعه ها به روش هاي مرسوم شکل دهی پلیمرها نمی توانند تولید شوند.  است

شما حتی آنهـا  .  ها تقارنی دارد که شما نمی توانید آنها را بوسیله قالبگیري تزریقی تولید کنید
البته برخـی  .  این کار وظیفه پرینت سه بعدي است.  را بوسیله تراشکاري نمی توانید تهیه کنید

در واقع این فرآیند، مانند آن است که همان .  معتقدند که پرینت سه بعدي نامی اشتباهی است
فرآیند پرینت دو بعدي بارها و بارها روي هم انجام شده است و در واقع از همان فناوري پرینت 

پرینت جوهري را تصور کنید زمانیکه جوهر براي تهیه نامه بر روي کاغذ .  دو بعدي بهره می برد
از این رو .  ریخته می شود و سپس بارها و بارها این کار را انجام دهد تا سه بعدي تشکیل گردد

به دلیل همین الیه هاي جدا از همکه روي یکدیگر قرار می گیرند برخـی کـاهـش خـواص         
در این بین محققان دیگري روش هـاي      .  مکانیکی را به دلیل تمرکز تنش را مطرح می نمایند

دیگر براي پرینت سه بعدي را ابداع کرده اند که در آن می توان نه تنها پالستیک ها را به طور 
این روش به پرینت سـه    .  سه بعدي پرینت کرده بلکه می توان الستیک ها را نیز پرینت نمود

پیـش از ایـن       .  این نام به دلیل پخت نقاط خاص با نور لیزر است.  بعدي انتخابی معروف است
حال با این مقدمه به سراغ مطالـب  .  توضیح نمی دهم و به قول معروف سرتان را درد نمی آورم

 .پلیمرنامه می رویم تا از کاربردها و ایده هاي جدید برپایه تکنیک هاي مختلف مطلع شویم

 با تشکر
 Polymernameh@gmail.com 



بعدي که مقـرون   3شده با پرینتر 
به صرفه بوده و در چـهـارچـوب        
زمانی بهینه تولید شود را انتـظـار   

 .داشته باشند

پروستتیک ها و اُرتـزهـا بـراي          
گستره اي از بـیـمـاران ضـروري       
هستند، اما فرآیند تولید مـتـداول   

 ياین وسایل پزشکی براي هـردو   
بیمار و بیمارسـتـان زمـانـبـر و          

بـه دلـیـل      .  بـر هسـتـنـد      هزینه

تکنولوژي پرینت سه بعدي انـدازه  
 D Platform3بزرگ که توسط 

ایجاده شده و تالش و پـژوهـش       
، دانشجویان دانشـگـاه گـونـزاگـا       

بیماران به زودي می تواننـد یـک     
اُرتز مچ پاي بسیار با کیفیت تهیـه  

بعدي مقرون به  3محققان اُرتز قوزك پاي تهیه شده با پرینتر 
 صرفه را تهیه کردند

 پلیمرنامه پ ل ی م ر نــا مـه 
ھ  ا م ر ن م ی ل  2 ش م ا ر ه  ،1 سـا ل  پ

پیچیده سنگین مختلفی همچـون  
اسکن کردن، قالبگیـري، شـکـل      
دهی گرمایشی خالء، شکل گرفتن 

این فرآیند بـراي   .  و نصب می شود
 4بیشتر بیماران به طـور عـادي       

دالر  2000هفته طول می کشد و 
 .هزینه می برد

اُرتز قوزك پا، 
تکیه گـاهـی   
است که براي مداواي اختالالت پا 
و قوزك آن در کودکان طـراحـی     

اُرتز قـوزك پـا بـراي        .  شده است
مضیقه کمتر کودك، زیـرسـاخـت    
پشتیبان محکمی فراهم می کنـد،  

بنابراین به کودك اجازه می دهـد  
تا فرآیند حفظ تعادل و راه رفتـن  

فرآیند رایج تـهـیـه    .  را بهبود دهد
یک اُرتز قوزك پا شامل مـراحـل     

قوزك پاي  هاياُرتز
 . رایج، هزینه بر هستند

 اُرتز قوزك پا ؟



 5ص فـح ه 

 پرینت سه بعدي در خدمت بیماران 
با توجه به نیاز به بهبود فرآیند 
طراحی و ساخت اُرتز قوزك پا 
به منظور کاهش زمان و هزینه 

گروهی از ) 2015در اواخر (
دانشجویان دانشگاه گونزاگا، 

تحقیق و توسعه فرآیند نمونه 
بعدي  3سازي سریع پرینت 

براي ساختن اُرتز قوزك پا را 
ساختن «هدف . آغاز کردند

ساده و راحت اُرتز قوزك پاي 
 3پرینت شده بوسیله پرینتر 

بعدي با بهترین ترکیب و شکل 
براي رسیدن به استحکام و 

 .بود» راحتی مورد نیاز بیمار

تهیه ساده و راحت اُرتز قـوزك   
پاي پرینت شده بوسیله پرینتـر  

بعدي با بهترین تـرکـیـب و       3
شکل براي رسیدن به استحکـام  
و راحتی مورد نـیـاز بـیـمـار،          
اولویت اول محققـان دانشـگـاه      

در ابتدا محـقـقـان    .  گونزاگا بود

بعدي را براي جمـع   3اسکنري 
آوري داده هـاي انـدازه پـا و          
قوزك آن استفـاده کـردنـد و        

بـعـدي بـراي         3سپس مدل   
بعدي اُرتز قـوزك پـا      3پرینت 

بعالوه به مـنـظـور    .  طراحی شد

رح اُرتز قوزك طبعدي  3پرینت 
پا، محققان همـچـنـیـن انـواع        

بعـدي   3مختلفی از مواد پرینتر 
، پلی پروپـیـلـن،    PLAشامل ( 

 ، PLA،PETGالیاف کربن،   
را براي کمک به تعییـن  )  نایلون

تهیه اُرتز مچ پا مواد بهینه براي 
، آزمـایـش     بـعـدي   3با پرینتر 

  .کردند

بعـالوه وي    .  » تکیه گاه هستیم
 D3شــرکــت   « افــزود کــه     
Platform     کمک کرد تا ایـن

 3مسئله با فراهم شدن پرینتر   
بـه  . بعدي اندازه بزرگ حل شود

اُرتـز  در پریـنـت     عبارت دیگر، 
تحقیق مواد ما به مـا  قوزك پا و 

ما قادر خواهیـم  .  کمک می کند

McKenzie Horner   )  یکـی
) از محققان در دانشگاه گونزاگـا 

ما می خواهیـم  « بیان نمود که 
بـعـدي      3تکیه گـاه بـزرگ         

پرینت کنیم )  اینچ 18حداکثر ( 
و ما به پرینت با دامـنـه اي از       
مواد احتیاج داریم چون مـا بـه     
دنبال بهترین طـراحـی بـراي        

بود تا شکل ظاهري ایده را بـا      
ابعاد کاملی از آن فورا پـریـنـت    
کنیم و قابلیت هاي نـرم افـزار     
متن باز، به ما اجازه می دهد تـا  

 3یک پرینت ساده از اسـکـن       
بعدي انجام شده از پاي بیـمـار   

  ».توسط دکتر انجام دهیم

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ

بعدي با  3پرینت 
کیفیت باال و مقرون به 
صرفه تر از اُرتز قوزك  

  ي رایجپا

 بعدي براي جمع آوري داده هاي اندازه پا و قوزك آن استفاده کردند 3اسکنري از محققان 



 بعدي  3اُرتز مچ پاي تهیه شده با پرینتر دوره جدیدي از 

 2شـمـا ر ه   , 1جـلـد    6ص فـح ه 

 انتخاب مواد چندگانه
پس از آزمون هاي گسترده بر روي   
استحکام کششی، میزان خسـتـگـی،    
قابلیت پرینت شدن و تکرار پذیـري،  
محققان به طور موفقـیـت آمـیـزي       

 PETGو  PLAتشخیص دادند که 
هستند بهینه ترین گزینه هـا بـراي     

بـراي  ( استفاده در پرینت اُرتز مچ پا   
هر دوي ایـن مـواد احـتـیـاجـات             
استحکام و کارایی بر آورده می شـود  
درحالیکه هزینه مواد کـاهـش مـی      

 ). یابد
 
 هفته 4روز به جاي  2

بوسیله پرینت سه بعدي اُرتز مچ پـا،  
محققان قادر خواهند بود تـا زمـان     

روز کـاهـش    2هفته به  4تولید را از 
بعدي  3عملیاتی کردن نمونه .  دهند

بـا  ( چند دقیقه می تواند طول بکشد 

ساعت  16بعدي حداکثر تا  3پرینت 
).  در نمونه بزرگتر طول مـی کشـد      

بعدي مـی تـوانـد         3فرآیند پرینت 
تولید را از چند هفته به چند ساعـت  

 .کاهش دهد
 

 هزینه کمتر درخور توجه 
 3اُرتز مچ پا تهیه شده با پـریـنـتـر       

بعدي همچنین به دلـیـل کـاهـش       
هزینه در مواد و نیروي کار به طـور    
قابل توجهی هزینه کمـتـري بـراي      

برخالف فرآینـد قـالـب      .  تولید دارد
گیري گرمایشی سنتی که پـس از      
زائده بري از حفره پا، مواد اضـافـی     

 3دارد که ضایعات شده اند، پرینت   
بعدي فقط از مواد مورد نیاز استفاده 

 .می کند

 :در پایان باید گفت که
محققان در دانشگاه گونزاگا به کاوش 

بعدي اُرتز مچ  3کردن امکان پرینت 
پا با مواد بیشتر ادامه خواهند داد و   
بیماران به زودي می توانند انـتـظـار    

 3اُرتز مچ پا تهیه شده با پـریـنـتـر       
بعدي داراي کیفیت بسیـار بـاال را       
داشته باشند که مقرون بـه صـرفـه      
بوده و در چهارچوب زمانی بـهـیـنـه     

 . تولید می شود

محققان اُرتز قوزك پـا بـا       
 3D Platformاستفاده از 

بعـدي   3طراحی و پرینت را 
 کردند 

 :منبع
3D Platform  



بین مشماره یک و شماره دو سبک کدام مجله را بیشتر پسندید مطالب متعدد کوتاه یـا  
 .نظرات خود را در نظر سنجی گروه اعالم نمایید: یک مطلب بلند

 با تشکر

 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

 نظرسنجی

Telegram.me/polymernameh 


