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 پلیمرنامه

 



 سخن آغازین

 به نام خدا

 با سالم خدمت شما دوستان گرامی،
 

سعی ما همواره بر ترجمه و ارائه متفاوت ترین، کاربردی ترین  و جدیدت ری ن                 

مطالب در مورد پلیمرها و مواد مرتبط است. به دلیل جذاب ب ودن م ب                       

چاپگرهای سه بعدی، مطلب اصلی این هفته در مورد معرفی این تکنول ویی و               

بعالوه در ادامه مطالب برخی از نوآوری های در ح ال ظ ه ور                انواع آن است.   

 نیز آورده شده است. 6102نمایشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی آسیا 

در ضمن گزارش تصویر از برگزاری مسابقات چاپ سه بعدی در مجله گن ج اده          

 شده است.

 

 با تشکر از همراهی تان

 با تشکر

 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 
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بعدی بر آن متتتمترکت           3اند که مواد پیشرفته      

 هستند.

بسته به نوع برآوردها، بازار امروز مواد ختا  بترای          

بته      052MUSDبتعتدی از          3صنعت چاپ   

1bUSD  .گسترده شده است 

 ((FDMمدل سازی رسوبگذاری ذوب شده 

FDM                روشی است که همه حتدالتی  تا بتار

توسط هر شخصی د ده شده استت. آن شتامتی               

لالبی گر  است که در آن  ا رشته پالستتیت تی            

 ذوب شده و پمپ می شود.

 

ا ن پر نتر بوسیله افراد عادی، آزما شگاه هتای ،           

بخش های کوچا مهندسی، استود وهای معماری      

و شرکت های نمونه سازی استفاده می شود. بتازار           

FDM           برای کاربردهای صنعتی )ساخت( عمدتتا

 در دست  ا سازنده سیستم بسته چاپگر است.

 

برای ساده تتر تن       €   022لیمت ا ن پر نتر از ز ر      

استت بته         PLAپر نتر که تنها لادر به چتاپ         

برای حرفه ای تر ن پر نتتر هتا )و  تا            €   5222

پر نتر چند نازله( تغییر می کند. به عنوان متاتال،             

نتازل     0جد د سیگما دارای         BCN3Dچاپگر  

به فترو      €   0222برای استفاده حرفه ای حدود      

 می رسد.

پر نترهای صنعتی سیستم بسته با ا ن حال چنتد         

 ده ه ار  ورو لیمت دارد.

تولید مضاعف شامی ت نولوژی های مختلفی کته        

، SLM   ،SLS   ،DLPبا نا  ها ی همتوتون        

SLA،FDM .و... شناخته می شوند، است 

 آنها را می توان به سه خانواده ب رگ تقسیم کرد:

تولید مضاعف فل ات که در حال حاضر به والت            

در صنعت استفاده می شود. به طور متاتال در              

صنعت حمی و نقی هوا ی استفاده می شود. ا ن          

فرا ند از پودرهای آلیاژهای فل ی استفتاده متی          

 کند.

، DLP)فناوری استفاده از رز ن هتای متا ت             

SLA)      که لابی پخت باUV          هستتتنتد. ا تن

فناوری به طتور عتمتده         

برای ساخت نتمتونته      

های اولیه استتتفتاده      

می شود. ا ن اجتازه       

می دهد تا لطعاتی با     

دلت بستیتار ختوب       

 داشته باشیم.

 3فناوری چتاپ       • 

بعدی ترموپالستیتا:    

FDM  وSLS.   ا ن

دو فناوری ها ی   

 ترجمه شده توسط  مهندس مسعود طایفی



 4ص ف   ه 

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

 ترجمه شده توسط  مهندس مسعود طایفی

رو داد پیشرو آسیا و الیانوسیه، لواز  آرا شی آسیا        

تتامتیتن      022در بان وک پذ رای بیش از          0210

بازد د کتنتنتده       0222کننده جهانی و ن د ا به      

بود مانند سال های گذشته، در ا ن سال تتعتدتاد        

  ز ادی نوآوری های هیجان انگی  به ارمغان آورد.

برخی از متواد      

شگفت انگیت     

در ا ن مراسم   

رونما ی شدند  

و مشتتاهتتده    

ا نت ته ا تن      

مفاهتیتم بته      

محصوالتی که  

می توانند بته    

بتتازار بتترونتتد   

تبتد تی متی      

شتتونتتد، متتی   

توانند جتالت     

 بتتتتتتاشتتتتتتد.

 

در ا ن مقاله، من نگاهی به برخی از رونما ی های          

مورد عالله من و روند آنها، برای آگاه و به روز نگه         

داشتن شما از برخی از آختر تن نتوآوری هتای              

 !صنعت خواهم داشت
 

 رونمایی م واد اول ی ه ف ع ال خ ا                 

از تعدادی از مواد اولیه فعتال در ا تن متراستم                

رونما ی شد، سه ماده ز ر عالله های شخصی من         

بود  اجازه دهید نگاهی به و ژگی های منحصر بته      

 فرد آنها داشته باشیم.

رونما ی سه مواد اولیه عمل ردی توجه من را بیشتتر          

 .جتتتتتتتتتتتذب نتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتود           

 

  Polymer ChromoHance 113اشتتلتتنتتد،     

 

Polymer ChromoHance 113       تتا متتاده 

 .اولیه چند منظوره برای شامپو و محتصتوالت استت          

 

ا ن ماده  ا سطح محافظ آبگر   روی متو بترای             •

محافظت و مرالبت موهای رنگ شده با رنتگ هتای            

 اکستتتیتتتداتتتتیتتتو ا تتتجتتتاد متتتی کتتتنتتتد.            

 .حتتتتتتفتتتتتتظ طتتتتتتراوت رنتتتتتتگ              •

نشان داده شده است که سب  بهبود حفظ رنگ تا           •

٪ به همراه تقو ت رنگ، شرا ط و درخشتش در            52

 .سراسر سا ه رنگ های مختلف می شود

Seppic ،Emogreen، 

Emogreen        طیفی از مرطوب کننده ز ستتتی بتا

احساس پوست مانند سیلی ون است اما از متنتشتا             

 .کتتامتتال گتتیتتاهتتی لتتابتتی رد تتابتتی استتت               

ا ن مرطوب کننده دارای بلور شفاف، خلوص بتاال           •

است و برای فرموالسیون پا دار به طور کامی ز ستت          

 .تخر   پذ ر بتا احستاس حستی التهتی استت                 

ا ن طیف از مواد همونین، جا  ه طال در بتختش             •

نوآوری لواز  آرا شی و بهداشتی در دسته مواد اولیته          

 .کاربردی را به دست آورد

AkzoNobel ،ElfaMoist AC  

ElfaMoist AC   ا رطوبت گیر جد د است که 

به راحتی به لشر کورندو  برای اف ا ش در آب گیری 

ساعت  32نفوذ می کند که پوست را برای بیش از 

 .مرطوب نگه می دارد

  6102نوآوری های در حال ظهور نمایشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی آسیا 
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 منبع    ترجمه شده توسط  مهندس مسعود طایفی

ادعای آب گیری البته   ی از مهم تر ن  •

ادعاهای محصوالت است که می تواندبرای ا ن 

 !منطقه ساخته شود

ا ن ماده همونین، جا  ه نقره در بخش نوآوری  •

در لواز  آرا شی و بهداشتی در دسته مواد اولیه 

 .کاربردی را به دست آورد

 اتفاق هیجان انگی  و جد د در نما شگتاه امستال!          

نهمین نما شگاه و کنفرانس پتیتشترو آستیتا و               

الیانوسیه مانند هر سال تعداد ز ادی مطل  جد د        

برای جل  توجه فرمولنو سان داشت. اما دو چتیت            

هیجان انگی  در ا ن مراسم، کانون های تتوجته و            

 .آزمتتا شتتگتتاه هتتای فتترمتتوالستتیتتون بتتودنتتد         

 

 کتتتتتانتتتتتون هتتتتتای تتتتتتوجتتتتته               

 

بخش های کانون توجه نوآورانه درسه چی  کلیدی        

 :برای ا تن متنتطتقته متتتمترکت  شتده بتود                     

 

 متتتتتتتواد از فتتتتتتترانستتتتتتته                  •

 مواد به طور رسمی تا تیتده حتالل داشتتتنتد               •

 دارا تتتتتی ضتتتتتد آلتتتتتودگتتتتتی                •

 

محبوبتر ن در ا ن منطقه، فعالیت ضتد آلتودگتی           

عامی  سفیدکننده بستیتار      11بسیار باال به همراه     

د تگتر    .لوی برای رونما ی در ا ن منطقه و ژه بود       

مطل  مهم که کانون توجه بود، حالل بتودن آن            

 .بود که روی آن تا ید شده بود

 آزمتتتتا شتتتتگتتتتاه فتتتترمتتتتوالستتتتیتتتتون       

 

هموون همیشه فرموالسیون آزما شگاه متحتبتوب        

 02بود، جا ی که دوره به طتور متعتمتول بته                  

 شتتیتتمتتیتتدانتتان در  تتا زمتتان متتحتتدود بتتود.          

 

ا ن هدف در محی ساخته شده بتود و متحتیتط                • 

آزما شگاه فوق العاده مجه   ا د د عمتلتی بترای            

چگونگی ترکی  برخی از جد دتر ن مواد رونمتا تی         

 شتتده بتته فتترمتتوالستتیتتون ارا تته نتتمتتود.               

 

شرکت کنندگان فرصتی بترای ا تجتاد نتمتونته                • 

محصول در محی داشته باشند و نتا ج را بته طتور              

محسوس د ده و با فرموالسیون محصتوالت آشتنتا           

 شوند.



 6ص ف   ه 

گزارش تصویری از 

 مسابقات چاپ سه بعدی

 ارسال شده توسط  مهندس  جوزقکار



 

 منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

دوستان عزیزی که عالقه مند هستند مطالب ترج م ه         

شده خود را با دیگران به اشتراک بگذارند می توانن د            

این مطالب را برای ما بفرستند تا با نام خودشان انتشار           

 یابد.

 راه های ارتباط ما با شما

Telegram.me/polymernameh 

Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 طراح مجله 

 مسعود طایفی 

*** 

 نویسندگان 

 مسعود طا فی، 

 *منتظر نویسندگان جدید هستیم!*

 پلیمرنامه

 منتظر نظرات و همچنین منتظر دریافت مطالب کوتاه ترجمه شده شما، هستیم!

Telegram.me/polymernameh 


