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  بعدی و صنعت كامپوزيتفناوری چاپ سه 

بعدی در مجالت سههای جاپ در دو سال اخیر، خبرهای زیادی از کاربرد فناوری
های کامپوزیت به چاپ رسیده است که نشریه حاضر نیز از آن مستثنی و خبرنامه

های تازه وارد، در اینجا هم برخی از فعاالن صنعت کامپوزیت نیست. به سیاق فناوری
داخل کشور، با این سؤال مواجه هستند که آیا واقعا این فناوری از مزیتی واقعی 

ینکه تبلیغات موج فناوری است. در این مقاله سعی شده به منظور برخوردار است یا ا
 تری قرار گیرد.پاسخ به این ابهام، موضوع مورد بررسی دقیق

بعدی بر این است که نقشه کامپیوتری یک جسم به اساس فناوری چاپ سه
ها بصورت الیه به الیه های دو بعدی در ارتفاع تقسیم شود و بعدا این برشبرش

هایی از قبیل ذوب کردن پودر یا فیالمنت ها هم به شیوهشوند. ساخت الیه ساخته
سازی مقاطع ساخته پلیمری، پخت رزین با نور یا لیزر، پاشش پودر و چسب، و فشرده

ها، امکان ساخت قطعات شود. مزیت مهم این فناوریشده از مواد پیش آغشته انجام می
 .پیچیده بر اساس یک طرح کامپیوتری است

های فوق این بوده که قطعات ساخته شده به های فناوریترین ضعفیکی از اساسی
ها در بسیاری از موارد از استحکام الزم به عنوان یک قطعه کاربردی این روش

اند. ولی در سازی سریع مورد توجه قرار داشتهبرخوردار نبوده، بیشتر به عنوان نمونه
های ای و حتی لیفی در فناوریهای ذرهقویت کنندههای اخیر، با تلفیق کاربرد تسال

 چاپ سه بعدی، این مشکل تا حد زیادی حل شده است.

های ارزان قیمت چاپ سه بعدی، روش ذوب فیالمنت پلیمری یکی از فناوری
شود. این فناوری عالوه بر ارزان بودن، از پیچیدگی چندانی نامیده می FDMاست که 

نه در سخت افزار و نه در کاربرد نرم افزارها 
برخوردار نیست و به همین دالیل نیز گسترش 

 FDMهای کاربرد زیادی یافته است. از زمینه
در صنعت کامپوزیت، ساخت نمونه اولیه یا 

نتاژ و نیز مدل، ساخت جیگ و فیکسچرهای مو
چینی دستی، گری، الیههای ریختهساخت قالب

 باشد.کیسه خالء و غیره می

قابلیت انجام کارهایی را ایجاد کرده  FDMتنوع و گستردگی مواد اولیه در فناوری 
شد. در آینده به کاربردهای تری انجام میاست که قبالً با صرف هزینه و زمان طوالنی

 در بعد عملی آن پرداخته خواهد شد.بیشتر این فناوری، بخصوص 
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 :ت                                            ت                      اخبار کامپوزی

مطالعه بازار مواد  نیآخر -1

ار بر باز یمرور"با عنوان  تیکامپوز

 "و جهان رانیدر ا تیمواد کامپوز

 یمیو پتروش مریتوسط پژوهشگاه پل

ز کتاب که پس ا نیا. منتشر شد رانیا

 نی، سوم48و  48سال  شیرایو

 محسوب تیمطالعه بازار مواد کامپوز

صفحه و چهار  458در  شود،یم

در جهان  تیصنعت کامپوزکه عبارتند از:  شده است میتنظ یبخش اصل

مورد توجه در  یبازارها، رانیمؤثر بر بازار ا یبر کشورها دیبا تاک

 ستیصنعت )ل یراهنما، رانیدر ا تیصنعت کامپوز، تیصنعت کامپوز

. تیشامل جداول خواص مواد کامپوز یفن مهیضمو  فعال( یهاشرکت

های تلفنتومان از انتشارات پژوهشگاه ) 15111 متیکتاب با ق نیا

تلفن ) تیکامپوز رانیفروشگاه ا زی( و ن84444151و  88848154

 .باشدیم هی( قابل ته44084154

ساختن اشکال پیچیده از الیاف کربن مشکل است ولی با استفاده از  -4

توان ساخت. این چاپگرهای سه بعدی، هر چیزی را از الیاف کربن می

 Calif (Lawrenceدر  LLNLمحققان مؤسسه باور  ،جمله

Livermore National Laboratory  ) معتقدند است و با همین باور

وجهی های قابل تکه در فناوری چاپ سه بعدی الیاف کربن به پیشرفت

چاپ  Scientific Reportsاند. نتیجۀ این تحقیق در مجله دست یافته

چی پیهای الیاف کربن معموالً به دو روش رشتهکامپوزیت شده است.

وند. شبد ساخته میای و یا بافتن الیاف به شکل سمحور استوانهحول 

در نتیجه در نهایت محصول به شکل استوانه یا مسطح است. 

Lewiciki ِو گروه تحقیقاتی او با استفاده از فرآیند چاپ سه بعدی 

DIW (Direct Ink Writing)  موفق به ساخت ساختارهای سه بعدی

ه ای را توسعه داده که باند. همچنین به لحاظ شیمیایی مادهپیچیده شده

 شود.ای چند ساعت، طی چند ثانیه پخت میج

سباتی انجام می سازی محا ستفاده از ابرکامپیوترها، مدل هند تا دآنها با ا

ند. یاب ند را ب نازل طی فرآی یاف خروجی از   بهترین الگوی نظم ال

دستتتاورد این فناوری، توستتعۀ جوهرهای پرشتتده از الیاف بزرگترین 

ه مثال اپوکسی و سیانات استر بکربن و ماتریس ترموست است. برای 

ا دارای هاند که نسبت به ترموپالستیکدقت برای این کار طراحی شده

این دستتتاورد گستتتر   عملکرد حرارتی و مکانیکی باالتری هستتتند.

ضایی، حمل و نقل و دفاعی را به  صنایع هواف سیعی از کاربردها در  و

 (.Composites Worldو  JECهمراه خواهد داشت  )

تهیه کنند   Poliyaشرکت  -4

ین تی در رز ی پوز م هتتای کتتا

استتتانبول اطالد داده استتت که 

هتتای بتترای تتتمتتامتتی رزیتتن

 هایش کهکوتکامپوزیتی و ژل

در اروپا و خاورمیانه فروخته شتتتده استتتت بر حستتتن نود رزین یا 

ست. این  85تا  51کوت، ژل شته ا دالر برای هر تن، افزایش قیمت دا

شرکت بوده افزایش قیمت به دلیل  صلی این  افزایش مواد خام اولیۀ ا

 (.Reinforced Plastics) است

سال پیش هنگامی که سازندگان هواپیما، قطعات کامپوزیتی را  45 -8

زد. در کردند، کیفیت حرف اول را میدر هواپیماهای خود نصتتن می

ستتتتاختتت این قطعتتات کتتامپوزیتی، اتوکالو، بهترین روش برای 

شرده سیار کهای لمینیت و تولید قطعهچندالیهسازی ف م ای با عیوب ب

کنند، دستتتگاه گران قیمتی بود. با وجودی که اتوکالوها خوب کار می

ها، محدودیت وجود دارد.  با آن یدی  ندازه قطعات تول استتتت و در ا

خارج از اتوکالو ) ناوری  ( این مشتتتکالت را برای برخی OOAف

ها های تولید کامپوزیتمۀ روشاین فناوری هکند. کاربردها حل می

ا هشود ولی برخی ازشرکتشود را شامل میکه در اتوکالو انجام نمی

سه خأل را ترجیح می شته ترموست توسط کی دهند تنها پخت پیش آغ

در  OOAهای پیش آغشتتتته در نظر بگیرند. OOAبه عنوان روش 

با  و با کیفیت صتتنعت هوافضتتا، پ یرش همه جانبه دارند زیرا قطعاتِ

از اعضای بخش تحقیق  Gary Bondبه گفتۀ کند. هزینه کم تولید می

و فناوری بوئینگ، عوامل بسیاری وجود دارد که تعیین کنند  نود ماده 

و فرآیند مورد استتتفاده در ستتاخت قطعات کامپوزیتی بوئینگ استتت 

مانند هندسه قطعه، ضخامت، سرعت تولید، تعداد قطعات مورد نیاز و 

شتۀ بودجه. د شرکت بوئینگ برای مواد پیش آغ ضر   OOAر حال حا

 کند.از هر دو نود رزین ترموستتتت و ترموپالستتتتیک استتتتفاده می

بر  TenCateها در این زمینه در حال انجام استتت. شتترکت پیشتترفت

ر تتر و چقرمهکند که رزین مورد استتتتفاده را محکمروی این کار می

مطابق فناوری اخیر آنها، رزین تولیدی دارای ج ب رطوبت  ستتتازد.

بسیار پایین است و در نتیجه استحکام خود را در شرایط آب و هوایی 
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بندی ها شتتامل فرمولکند. ستتایر پیشتترفتمرطوب و گرم حفظ می

 tool life/outتر و هایی است که دارای عمر چسبندگی طوالنیرزین

time  تر را ستتتتند تا امکان تولید قطعات بزر روز ه 41تا  45برابر

ستم پیش آغشته با  TenCateشرکت  فراهم کنند. سی نود جدیدی از 

عرضتته کرده استتت که دارای خواص  TenCate TC380نام تجاری 

تواند کامپوزیتی با استتتتحکام خوب در رطوبت و گرما استتتت و می

شاری خوب تولید کند  ستحکام ف  Composites)مکانیکی خوب وا

Manufacturing.) 

استر تقویت شده با ماسه شبیه لگو، ساخت آجرهایی از جنس پلی -5

ای چهار ماه پس از زلزله کند.انقالبی در صتتنعت ستتاختمان ایجاد می

هزار نفر کشتتته،  151رخ داد و  Haitiمیالدی در  4111که در ستتال 

هزار ساختمان  411

حدود   4خراب و 

بی فر  ن یون  ل ی -م

م خانمان شتدند، تی

شکل از کمتر از  PolyCareتحقیقاتی  سعه  14مت ستمی را تو سی نفر، 

این امکان را برای دادند که 

 کرد تتتاآوارگتتان فراهم می

هایشان را به سرعت، با خانه

فاده از  با استتتت نه کم و  هزی

 Reinforcedشتتد، بازستتازی کنند )موادی که در آن محل یافت می

Plastics  .) 

را برای  Pulpressآیند جدیدی به نام فر Evonikشرکت آلمانی  -4

شده و با قیمت معقول  تولید انبوه قطعات کامپوزیتی پیچید  قالبگیری 

توستتعه داده استتت. این فرآیند ترکین دو روش تولید قدیمی استتت: 

شاری و پالتروژن. مهم ستفاده در این قالبگیری ف ترین ماده خام مورد ا

استتت که هستتتۀ فومی شتتکل ستتاختاری با  ROHACELLفرآیند، 

ول ح عملکرد باالست. سپس الیاف پیش از آنکه با رزین آغشته شود،

شود. در نهایت، سیستمِ کامل شده در دما وفشار باال به هسته بافته می

شرده می سازندگان اجازه شکل مورد نظر ف شود. این روش حتی به 

نواحی گود را در قطعات های پیچیده تولید کنند و دهد که هندستهمی

ست و یکپارچه درآورد. صورت یکد صاالت به  سایر ات   شیاردار یا 

برخی از نقاط برجستتتتۀ این فرآیند ستتتاخت  Evonikمطابق ادعای 

شتر هزینه و رفتار جدید عبارتند از انعطاف پ یری در طراحی، بازده بی

Crash  حدود که  حاصتتتل  کامپوزیتی  عات  بک %85قط تر از ستتت

در  PulPressفوالدی قدیمی هستند. عالوه بر این روش  ساختارهای

کاهش  %41ها را تا هایی مانند تزریق رزین، هزینهمقایستتته با روش

 (.Composites Worldدهد )می

های ، بازار پالستیکAllied Market Researchمطابق گزارش  -8

میلیون  41میالدی به  4144( تا سال CFRPتقویت شده با الیاف کربن )

نشان دهند  نرخ رشد  بینیاین پیش هزار دالر خواهد رسید. 448و 

 (.Materials Todey) است 4144تا  4114های بین سال %1/4سالیانه 

 Kentuckyدانشگاه ( در CAERمرکز تحقیقات کاربردی انرژی ) -4

 .از فرآیند ریسندگی الیاف کربن به صورت اتصال سری رونمایی کرد

سرپرست گروه فناوری موادِ  Matthew Weisenbergerبه گفتۀ 

CAERتوان الیاف کربن ماد  خوب از الیاف نمی، بدون داشتن پیش

ه مادبرای فهم اینکه چه چیزی موجن ساخت یک پیش خوب ساخت.

شود باید در این باره مطالعه کرد و اطالعات الزم را به ویژه خوب می

 (.Reinforced Plastics)ت آورد فرآیند دینامیک آن به دسدر مورد 

 اال                                                                         معرفی واحد فع

صی  صنایع فایبرگالس مبارکه ص شرکت تخ های قتولید وردر یک 

پوشتتشتتی فایبرگال  از 

جدار  نود صتتتتاف و مو

سی و ذوزنقه ای (  سینو (

ضخامت  عرض، در طول،

مختلف جهت های رنگو 

سا شش  ستخر و پارکینگنلپو سوله، گلخانه، ا شد.ها میهای   از با

توان به ستتنگ نورانی، آبنما، گلدان دیگر محصتتوالت این شتترکت می

فایبر  دار و لوله شفاففایبرگال ، سایبان کولر، ورق فایبرگال  طرح

 گال  اشاره کرد.

 ،جاده مبارکه 18کیلومتر  ،پلیس راه اصفهان شیراز ،اصفهان: آدر 

 های آبی سمت چپ سوله ،از کارخانه چینی زرینمتر بعد  1511

 1415-4451114-8 تلفن:

 10141454845 

 /http://www.fiberglassmco.com:  نشانی اینترنتی
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 :تت                                                                           بازار کامپوزی

 ایران کامپوزیت 

 تومان 810111: هر متر یگرم 411پارچه کربن 

 تومان 140111 کیلوگرم: هر یگرم 111 یریحص شهیش پارچه

 410111 گرملویکهر  :(5154)معادل  LR630 یاپوکستتت نیرز

 تومان

 تومان 180111متر : هر  diatexشرکت  PO120بگ  ومیوک
 باشد(ها می)دوماهنامه آماد  چاپ رایگان قیمت محصوالت شرکت

 :                                                      کتابخانه دیجیتال کامپوزت     

 :Discontinuous-Fibre Reinforced  Compositesکتتتتتاب 

Fundamentals of Stress Transfer and Fracture Mechanics 
به آن را  Springerانتشتتارات استتت که  Kheng Lim Gohنوشتتته 

 به چاپ رسانیده (میالدی 4118سال تازگی )

صتتورت یکپارچه و به به  ین کتابا استتت.

ته های ناپیوسشکلی ساده مکانیک کامپوزیت

فصل است  8کتاب شامل دهد. را توضیح می

مفهوم کلی تقویت کردن با که در فصتتل اول 

صل  ست. در این ف شده ا ضیح داده  الیاف تو

پس از مقدمه، الیاف ناپیوستتته معرفی شتتده استتت. دالیل استتتفاده از 

بودن الیاف، استحکام برشی بین سطحی الیاف کوتاه، علت لزوم نازک 

تئوری، چگونگی ستتاخت الیاف  گستتستتتگی الیاف تئوری، استتتحکام

ی فصل دوم خواص فیزیک ناپیوسته، مباحث مطرح در این فصل است.

ز کرنش کامپوزیت ا-پروفایل تنش کند.الیاف و ماتریس را مطرح می

شک ستحکام  سفتی و ا ساختار و خواص مکانیکی مانند  ت سدومنظر 

مرکز تمکانیک انتقال تنش االستیک بر  سومفصل  .بررسی شده است

و عوامل مؤثر بر ج ب تنش  Shear-Lagدر این فصتتتل آنالیز دارد. 

شدن ماتریس و  سلیم  ست. جدایش الیاف، ت شده ا الیاف توضیح داده 

ستترک صل چهارم ا ستیک که در آن به  هاعنوان ف مکانیک برش پال

با  پنجمشود. در فصل پرداخته می انتقال تنشو مراحل حد واسط در 

عنوان مکانیک انتقال تنش پالستیک، وضعیت کامپوزیت هنگام انتقال 

نالیز برش یک، آ ( و تخمین Shear-Slidingلغزش )-تنش پالستتتت

 ( بررستتی شتتده استتت.Modulus of Resilienceمدول ارتجاعی )

ست کامپوزیت شک ست مکانیک  شده ا شرح داده  شم  ش صل   .در ف

سرانجام کتاب با فصل هفتم با موضود طراحی کامپوزیت ودو ضمیمه 

های الیاف پیوستتته و خواص مکانیکی در مورد همگرایی با کامپوزیت

 یابد.مواد پایان می

 :معرفی سایت                                                                                   

لق  /http://www.orenco.com تستتتتایتت ع ت  بتته شتتتترکتتتم

OrencoSystems  که ید میالدی  1041ستتتتال از استتتتت  به تول

ست. شغول ا ضالب م صفیه فا صوالت ت شامل  سایتاین وب مح

کان های مختلف استتتتبخش له محصتتتوالت، م که از جم هایی 

(، روابط Distributor Locatorشتتتود )محصتتتوالتشتتتان توزیع می

.  قرار دارند سایتوب یالملل و اطالعات تما  که در بخش باالیبین

های دیگر شامل اطالعاتی درباره در قسمت میانی و زیر تصویر بخش

وجود دارد. بخش  (Markets) بازارهای مربوطه و Orencoشتترکت 

هایی برای مناطق مستتتکونی، حلبازارها شتتتامل ستتته قستتتمت راه

سی و راه هایحلراه ست که در هر یک از مهند های کنترل و پایش ا

بانی این قستتتمت به همراه م ئه استتتت  بل ارا قا ها نود خدماتی که 

 Residentialاطالعات خوبی آورده شده است. برای مثال در بخش 

Solutions  بتتا کلیتتک بر رویHomeowner Basics توانیتتد می

ستماطالعات خوبی درباره سی صفیه و  ستفاده ی مخزن ت های مورد ا

، با انتخاب یک Choose Systemدریافت کنید و ستتتپس در بخش 

ستم سی ستم خاص از  شرکت، میسی سط  شده تو  توانیدهای ارائه 

به آن ) نه و اطالعات مربوط  یدی در این زمی  dataمحصتتتوالت تول

sheet را دریافت کنید. در قستتتمت )Product Cataloge  کاتالو ،

ست و قابل دانلود می pdfمحصوالت به شکل  شده ا شد.قرار داده    با

، امکان ثبت ستتتفارش نوشتتتتجات، Orenco Literatureدر بخش 

CD یاDVD .کت وجود دارد نابع فنی های شتتتر  Technical) م

Resources)  و( منابع نظام بخشRegulatory Resources مانند )

 است. سایتهای سایر آیکونقوانین دولتی 

 

 

 

       

 شرکت مشهد صدرا           شرکت مهندسی کامپوزیت البرز       انجمن پلیمر ایران             ایرانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی    

www.ips.org.ir     www.IranComposite.net     www.MashadSadra.com         www.ippi.ac.ir 

 22878744باشد فاکس دوماهنامة صنعت کامپوزیت آمادة انعكاس اخبار صنایع مي

 صنعت کامپوزیت
 

 مدیر مسئول: امیر مسعود رضادوست
 با همکاری اعضای گروه کامپوزیت
 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

http://www.orenco.com/
http://www.ips.org.ir/
http://www.irancomposite.net/
http://www.mashadsadra.com/
http://www.ippi.ac.ir/
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                                                                            ت                                                                          تكامپوزي دانش 

 ها و مخازن كامپوزيتيلوله

 مقدمه -1

در ( FRP)شده با الياف هاي تقويتيكي از كاربردهاي پالستيك

. و اين بازار در حال رشدد اسدت ها و مخازن استساخت لوله

-پدي  5102در سدال  Research and Marketsدر گزارشي از 

تدا  5102از سال  FRPهاي است كه بازار جهاني لولهبيني شده 

بده درصد افزاي  خواهدد داشدت.  0/3ميالدي به ميزان  5151

رسددد وجددود تقارددا در صددنايم خدداو شددام     و نظددر مددي

فت و گاز ساحلي عام  اين ن ،فارال ، مواد شيميايي و صنعتي

هدا در معتقدند كده پيردرفتسازندگان اين حوزه افزاي  باشد. 

هدايي وجدود دارد كده سال گذشته كند بوده است ولي شاخص

دهد اكنون زمان  ن فرارسيده است كده سدازندگان بدر نران مي

 موزش مرتريان و كاربران نهايي خود تمركز كرده و  نها را بدا 

در ايدن نوشدتار در مقايسه با ساير مواد  شنا كنند.  FRPمزاياي 

-هاي اين صنعت پرداخته ميها و فرصتريح چال ابتدا به تو

شدود كده تورديح داده مدي با ذكر مثالي تجداري، شود و سپس

ها را بدون چگونه با تركيب طراحي و مواد جديد، عملكرد لوله

 افزاي  قيمت، بهبود بخريد.

 هاها و فرصتچالش -2

. با چندين چال  مواجده هسدتند FRPسازندگان لوله و مخازن 

از نگاه مثبت انديردي، هدر چالردي، يدك فرصدت اسدت، ولي 

هدا، توانندد از ايدن چدال مديبنابراين متخصصان ايدن حدوزه 

 بسازند. پي  رو هايبراي سال هاي خوبيفرصت

 مرك  خوردگي در صنايم شيميايي اسدت. بده  ؛چالش اول

 ACMA’s Compositesمددديرعام   John Buselگددزارش 

Growth Initiative  صددنايعي كدده در حددوزه  5101در سددال ،

 76كنند مانند صنايم شيميايي هزينه زيدادي را )فراورش كار مي

كنندد. بندابراين هدر ميليارد دالر( بابت خدوردگي پرداخدت مدي

چيزي در صنايم شيميايي، طول عمري دارد و پس از  ن نياز به 

و اين موروع فرصت خوبي را  تعمير يا تعويض خواهد داشت

هدا و مخدازن كدامپوزيتي كوچكِ سازندة لولههاي براي شركت

 كند.فراهم مي

 

از رزين اپوكسي متاكريالت مقاوم به  FRPهاي لوله -0شك  

خوردگي براي سازندگان مواد شيميايي توليدي شركت 
FiberSystems 

 هداي    و فاردال  شدهري در مورد لولده ؛چالش دوم

 Flintوع به اتفداقي كده در شدهر است. براي روشن شدن مور

مديالدي بده  5101شود. با تغيير منبم    در سال افتاد اشاره مي

، مقدادير زيدادي كلدر بدراي واكدن  بدا Flint Riverرودخانده 

هداي موجدود در    رودخانده وارد    شددند و ايددن بداكتري

هاي سربي اين شهر شد. در نتيچه موروع موجب  خورگي لوله

اي وارد     شاميدني شد و مسموميت گسدترده اين مواد سربي

منبم    شهر به منبدم قبلدي را به وجود  ورد. پس از بازگرت 

هاي  برساني ، براي برگردندن تخريبي كه در لوله5102در سال 

ايجاد شده بود، دير شده بود و مجلس سناي  مريكا مجبور شد 

ميليون دالر را براي بازسازي زيرساخت  برسداني در  551مبلغ 

و ساير شهرهايي كه منابم  بردان  لدوده شدده بدود،  Flintشهر 

اگر تصويب شود كه بايد جدايگزيني بدراي سيسدتم  هزينه كند.

ود، فرصت خوبي براي سازندگان  ّ  و فارال  ترتيب داده ش

مثدال ديگدر  زداز تخريدب  فراهم خواهدد شدد. FRPهاي لوله

ساخته  0891هايي است كه در اواخر دهه سيستم تهويه در برج

-اند. اين سيستم تهويه جهت حذف مواد  لدي فدرار از   شده

ها  زيرزميني ساخته شده است. براي اين منظور از كامپوزيت 

پيچي و با اسدتفاده از ها به روش رشتهاين لوله شود.استفاده مي

يورتدان ي  نها با پليرزين اپوكسي ويني  استر تهيه شده و رويه

شدود تدا سدآح  نهدا هدم در برابدر پوشديده مدي UVمقاوم بده 

زمينده  خوردگي مقاوم باشد و هم زيبايي ظاهري  ن حفظ شود.

را در ني در حوزه  برسدا FRPهاي ديگري كه رشد كاربرد لوله

 هاي شور و    دريا است.سازي   پي خواهد داشت، شيريني
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 هايي اسدت صنعت نفت و گاز و محدوديت ؛چالش سوم

 research and Marketsبه گزارش كه در  ن پديد  مده است. 

هداي نفت و گاز ساحلي موجب شده است است تا بازار لولده

FRP  از نظر ارزش پولي و حجم مصرف پدس از كاربردهداي

گيدرد. يكدي از توليدكننددگان ايدن شيميايي و صنعتي قرار مي

دهد كه به دلي  هزينۀ بداالي اسدتقرار گدروه حوزه توريح مي

هاي نفتدي بدر ميدادين ساخت وساز و حفاري در دريا، شركت

 كنند و اين هدف  نها را بده سدمتبزرگ و سود ور تمركز مي

دهدد. يكدي از تر و دورتر از سداح  سدوم مديهاي عميقچاه

نتايج اين روند اين اسدت كده سيسدتم توليدد شدناور بايدد بدر 

هدداي جديددد زلبدده كنددد و بدده دليدد  افددزاي  عمددق، پيرددرفت

اي كه سيستم توليد در زير دريا باالبرهاي منعآف )خآوط لوله

-، سنگيندارد(را متص  به جايگاه شناور بر سآح دريا نگه مي

 شود.تر مي

 

پيچي در شركت تصوير باالبر منعآف توليد شده به روش رشته -5شك  
GE Oil & Gas  

چال  در اينجا نياز به مقاومت در برابر فردار ناشدي از عمدق 

تر مدورد و تأمين قآر بزرگ پا زير دريا( 7211تا  2111)بيرتر 

ها بيرتر و در نتيجه وزن بيرتر لوله نياز است كه به معني فوالد

و قدرت تحم  بيرتر باالبر است. ايدن مردك  بدا اسدتفاده از 

هاي كامپوزيتي قاب  ح  اسدت زيدرا ردمن مقاومدت در لوله

در  ، افدزاي  وزنبرابر فرار مورد نيداز در عمدق بيردتر دريدا

  نخواهند داشت. شود،هاي قديمي ايجاد ميحدي كه با سيستم

 هاي بدزرگ و بدا قددمت مربوط به شركت ارم؛چالش چه

هداي زياد است كه كمتر حارر به تغيير مواد و پذيرش راه ح 

هدا وجدود  FRPشوند. فرصتي كه در اين مورد براي جديد مي

هدداي جديددد بددراي بددر وردن دارد، بدده وجددود  مدددن راه حدد 

مرتريان خواهان محصوالتي هستند كده  است.تقاراهاي جديد 

ا بددراي وزن سددبك و مقاومددت در برابددر خددوردگي نيدداز  نهددا ر

بر ورده كند بدون  نكه خآر فناوري بدا برندد جديدد را داشدته 

باشد ولي سازندگان پيوسته به دنبدال ندو وري جديدد هسدتند. 

تري كه توانايي عم  در هايي مانند توليد پليمرهاي قوينو وري

تدر جهدت دماها و فرارهاي باالتر را داشته باشند، الياف محكم

-هداي سداختاري و روشتحم  شرايط محيآي سخت، هندسه

بده شدك  و پليمرهدا هاي توليد جديد جهت وارد كرن اليداف 

مانند فناوري پالتروژن و اعمدال عامليدت اردافه بده  سودمندتر

از طرفدي  رديا  الياف جهت پاي  عمليات.ساختار لوله مانند 

جهت بر ورده سداختن  FRPسازندگان  Buselبيني مآابق پي 

تقاراهاي  تي در حوزة مواد شيميايي و ساير صنايم فراورشدي 

 باالتر بروند. يبا تحم  دماي ييهابايد به سراغ رزين

تواند خآري بزرگ در صنايم خاصي، حتي  زماي  كوچكي مي

و  Honeywell ،Dupontهاي بزرگدي چدون تلقي شود. شركت

Dow Chemicals  فر يندد جديدد بسديار در پذيرش رزيدن يدا

محتاط هستند و حتي اگر براي  نها جدوا  بدهدد، تمدايلي بده 

در اين شدرايط،  تغيير  ن را ندارند زيرا برايران ناشناخته است.

و توان با نگاهي تازه به محصوالت موجود نيازهاي امروز را مي

كاربردهداي جديدد بدراي  نهدا بدر ورده  تعريدف و تأييد شدده

هاي فنوليك كده كدامالش شدناخته شدده رزينساخت. براي مثال 

هداي خورندده هستند به دلي  تحمد  دمدايي بداال بدراي محديط

برخدي از  بدراي مثدال در مدورد فر ينددها نيدز مناسب هسدتند.

گدذاري هدا بده روش اليدهدانند كه فنوليكسازندگان هنوز نمي

و بيرتر  نها گمدان  هستندپيچي قاب  فر يند شدن دستي و رشته

تهيه پي   زرتۀ مدورد اسدتفاده ها تنها براي كنند كه فنوليكمي

پس با تغيير نگداه بده محصدوالت و  روند.در اتوكالو به كار مي

فر يندهاي موجود و بدون تغيير جددي در ندوع محصدوالت و 

هدايي بدراي نيازهداي حد تدوان راه، مديFRPفر يندهاي توليد 

ط نيز پدذيراي  ن هاي بزرگ و البته محتاجديد يافت تا شركت

 باشند.

  شده بدا هاي تقويتناشناخته بودن كامپوزيت م؛پنجچالش

بدراي بسدياري از مردتريان  الياف بدراي برخدي بازارهدا اسدت.

حداق  در مقايسه با موادي مانندد  FRP، محصوالت كارمحافظه

در نتيجه فرصدتي  د.شوجديد تلقي مي حليفوالد، هنوز هم راه

مرتريان است كده بده عندوان  موزش هدفمند شود كه ايجاد مي

تواند نس  جديدي از كاربران مييك ابزار مهم پيررفت تجاري 
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توانندد مي FRPبنابراين توليدكنندگان محصوالت  را ايجاد كند.

هدا و با  موزش مرتريان خدود در مدورد مزيدت انتخدا  لولده

 مخازن كامپوزيتي، بازار خود را گسترش دهند.

 تركيب طراحی و مواد جديداز مثالی تجاری  -3

هاي زيرزميني مانند بيردتر بازارهدايي كده صدنعت در بازار لوله

كامپوزيت در  نها به خدمت گرفته شده است، مرتريان خواهان 

عملكرد باال، در اينجا يعني مقاومت خوردگي، استحكام عدالي و 

تعميدرات  ۀاعتبار )قابليت اطمينان( طوالني مدت هستند تا هزين

نيازمندد  ،دي را حذف كنند يا حداق  كاه  دهند. اين هدفبع

تدر كده در طراحي خو  است. مرابه اكثر بازارها، مواد قدويمي

هستند، ها اين كاربرد شام   هن، فوالد، بتن واخيراش ترموپاستيك

كنند. دلي  اين امر هاي    و فارال  حكمراني ميبر بازار لوله

كنندد، تدر اسدتفاده مدياد قديميمرترياني كه از مواين است كه 

هنگدام حمد  ونقد   FRPهاي ترس اين را دارند كه كامپوزيت

ونصب زير زمين خرا  شوند. احتماالش به ايدن دليد  كده اولدين 

 شدكننده بودندد. مديالدي 0861در بازار در دهده  FRPهاي لوله

هايي با قآدر كدم و در كاربردهداي بايد توجه داشت كه اگر لوله

هاي پالستيكي تقويدت نردده پايين مورد نظر باشد، لولهبا فرار 

هداي پالسدتيكي بدراي قآرهداي گزينه مناسبي هستند ولي لولده

شعاعي تن  بزرگ جوابگو نيستند زيرا رخامت ديواره احتمال 

كند. براي قآرهداي را افزاي  داده و نيز  نها را بسيار سنگين مي

  هددنالسددتيك يددا ارزانتددر از پ FRP، لولددۀ mm 111بيرددتر از 

شود و در عين حدال عملكدرد خدوردگي بهتدر، مرخصدات مي

تر بدا كردتي را تر جهت حم   سانجرياني خو  و وزن سبك

-توليدي ازلب تغيير مدي FRPهاي دارند. همچنين خواو لوله

كه طراحي هدر پدروژه منحصدر بده فدرد نجايياز   بنابراين كند.

نياز در نصب، سدفتي توان بر مبناي فرار خاو مورد است، مي

اي طراحي كرد كده لوله، عمق حفاري و خأل داخ  لوله به گونه

عملكر مورد نياز را بر ورده كند و در عدين حدال قيمدت را بده 

ندوعي لولدۀ بدا  Amiantiteدر اين راستا شركت  حداق  برساند.

بدراي مدديريت   ،  Flowtite Greyقآر زياد بدا ندام تجداري 

ايدن شدركت ت. ردذک.   ره كرده اسدفارال  و مواد خام عر

كند كه محصول توليدي فوم داراي مقاومدت بيردتر در ادعا مي

برابر حم  ونق  وشرايط نصب سخت دارد، تحم  بيردتري در 

برابر ريزش ناخواستۀ  وار داخ  لوله دارد و به ويژه قادر اسدت 

براي تميز كردن داخد  لولده مقاومدت كندد.  برابر فرار جتدر 

اي از همچنين امكان طراحي مهندسي به منظدور تحمد  گسدتره

بيندي بارگذاري ناشي از عمق حفر شده زير زمين را دارد و پي 

 دهي داشته باشد.سال سرويس 011شود كه بتواند تا مي

 

با قآر زياد توليدي شركت  Flowtite Greyهاي لوله -3شك  
Amiantite 

فرار سيال حام ،  ها بايد سرعت ودر معادالت طراحي اين لوله

افت فرار به دلي  جريان مغروش، ردربات جريدان   ، فردار 

پيچ  و فرار نوسانات شديد لحدا  شدوند. همچندين شدرايط 

خاو مربوط به مكان مورد استفاده مانند بار و نيروي حاص  از 

بدار ناشدي از تدردد وسداي  نقليده، دمداي و عمق  ن،  نوع خاک

لوله توسط خداكريز محصدور شدده اسدت يدا محيط و اينكه  يا 

 نيازمند ثابت كردن زير خاک دارد تا بعدها جابه جا نرود.

اليداف پيچدي رشدته فر يندد بده روش Flowtite Greyهاي لوله

-مديتوليدد ( continuous filament winding processپيوسته )

شود، در اين فر يند از مراهده مي 1شك  طور كه در همان شود.

شود كه يك طدرف  ن نگهداشدته يك محور چرخان استفاده مي

 شده و طرف ديگر باز است. 

 

 Flowtite Greyپيچي پيوسته جهت در توليد لوله فر  يند رشته -1شك  
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ها به دور محور، لولده از طريدق ايجداد پس از پيچيده شدن اليه

شود و سپس لوله يك ناحيه گرم نزديك سر باز محور، پخت مي

شود. با اين از محور جدا شده و به اندازه طول مآلو  بريده مي

قاب  توليد است. طدول لولده نيدز  m 1هايي تا قآر فناوري، لوله

 است. m 05معموالش 

ها چند اليه است. پس از يك ندوار جددا ساختار ديوارة اين لوله

اي كده (، اولدين اليدهPETشونده از جنس پلي اتيلن ترفتاالت )

پوشردي از اليداف شيرده سداخت گيدرد، روي محور قدرار مدي

و فاقدد كه مقاوم در برابدر خدوردگي  Owens Corningشركت 

قدرار داده چقرمه شده  زردته شدده اسدت،  PETو با است  بور

به اين شك  يك  سدتري مقداوم در برابدر خدوردگي و  شود.مي

روي ايدن   يدد.مقاوم در برابر نيروهاي فرداري بده وجدود مدي

در جهدت  PET ستري، روينگ الياف شيره و  زرته به رزيدن 

يداف شيرده خدرد گيرد و همزمان با  ن رويندگ القرار مي شعاع

به اين ترتيب هدم در شود. شده روي محور چرخان، اسپري مي

و هم در جهت محور، استحكام شعاعي نيروهاي برابر فرارها و 

ي وسدآي در ديدوارة لولده، مخلدوطي از  يد. اليدهبه وجود مي

هاي ريز و الياف خدرد شدده، رزيدن و اي با دانهاي ماسهپركننده

اي از الياف پيوسته و خدرد دوباره اليهالياف پيوسته است. سپس 

گيرد و در نهايت، پوشري از الياف شيرده قرار ميشده و رزين 

-چقرمه قرار داده مدي PETو فاقد بور و  زرته به رزين  Cنوع 

 (. 2شك  شود )

 

  Flowtite Greyهايهاي ديوارة لولهساختار اليه -2شك  

 دهد.يمنماي نزديك الياف پيوسته روي محور را نران  7شك  

باشدد،  هدايي كده عملكردهداي بهتدري مدورد نيدازبراي پدروژه

-ها بر حسب نوع عملكرد،افدزاي  مديرخامت هر يك از اليه

كنندد و در ( را تحمد  مديbarبدار ) 35ها تا فرار يابد. اين لوله

گيرند. يا بيرتر قرار مي 01111تا  5211( برابر SNگروه سفتي )

بيرتر باشد، مقاومت لولده در برابدر نيروهداي  SNهر چه مقدار 

   و نق  روي  ن بيرتر است.خميدگي ناشي از خاک و حم

 

 نماي نزديك الياف پيوسته روي محور-7شك  

رخامت ديواره، سفتي و قآر لوله بر اساس ندوع كداربرد مدورد 

ها از انداليز شود. مهندسان سازنده اين لولهنظر مرتري تنظيم مي

( جهت تعيدين FEA: Finite Element Analysisالمان محدود )

 كنندهاي با قآر بزرگ استفاده ميبارگذاري روي لوله

اي كليدددي در عملكددرد نكتدده ،اليدداف و سددازگاري  ن بددا رزيددن

در نتيجه براي دستيابي به دوام  طوالني مدت اين محصول است.

گيرد تا د مورد استفاده تحقيق صورت ميبر روي نوع موابيرتر، 

 5102در سددال  Owens Corningشددركت بهبددود داده شددود. 

ميالدي ابتكار عم  را به دسدت گرفدت تدا محصدوالت اليداف 

شيرۀ خود براي سازندگان لوله را بهبود بخرد و بدي  از يدك 

همچنين  الياف شيره كار كرد.( sizing)  هار روي تغييرسال بر 

هاي ساخته شده مآابق استانداردها مورد  زمدون و ارزيدابي لوله

 گيرند.قرار مي
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