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  بعدی و صنعت كامپوزيتفناوری چاپ سه 

های چاپ سه بعدی بیان شد. در مختصری در مورد فناوریدر شماره قبلی مطلب 
 گیرد.این شماره کاربردهای این فناوری در صنعت کامپوزیت مورد توجه قرار می

توان به چهار حوزه در صنعت کامپوزیت به طور کلی کاربرد چاپ سه بعدی را می
قالب مصرفی،  چینی و ترمیم، مغزی وهای الیهمرتبط دانست: ساخت مدل اولیه، قالب

هایی نیز دارند که در شکل زیر های فوق، زیربخشجیگ و فیکسچر. هر کدام از شاخه
 نشان داده شده است:

 

های فلزی یا های چاپ شده در مقایسه با قالبدر بسیاری از مواقع، قالب
ای های زیر گوشهشوند. در شکلتر و با قیمت کمتر اجرا میکامپوزیتی، در زمان کوتاه

 اند:از این کاربردها نشان داده شده
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 :ت                                            ت                      اخبار کامپوزی

شرکت گاز بوشهر اعالم کرد برای اولین بار در قالب یک طرح  -1

 یبا هدف انتقال گاز برا یتیو ساخت لوله کامپوز یطراحپژوهشی، 

طرح در سه مرحله  نیا انجام شد. توسط این شرکتبار  نینخست

انجام  لوتیپا یساخت و اجرا ،یساز هیو شب هیشامل مطالعات اول

شرکت گاز استان  یبه گفته مسئول امور پژوهش و فناور شده است.

 نیا یشگاهیآزما یو انجام تستها هیمطالعات اول انیبوشهر، پس از پا

متر از خطوط  ۵٠شده،  یو بسترساز یپروژه، اقدام به حفار

 یفلز یلوله ها نیگزیجا یتیکامپوز یاستان توسط لوله ها یگازرسان

ساعت در فشار  ٢پروژه به مدت  نیا کیاستات درویتست ه شد.

PSI۴یاصل ریاز مس یانجام شده و هم اکنون قسمت تیبا موفق ٠٠ 

اجرا شده است.  یتیکامپوز یشهر دلوار توسط لوله ها یگازرسان

اعالم  الیر ونیلیم ٢٠٠و  اردیلیم کیپروژه  نیا یاجرا نهیهز یبهروز

  شده است.

 

تقویت پارچه مانند فاده از بافت که با است مواد ساخته شده از بتن -٢

های فوالدی کنندهشوند از نظر محیطی و اقتصادی نسبت به تقویتمی

ی شوند تنها الیهزدگی نمیها دچار زنگچون بافت هستند. بهتر

های محیطی را نازکی از مادۀ پوشاننده الزم دارند که هم آلودگی

آورد. دهد و هم امکان طراحی تزئیناتی را به وجود میکاهش می

نوعی  Karl Mayer Technische Textilien GmbH  شرکت

ده است که برای تولید عرضه کر RS MSUS-Gبا نام ماشین بافت 

قابلیت تولید  . این دستگاهشودبافت جهت تقویت بتن استفاده می

 شرکت  را دارد که توسط اعضایهای سنگین الیاف کربن شبکه

Tudalit e.V شود.استفاده میکنندۀ بتن تقویت شده با بافت  تولید 

 های تولید شده را در تقویت مواد کامپوزیتیتوان بافتهمچنین می

 .(JEC) کردهای بتونی استفاده برای استفاده در سازه

 

که بخشی از مجموعۀ  Huntsmsnشرکت مواد پیشرفتۀ  -3

Huntsmsn Corporation ،نتایج بررسی خود در مورد  است

که بر مبنای سنجش نیاز ها در صنعت خودرو را استفاده از کامپوزیت

ها و مواد سبک وزن بوده، مشتری و نگرش آنها در مورد فناوری

هدف آنها از این بررسی فهم دینامیک صنعت  اعالم نموده است.

های حلها به سمت راهکسب بینشی جهت هدایت نوآوریخودرو و 

این بررسی که نتایج  بر اساس فنی مورد نیاز این صنعت بوده است.

نفر از  16٠طی مصاحبۀ مفصلی در کشورهای مختلف و با بیش از 

انجام وسازان، مهندسان و سازندگان تجهیزات اصلی خودرو خودر

اکسید کربن و بازده سوخت، دی شده است، قوانین مربوط به انتشار

ولی دو  برشمرده شدهعوامل اصلی روی آوردن به مواد سبک وزن 

مدت به الیاف کربن مانع از معضل تأمین هزینه و دسترسی طوالنی

ها در تولید ز سازندگان از کامپوزیتاین شده است که تعداد بیشتری ا

های یکی دیگر از موانع استفاده از پالستیکانبوه خود استفاده کنند. 

کمبود دانش در زمینۀ  ،تقویت شده با الیاف در تولید انبوه خودرو

این بر اساس ها است. همچنین چگونگی طراحی مناسب با کامپوزیت

های تقویت شده با الیاف بیش کامپوزیت طی ده سال آینده، ،بررسی

 خواهند شد و احتماالا از پیش در بخش خودروهای ورزشی استفاده 

تر خودرو نیز نفوذ های اصلیتری به بخشدر بازۀ زمانی طوالنی

کی نیز بر استفاده از خودروهای الکترویخواهند کرد. توسعۀ 

ل ها اثرگذار است زیرا سازندگان این خودروها به دنباکامپوزیت

 (.JECهستند )های سبک وزن و با کارایی انرژی باالتر مدل

از  تختکه فنر اعالم کرده است  Volvoشرکت خودروسازی  -۴

های بیشتری های سبک و با عملکرد باال را برای مدلجنس کامپوزیت

در را این قطعه  ست. این شرکت که چندین ماه پیش،به کار برده ا

های بود، در حال حاضر در مدل به کار برده XC90 SUVمدل 

 هم استفاده کرده است. V90و واگن  S90خودروی سواری 

 

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/techtextil_abb2.jpg
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یورتان رزین استفاده شده در ساخت این قطعۀ کامپوزیتی، پلی

با سرعت باالست  RTMبه روش  Benteler-SGLساخت  یدوجزئ

تهیه شده است. حجم تولید این محصول تا  Henkelو از شرکت 

در سال خواهد عدد هزار  ٢٠٠میالدی به حدود  ٢٠12پایان سال 

استفاده از این قطعه در هر سه مدل خودرو در مقایسه با  رسید.

-متداول در خودروها استفاده می های مشابه فوالدی که به طورنمونه

که موجب دهد کیلوگرم وزن خودرو را کاهش می ۵/۴شود، تا 

 شود.افزایش بازده سوخت و کاهش انتشار دی اکسیدکربن می

کند و استفاده از این قطعه همچنین رانندگی هموارتری را فراهم می

بخشد. همچنین با را بهبود می )صدا، لرزش و سختی( NVHرفتار 

، فنر تختاز فضای صندوق خودرو و جایگزینی  فنر پیچحذف 

 Composites)آید وبنه به وجود میفضای بیشتری برای بار

Manufacturing Magazine و Reinforced Plastics) 

جهت توسعه فناوری ابزار چاپ سه  Techmer PMشرکت  -۵

 Oak Ridge Nationalبعدی با شرکای صنعتی خود شامل 

Laboratory (ORNL)سا ،( مانه هوایی ایاالت متحدهNAVAIR ،)

آغاز به همکاری نموده است. این  BASFو  TruDesignشرکت 

ر جدید برای کاربردهای صنعتی و حمل ونقل در مقیاس باال و نیز اابز

مادۀ  Techmer PMشود. شرکت هوافضا و صنایع نظامی طراحی می

پلیمری دما باالیی را با استفاده از الیاف کربن تولیدی شرکت 

ORNL  شود که میفرموله کرده که در چاپگرهای سه بعدی استفاده

در طول آزمایشات موفق به تحمل چندین چرخه پخت در اتوکالو 

را تحمل نمود.  kPa 6٢٠و فشار  Cº18٠شده و تا دمای حدود 

با استفاده از های ساخته شده قالب از  نمونهدو تصاویر زیر 

 Techmerی کامپاند شده توسط شرکت های دما باالترموپالستیک

PM صد به صورت دیجیتالی ساخته صددر هر دودهد. را نشان می

ساعت چهار  اند و قالب سمت راست طی دو ساعت چاپ وشده

 (.Composites World) کاری آماده شده استماشین

 

6- Max Gerbut ای کامپوزیتی، مهندس اکراینی و همکاران او خانه

( و با توان خورشیدی را به وسیلۀ یک autonomousخودگردان )

 PassivDomاند و نام آن را بعدی صنعتی خلق کردهچاپگر سه 

 36ی حدود کنند که این خانهاند. این گروه تحقیقاتی ادعا میگذاشته

 خودگردانای در جهان است که به طور کامل مترمربعی اولین خانه

در یک  تواند عمل کند.بوده و در شرایط آب و هوایی مختلف می

 توانند با تلفن هوشمند اداره شوند.ها میای همه سیستمچنین خانه

ای است که امکان نصب بسیاری به گونه PassivDomطراحی خانۀ 

 کند.از واحدها به یکدیگر را مانند لگو فراهم می

 

های ای بوده که بتواند بدون سازهخانه ، ایجادایدۀ ساخت این خانه

نتشار ا هساخته شود و هیچگون ،خارجی مانند فنداسیون و مخازن آب

کنند که های کربنی نداشته باشد. سازندگان این خانه ادعا میآالینده

کنند و مشتریان ساخته در کارخانه آماده میها را به صورت پیشخانه

ها توانند در آن مستقر شوند. این خانهیک روز پس از خرید می

توانند ظرف چند ساعت به جای دیگری منتقل متحرک هستند و می

-ها ترکیبی از الیاف کربن، شیشه و پلیارچوب این خانهشوند. چ

سال  ٢٠ها که به گفتۀ سازندگانشان حداقل یورتان است. این خانه

تر از برابر محکم 9شوند و دوام خواهند داشت، دچار خوردگی نمی

 (.Composites Manufacturing Magazine)فوالد هستند 

های اولیه سازندۀ سریع طرح .Stratasys Incشرکت آمریکایی  -2

چاپ سه  ( درذوب فیالمنت)قالبگیری  FDMاستفاده از فناوری با 

بعدی برای ابزارها و قطعات و سازندۀ چاپگرهای سه بعدی است. 

کند که یکی از آنها شرکت این شرکت با مشتریان زیادی کار می

Dassault Falcon Jet   سازندۀ هواپیماهای جت است. این شرکت 

های متر برای تولید کامپوزیت 6/۴قطعات بزرگی با طول  ،ت سازج

های صاف و انحنادار، النه زنبوری جهت اتصاالت داخلی شامل پنل

کنند. این قطعات ها و دیوار اتاق دستشویی هواپیما طراحی میدیواره

-بزرگ Stratasys Fortus 900mcبا استفاده از چاپگر سه بعدی 

         ساخته Stratasysترین چاپگر کنونی تولید محصول توسط شرکت 

 برابر gTبا  Ultem 1010اترایمید پلی ،شوند. مادۀ مورد استفادهمی

Cº٢1۵  ساخت شرکتSABIC  است که به شرکتStratasys 

شود. این قطعۀ تحویل داده می FDMجهت تولید فیالمنت نهایی 
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های مختلف به روش شود و بخشبزرگ در چند قسمت تولید می

به هم متصل شده و با رزین اپوکسی )معموالا ساخت  شیار-زبانه

Henkelپیوند داده می )( شوندComposites World.) 

 

کانال برای عبوور کابول و لولوه  معابر بتونی پیش ساخته که نوعی -8

-استفاده می ،هستند به جای دفن کردن مستقیم لوله و کابل زیر زمین

شوند و از آنها در برابر عوامل خارجی نظیر آسیب یا شرایط بد آب و 

کنند و در عین حال امکان دسترسی به تأسیسوات هوایی محافظت می

هوا کنند. زمان و هزینۀ نصب آنجهت تعمیر و نگهداری را فراهم می

ها را تنها با پوششی از فلوز یوا بوتن نیز کمتر است. در ابتدا این کانال

در شورایط  ندند که با وجود تحمل بار بواال، بوه مورور زموانپوشامی

شودند. بوا توسوعۀ محیطی دچوار تورک، شکسوتگی و خووردگی موی

هوا ( و همکاری سازندگان این پوشوشGRPهای کامپوزیتی )پوشش

بتوون و کامپوزیوت بوه وجوود  ساخته، ترکیبسازندگان معابر پیشبا 

 یهایکند و پوششلیت میکه در این زمینه فعا Fibreliteآمد. شرکت 

این در  ،که به طور ایمن توسط دو نفر قابل حمل هستنداست ساخته 

کیلووگرم وزن خواهود  ۴٠٠حالی است که یک پوشش بتونی تقریبواا 

 (.JECداشت )

 

( ALMACOبه گزارش انجمن مواد کامپوزیت آمریکای التین ) -9

رصد کاهش د ۴میالدی،  ٢٠16های برزیلی در سال فروش کامپوزیت

های انرژی بادی و داشته است که ناشی از کاهش مصرف در بخش

ساخت و ساز بوده است. همچنین کاهش تعداد کاالی جدید عرضه 

ها به خصوص به قالبگیری تمامی بخش واکنششده در بازار، تأخیر 

-عوامل تأثیرگذار بوده های اعتباری از دیگرها و محدودیتکامپوزیت

 (.Composites Worldاند )

های بازار کامپوزیت Research and Marketبر اساس گزارش  -1٠

 ٢٠٢1تا  ٢٠16های درصد بین سال 3۴/2اپوکسی با نرخ رشد سالیانه 

خواهد رسید. عوامل  ٢٠٢1میلیارد دالر در سال  ٠6/33میالدی به 

 اصلی اثرگذار بر رشد این بازار عبارتند از افزایش استفاده از 

ها در صنعت انرژی بادی، افزایش تقاضا برای مواد سبک کامپوزیت

نقل، هوافضا و ودوام در خودروسازی و حملاوزن با استحکام باال و ب

صنایع نظامی و ساخت وساز. البته عدم ثبات قیمت مواد خام و 

تواند رشد بازار را محدود کند. انتظار مسائل مربوط به بازیافت می

ترین بازار در حال رشد برای سریع هاقیانوسی-آسیارود که می

بینی شده باشد های اپوکسی در مدت زمان پیشکامپوزیت

(Reinforced Plastics.) 

 اال                                                                         معرفی واحد فع

نوور ایسوتا که توسوط شورکت موادر   شركت ايمن ايستا الكتريك  

تأسویس  SMC هوا بوه روشکامپوزیت ۀپالستیک )نیپکو( تولید کنند

هوای بورق و جعبوهبه صورت تخصصی ساخت تابلوهای شده است 

دیگر  دارد.را در دستور کار خود  کامپوزیت و سکویانشعاب با بدنه 

شورکت عبارتنود از مخوازن آب شورب کامپوزیوت  نمحصوالت ایو

های این شرکت تاکنون پروژههای منهول کامپوزیت. ماژوالر و دریچه

 بسیاری را در شهرهای مختلف کشور اجرا نموده است.

)شهید  هران، خیابان وزراء، خیابان پانزدهمت: دفتر مرکزی آدرس

 ، طبقه اول٢۴احمدیان(، پالک 

 ٠٢1-882٠8136-2 تلفن:

بلوار ابوریحان، بلوار  رج، شهرک صنعتی اشتهارد،آدرس کارخانه: ک

خیابان گلشن سوم، انتهای گلشن پنجم، کوچه گلبن مالصدرا غربی، 

 (12٢۴، قطعه ٢چهارم )فاز 

 //:http://www.eiseco.comhttp/:  نشانی اینترنتی
  

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/fibrelite_covers_in_precast_trench_at_welsh_wind_farm.jpg
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 :تت                                                                           بازار کامپوزی

 ایران کامپوزیت 

 تومان 2٠0٠٠٠ی: هر متر گرم ٢٠٠پارچه کربن 

 تومان 1٢0٠٠٠ ی: هر کیلوگرمگرم 1٠٠ یریحص شهیش پارچه

 8٠0٠٠٠ گرملوویکهور  :(۵٠۵٢)معوادل  LR630 یاپوکسو نیرز

 تومان

 تومان 1۴0٠٠٠متر : هر  diatexشرکت  PO120بگ  ومیوک

 تومان 30۵٠٠متر هر  :ومیوک لیس نوار

 160٠٠٠متور : هور  diatex یجداکننده سووراخدار حرارتو لمیف

 تومان

 تومان 60۵٠٠ گرملویک:هر  jushiشرکت  شهیش چاپد

 تومان ٢10٠٠٠ گرملویکهر  :پوشمخصوص کف یاپوکس هاردنر

 

 باشد(ها میچاپ رایگان قیمت محصوالت شرکت دوماهنامه آمادۀ) 

 :                                                       ت  یزکامپو کتابخانه دیجیتال

 Understanding Additive Manufacturing: Rapidکتوواب

Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing   نوشته

Andreas Gebhardt  انتشوارات اسوت کوهHanser  در سوال آن را

 Additive manufacturing اسوت. به چاپ رسانیدهمیالدی  ٢٠11

اصووطالحی اسووت کووه بوور 

ای نوعی روش ساخت الیه

شود و این کتاب اطالق می

فصول  ۵بر آن است توا در 

این روش و کاربردهای آن 

در فصل اول را شرح دهد. 

مبووانی، تعوواریف و انوووا  

کووه بوورای هووایی ماشووین

سووواخت بوووه ایووون روش 

شووند معرفوی استفاده موی

ای و در فصل سوم اند. در فصل دوم انوا  فرآیندهای ساخت الیهشده

اند. فصل چهارم بوه طراحوی،  کاربردهای این روش توضیح داده شده

 Additiveانوووداز مربووووط بوووه روش هوووا و چشوووماسوووتراتژی

Manufacturing  فصل پنجم نیز اختصاص دارد. در فصل آخر یعنی

 های کیفی این روش آمده است.مواد، طراحی و جنبه

 :معرفی سایت                                                                                   

 Stratasys به شورکتمتعلق  /http://www.stratasys.com تسای

فنواوری روش تولید کنندۀ قطعات به  وی سازندۀ چاپگرهای سه بعد

FDM  .که عبارتنود  استاصلی  بخشسه شامل  سایتاین وباست

. در For Educatorsو  Our solutions ،Resources+supportاز 

بخش اول پیشنهادات این شرکت بورای صونایع مختلوف، کاربردهوا، 

چاپگرهوای سوه بعودی، موواد و خدمات و محصووالت آنهوا شوامل 

در هموووین بخوووش در قسووومت کووواری آموووده اسوووت. پرداخوووت

Manufacturing  با کلیک بر روی قسومتComposite Tooling 

شود که در قسمت راست آن منابع اطالعواتی خووبی ای باز میصفحه

بورای تولیود آنهوا و  FDMها و اسوتفاده از روش در مورد کامپوزیت

مطالب مرتبط دیگر موجود است. موضوعات دیگری نیوز در قسومت 

Manufacturing  وجود دارد که هور کودام اطالعوات خووبی را بوه

ایون اطالعوات بایود  pdfدهند. جهوت دسترسوی بوه فایول دست می

یعنی  در بخش دوممشخصات درخواست کننده در سایت وارد شود. 

Resources+support عات آموزشوی در قالوب موتن، ویودئو و اطال

بوه بخوش  For Educatorsبخوش سووم یعنوی وبینار موجود است. 

و آمووزش بوه  Stratasysهای آموزشوی شورکت تحقیقات و فعالیت

 توان اطالعات جالبی به دست آورد.شود و میدانشجویان مربوط می

 
 

 

 

 

       

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

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

 صنعت کامپوزیت
 

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

 22878744باشد فاكس كامپوزيت آمادة انعكاس اخبار صنايع ميدوماهنامة صنعت 

http://www.stratasys.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 

 در جهان وضعیت صنعت كامپوزيت

 مقدمه -1

در مورد  Lucintelبر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی 
از بازار صنایع مختلف، صنعت کامپوزیت در ایاالت متحده 

برابر رشد داشته است. این عدد  52میالدی  0691سال 
برابر بوده  3و  2/0صنایع فوالد و آلومینیوم به ترتیب برای 

است. این موضوع، خبر خوبی برای صنایع کامپوزیت است 
-ولی برای فهم این میزان رشد و اینکه آیا در آینده نیز ادامه

تر بررسی شده و این اعداد، دقیق، الزم است دار خواهد بود
 صنعت کامپوزیت به چند بخش تقسیم شود. در این

های گزارش، وضعیت بازار صنعت کامپوزیت در حوزه
در حوزه  شوند.بررسی میالیاف کربن  الیاف شیشه و

ها و نرخ کاربردی نیز با توجه به سهم کاربرد کامپوزیت
افزایش این سهم در دو صنعت هوافضا و خودروسازی 

 (، این دو صنعت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.0)شکل 

 

بینی بازار مواد کامپوزیت در کاربردهای مختلف در ایاالت پیش -0شکل 

 متحده

 بازار الیاف شیشه -2

که سازندگان تجهیزات اصلی بیش از پیش از  از آنجایی
کنند، آیندۀ ها در کاربردهای مختلف استقاده میکامپوزیت
امیدوارکننده است. در میان  های الیاف شیشهکامپوزیت

کنندگان این تجهیزات اصلی به دنبال صنایع نیز، مصرف
محصوالتی هستند که به لحاظ مالی ارزش بیشتری برای 
آنها داشته باشد و در عین حال دارای کیفیت باالتر و طول 
عمر بیشتری باشد. همچنین صنعت کامپوزیت ابتکار عمل 

( جدید جهت تسخیر R&Dرا در زمینه تحقیق و توسعه )

بازار به دست گرفته است و در صدد است تا دستیابی به 
کاربردهایی که پیش از این دست نیافتنی بود را ممکن 

 سازد.
ارزش بازار مواد کامپوزیتی در ایاالت متحده در سال 

میلیارد دالر رسید.  8درصد رشد به  7/3میالدی با  5109
 6/4( CAGRشد ساالنه )رود با نرخ ربنابراین انتظار می

میلیارد دالر برسد.  9/01میالدی به  5151درصد، تا سال 
عوامل اصلی در توسعه بازار الیاف شیشه عبارتند از: 
افزایش تقاضا برای وسایل نقلیۀ سبک و دارای بازده باالتر 
در مصرف سوخت، رشد ساخت و سازهای جدید، 

رای انرژی های قدیمی و افزایش تقاضا بنوسازی زیرساخت
که به طور )الیاف شیشه رود بازار جهانی انتظار میبادی. 

( با نرخ رشد رودعمده به عنوان تقویت کننده به کار می
به  5151میالدی تا سال  5109درصد از سال  2/4ساالنه 

از نظر عرضه محصوالت، شرکت  میلیارد دالر برسد. 3/6
Lucintel دو یا سه  زند که امکانات موجود تاتخمین می

یابد تا بتواند درصد افزایش می 51سال دیگر حداقل 
 میالدی 5109سال در  تقاضای الیاف شیشه را تأمین کند.

 00ها ظرفیت تولید جهانی الیاف شیشه برای کامپوزیت
و نرخ کنونی کاربرد آن نیز ( 5)شکل میلیارد پوند بود 

 درصد است. 60تقریباً 
یاف شیشه واحدهای عملیاتی در همین راستا سازندگان ال

اند. توسعه دادههای اخیر سالالیاف شیشه خود را در 
 Chongqing Polycomp Internationalهای شرکت

Corporation (CPIC) ،Johns Manville ،AGY  وJushi 
واحدهای الیاف شیشه در آمریکای جنوبی و آمریکای 

تولیدکنندگان اروپایی الیاف  اند.اندازی کردهشمالی راه
اند. شرکت ظرفیت تولید خود را افزایش دادهشیشه نیز 

LANXESS  گذاری کرده تا میلیارد دالر سرمایه 2/06مبلغ
ظرفیت کارخانه الیاف شیشه در بلژیک را افزایش دهد و 

میلیون دالر جهت  92مبلغ  Johns Manvilleشرکت 
اسلواکی هزینه کرده  توسعه ظرفیت کارخانه الیاف شیشه در

است. عالوه بر این، سازندگان چینی افزایش قابل توجهی 
اند. در ظرفیت تولید الیاف شیشه در خاورمیانه ایجاد کرده

ای با ظرفیت میالدی کارخانه 5103در سال  Jushiشرکت 
 81، 5109تأسیس کرد و در سال هزار تن در مصر  81
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است ظرفیت کلی  هزار تن دیگر به آن اضافه کرد. قرار
 511به  5107-5108ساالنه این واحد در مصر در سال 

نیز تجارت مشترکی را با  CPICشرکت  هزار تن برسد.
امضاءکرده  Abahsain Fiberglass ME (AFG)شرکت 

هزار تن در  511ای با ظرفیت است و قرار است کارخانه
 سال بسازند.

 
آبی( و ظرقیت تولید جهانی )رنگ قرمز( الیاف  تقاضا )رنگ -5شکل 

 5100-5109های شیشه سال

های تولید الیاف عالوه بر گسترش ظرفیت کارخانه
در زمینه گسترش بازار الیاف شیشه ویکرد دیگر ه، رشیش

الیاف  های متعددی در حال توسعۀاین است که شرکت
و  تر هستند که دارای استحکام کششی، مدولپیشرفته شیشۀ

مقاومت دمایی باالتری است. در بازار انرژی بادی، افزایش 
طول تیغه نیازمند استفاده از موادی با عملکرد باالتر است تا 
سفتی را افزایش و وزن را کاهش دهد. در راستای برآورده 

و  Owens Corning ،Jushiها، شرکت ساختن این چالش
AGY  را ام باال ای با سفتی و استحکالیاف شیشهخط تولید

 شیشه الیافنخ  AGYاند. همچنین شرکت اندازی کردهراه
نیاز به معرفی کرده است که  S-Ȝ HDҐجدیدی با نام 

ضریب پایین انبساط حرارتی و مدول باال برای کاربرد در 
بندی مدارهای مجتمع آی زیرآیندها )سوبستراها(ی بسته

به مواد  زارنیاز بابه منظور تأمین سازد. ه میدسی را برآور
، تر و قابل رقابت با الیاف کربن و سایر موادمحکم

تولیدکنندگان الیاف شیشه بر روی تولید الیاف شیشه با 
-استحکام کششی دو تا سه برابر محصوالت موجود کار می

های توربین بادی، چارچوب کنند. کاربردهایی مانند تیغه
فضا دوچرخه و بسیاری از قطعات در صنعت خودرو و هوا

های های و خمشد کرنشنیازمند مدول باال هستند تا بتوانن
 وارده را تحمل کنند.

های الیاف شیشه خوبی برای کامپوزیت بنابر این فرصت
(GFRPدر آینده وجود دارد. به منظور بهره ) برداری از این

کنندگان ها، باید سازندگان تجهیزات اصلی و تأمینفرصت
های خود را گذاریمنابع و سرمایه ،مواد با همکاری با هم

های جدیدی را توسعه دهند تا گسترش دهند، فناوری
بتوانند به اهداف خود نظیر محصولی با وزن کم، هزینه کم، 

 ها و بازیافت آنها جامه عمل بپوشانند. تعمیر کامپوزیت
 بازار الیاف کربن -3

با نرخ  5109در سال تقاضای جهانی برای الیاف کربن 
درصدی )که در طول دوسال پیش از آن هم همین  05رشد 

هزار تن رسید. در طول شش هفت  71مقدار بوده است( به 
)شکل  درصد بوده است 01سال گذشته، میانگین نرخ رشد 

اند عبارتند از صنایعی که باعث چنین رشدی شده .(3
صنعت هوافضا، انرژی بادی و کاربردهای جدید در صنعت 

 خودرو.

 
-5109های تقاضای جهانی برای الیاف کربن )بر حسب تن( سال-3شکل 

 دهند()درصدها تغییرات سال به سال را نشان می 5116

ها در کاربرد الیاف کربن در ساخت و ساز و زیرساخت
بسیاری معتقدند که  ولی درصد است 2بازار کنونی تنها 

 این حوزهکربن در  پتانسیل زیادی برای رشد کاربرد الیاف
ها در سراسر جهان وجود دارد زیرا بسیاری از زیرساخت
تقاضا برای مخازن نیازمند تعمیر یا بروزرسانی هستند. 

( و CNGفشرده برای ذخیره و انتقال گاز طبیعی فشرده )
نیز ذخیره هیدروژن )برای تأمین سوخت پیل سوختی( 

های الیاف یتقابلیت رشد دارد و حوزه دیگر کاربرد کامپوز
 است.( CFRP)کربن 

در حوزه خودرو نیز روندی که به سمت وسایل نقلیه 
 CFRPالکتریکی به عنوان یکی از مصرف کنندگان قطعات 
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وجود دارد، تقاضای بیشتری را برای تولید کنندگان این 
و باعث رشد بازار الیاف  خودروها به وجود خواهد آورد

ید در حمل ونقل، کربن خواهد شد. همچنین زمینه جد
ها، ی خودرو )بدون راننده( شامل کامیونوسایل نقلیه

ها و خودروهای سواری است. سازندگان تجهیزات اتوبوس
 کنونی خود در این بازار را بازبینیهای اصلی خودرو روش

دوام و نسبت مشخصات مورد نیاز مانند و خواهند کرد 
افزایش تقاضا برای قطعات و  موجب به وزن حجم

 کارآمد و سبک شده است.  CFRPساختارهای 
درصد باشد، حجم این  8اگر نرخ رشد الیاف کربن تنها 

هزار تن خواهد رسید  052میالدی به  5152صنعت تا سال 
این مقدار . بینی شده استکه البته این حداقل مقدار پیش

 95) 5102سال  بیش از دو برابر حجم تولید الیاف کربن در
های خاصی در و در عمل و با اجرای برنامه هزار تن( است

تواند سه یا چهار برابر بیشتر از این صنعت خودرو می
چند  ودهحدمالبته باید توجه داشت که در  باشد.مقدار 

، بهتر است در زمینه جایگزینی قطعات موجود میلیون پوند
ساخت گذاری شود تا بر روی هدف CFRPبا قطعات 

اند مانند ساخته شده CFRPخودروهایی که از اساس از 
 .BMWساخت شرکت  i3خودروی 

تخمین استفاده از صنعت الیاف کربن بسیار متغیر است 
ظرفیت و بر حسب اینکه از ظرفیت اسمی استفاده شود یا 

درصد ظرفیت اضافه خواهد  011و  41به ترتیب  مؤثر
ماده الیاف کربن نقشی دانش و آگاهی در مورد پیش .داشت

کلیدی در مدیریت فناوری تولید این الیاف دارد زیرا قیمت 
ها نیمی )یا بیشتر از نیمی( از هزینه نهایی یک کیلو مادهپیش

ها اثر قابل مادهکند و کیفیت پیشالیاف کربن را تعیین می
 دارد.توجهی بر کیفیت محصول الیاف کربن نهایی 

کربن به صورتی پویا و خالصه آنکه صنعت الیاف 
و با سرعت زیادی در حال گسترش است و به دینامیک 

 تر خواهد شد.طور قطع این صنعت در آینده بسیار بزرگ
 بازار کامپوزیت در صنعت هوافضا -4

ها پیشگام صنعت هوافضا همچنان در مصرف کامپوزیت
ها در صنایع )به میزان افزایش سهم کاربرد کامپوزیتاست 

 5155بینی برای سال میالدی و پیش 5109سال هوافضا در 
و این امر به دلیل تمایل بازار به توجه شود(  0در شکل 

سازی وسایل حمل ونقل با هدف کاهش انتشار سبک
ها و افزایش بازده سوخت است. ولی در مقایسه با آالینده

-ها میسایر صنایع که با آغوش باز به استقبال کامپوزیت

یرش و تأیید مواد جدید در صنعت هوافضا روند، فرآیند پذ
 بر است.بر و هزینهزمان

سازندگان تجهیزات  مدت زیادی است کهبا این حال، 
ها سودمندی استفاده از کامپوزیتاصلی در صنعت هوافضا 

طراحی، تعدیل نسبت به فلزات را از نظر انعطاف در 
اند. و نسبت باالی استحکام به وزن دریافتهارتعاشات 

ها بنابراین سازندگان تجهیزات اصلی تاکنون از کامپوزیت
هایی که بتوانند بارهای اعمالی را تحمل برای ساخت سازه

ها، بدنه و باله کنند و حجم بزرگی داشته باشند مانند بال
، قسمت متحرک بال هواپیما عقب هواپیما، باالبرها

(aileron( و بستر موتور )nacellesاستفاده کرده )د. اخیراً ان
)آتش، دود و سمیت(  FSTبه دلیل خواص ها کامپوزیت

کاربردهای دیگری  بهتر و نیز خاصیت ضد میکروبی در
 armها، قطعات کابین هواپیما، اهرم نگهدارنده )مانند پنجره

restsاند( و تزئینات داخلی نیز نفوذ کرده. 
ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف در بازار کامپوزیت

ن اولین پاسخگوی نیاز صنعت به سبک وزنی هستند. به کرب
امکان های الیاف کربن به دلیل رسد سهم کامپوزیتنظر می

های تحت بار دارند، جایگزینی آلومینیوم و فوالد در سازه
های های آینده افزیش یابد. همچنین کامپوزیتدر سال

 fan) پروانههای در تیغه استفادهبه دلیل قابلیت  الیاف کربن

blades ،) هواپیما  یرودینامیکى روى توپى ملخآپوشش
(spinners ،مجراها ،)ر برگرداننده جریان خروجى موتو

( vent tubesهای هواکش )(، لولهها )پیشرانه
موتور هواپیما  ماده اصلی در بخشو پوشش محافظ موتور، 

ضا، هستند ولی با توجه به ماهیت تقاضای صنعت هواف
هایی ارزش جریان باالدستی الیاف کربن با چالش هزنجیر

 مواجه هستند. تامینمانند هزینه و 
و نیاز کمتر  ترهای تولید کمتر و مواد ارزانهزینهنیاز به 

-فرصت به مقاومت در برابر ضربه برای کاربردهای داخلی

پلیمرهای تقویت شده با الیاف شیشه  های را برای کاربرد
عت به وجود آورده است. در ابتدا استفاده از در این صن
ها در کاربردهای داخلی هواپیماها به دلیل تمایل کامپوزیت
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به افزایش زیبایی به ویژه در هواپیماهای تجاری و درجه 
رود در آینده بخش کابین مسافران نیز یک بود و انتظار می

 از این نظر پیشرفت کند.
پیرامون استفاده از فناوری ها وجود اینکه اغلب بحثبا 

ها به استفاده از الیاف محدود شده است، کامپوزیت
های رزینی نیز به همان میزان نقش مهمی در ماتریس

های ترموست رزین در این کاربرد دارند. عملکرد کامپوزیت
-مانند اپوکسی بیشترین رزین مورد استفاده در کامپوزیت

ص مکانیکی و های الیاف کربن است و به دلیل خوا
مقاومت شیمیای عالی این رزین، استفاده از آن در 
کاربردهای ساختاری که تحت تنش هستند در حال افزایش 

های ترموپالستیک در این صنعت پذیرش رزین است.
همواره با احتیاط همراه بوده است زیرا تأیید کیفیت ماده و 

ولی به  گواهینامه صالحیت پرواز نیازی ضروری است.
به وجود آمده  در فناوری فراورش هایی کهیل پیشرفتدل

قابلیت بازیافت و وجود مزایایی چون و  است
اتراترکتون های با عملکرد باال مانند پلیترموپالستیک

(PEEKپلی ،)آریل( اترکتونPAEKپلی ،)( اترایمیدPEI و )
های ترموست (، قابل رقابت با رزینPPSفنیلن سولفید )پلی
 اند.شده

ها، پیشرفت در ترین تهدید فراروی رشد کامپوزیتبزرگ
فناوری مواد قابل رقابت با آنهاست. آلیاژهای آلومینیوم 

های همچنان نقطه اتکای اصلی در بسیاری از مدل
هواپیماهاست. سازندگان این مواد نیز درصدد توسعه نسل 

-جدید آلیاژها هستند تا بتوانند از نظر عملکرد با کامپوزیت

ا رقابت کنند. آلیاژهای آلومینیوم بیشتر در کاربردهای ه
ساختاری )که قطعه تحت تنش قرار دارد( رقیب 

شوند و موادی نظیر سوپرآلیاژها ها محسوب میکامپوزیت
و تیتانیوم که کاربردشان در موتور هواپیماها در حال 
افزایش است به دلیل خواص تیریبولوژی و عملکرد 

 ها هستند.یتحرارتی رقیب کامپوز
تجارت در صنعت هوافضا عامل اصلی استفاده از 

میالدی  5155رود که تا سال ها است و انتظار میکامپوزیت
درصد رشد کند. با توجه به تعداد سازندگان تجهیزات  2/2

ها بر پایه کامپوزیتهای اصلی این صنعت که بر روی مدل
ها در صنعت اند، تقاضا برای کاربرد کامپوزیتتمرکز کرده

، بوئینگ 787هوافضا رشد زیادی خواهد داشت. بوئینگ 
x777  و ایرباسXWB 321A   اولین هواپیماهایی هستند

از  C-606شوند. همچنین مدل که مشمول این موضوع می
 ,Commercial Aircraft Corporation of Chinaشرکت 

Ltd. ها برای قطعه بزرگی از بدنه هواپیما که از کامپوزت
کنند راه دیگری را برای افزایش رشد کاربرد استفاده می
 ها در صنعت هوافضا باز کرده است. کامپوزیت

 بازار کامپوزیت در صنعت خودروسازی -5

 وزنکی ها حدود یکک درصکدمیالدی، کامپوزیت 5102در سال 

هکای )بخشتمام مواد مورد استفاده در تولید وسایل نقلیه سبک 

 دادند.تشکیل می داخلی و بدنه خودرو( را

ها به نسبت کوچک است، نیکاز بکه با اینکه سهم بازار کامپوزیت

آنها به طور منظم در حکال افکزایش اسکت و تقاضکای مشکتریان  

هکا در ها برای استفاده کامپوزیکتموجب خلق موجی از فرصت

بدنۀ خودروها شده است و تولید کنندگان را بر آن داشته تکا بکا 

 این فرصت استفاده کنند.کار از تالش و پشت

درصد را برای  6تا  9های صنعتی، نرخ رشد بینیپیش
ها در خودروسازی طی چندین سال استفاده از کامپوزیت

های ناشی از قابلیت کامپوزیتاند که بینی کردهآتی پیش
الیاف کربن در کمک به سازندگان جهت افزایش بازده 

 بینیاست. این پیشسوخت و برآورده ساختن قوانین ایمنی 
های مربوط به بر اساس قابلیت صنعت در غلبه بر چالش

 محصولمفید عمر هزینه و چرخه تولید و مسائل مربوط به 
آن نیازمند کشف و نوآوری در فناوری مواد  تحقق که است

 و فرآیندهاست.
ترین فرصت رشد در صنعت خودروسازی در بزرگ

در حال حاضر  کاربردهای بدنه خودرو است که البته
ها کمتر از یک درصد سهم این بازار را به خود کامپوزیت

اند. تقاضا برای مواد سبک وزن در حال اختصاص داده
افزایش است زیرا خودروسازان به دنبال جذب مشتریان از 

عین  سازی رانندگی و درسازی خودرو و مفرحطریق زیبا
 منی هستند.حال تأمین قوانین مربوط به اقتصاد سوخت و ای

سهم آلومینیوم و فوالد با استحکام باال در بازار خودرو 
های به این دلیل است که خودروسازان به دنبال روش

اقتصادی جهت کاهش وزن وسیله نقلیه هستند. در راستای 
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همین هدف در دهۀ گذشته، آلومینیوم )با وجود اینکه 
تار بدنه قیمتی باالتر از فوالد دارد( بیش از فوالد در ساخ

-خودرو استفاده شده است زیرا خودروسازان ترجیح می

دهند پول بیشتری بدهند و در ازای آن وزن وسیله نقلیه 
کاهش یابد. جستجو برای کاهش بیشتر وزن، خودروسازان 

های الیاف کربن سوق داده است با را به آزمودن کامپوزیت
ا آلومینیوم ها قیمتی چندین برابر فوالد یاینکه این کامپوزیت

است. این  BMWدارند. مثال برجسته در این مورد شرکت 
 i3شرکت خودروساز پیش از ساخت خودروهای الکتریکی 

و وسایل نقلیه هیبرید که در ساخت بدنه آنها به میزان  i8و 
های الیاف کربن استفاده شده است زیادی از کامپوزیت

تولید کننده الیاف کربن  SGLبا شرکت همکاری خود را 
زمینه جدیدی برای  i3به ویژه خودروی نمود. آغاز 

 31ساالنه  BMWها به وجود آورد زیرا شرکت کامپوزیت
تر از کند و با قیمتی پایینهزار خودرو از آن تولید می
به تنهایی  i3 پلتفرمرسد. سوپرخودروها به فروش می

-ند که نشانکمصرف می CFRPمیلیون پوند  01ساالنه 

ی پیروزی بزرگی برای این صنعت است. شرکت دهنده
BMW  پس از توسعۀ فناوری ساختi3 اندازی خط و راه

تولیدی با قابلیت حجم تولید باال از آن، خودروهای جدید 
2016 7-series  .را معرفی کرد 

 

با  series-7 2016با نام  BMWتصویر خودروی جدید شرکت  -4شکل 

 ای مرکب از کامپوزیت و فلزبدنه

و  CFRPساختار خاص این خودروی جدید ترکیبی از 
-فلز است و مواد گران کامپوزیتی دقیقاً در جایی قرار می

گیرند که برای وسیله نقلیه از نظر هزینه و عملکرد سودآور 
درصد وزن بدنۀ  3تنها  CFRPباشند. با وجود اینکه 

کیلوگرم  41دهد ولی تا را تشکیل می series-7خودروهای 
در کاهش وزن خودرو نقش دارد. به دلیل قیمت باالی 

الیاف کربن، استفاده از آن به همراه مواد قدیمی مورد 
استفاده در ساخت خودرو راه مناسبی برای کاهش وزن 

 خودروها در آینده است.
های الیاف کربنی که با استفاده از رزین کامپوزیت

شوند به سه دلیل برای نفوذ بیشتر در ست ساخته میترمو
کنند: هزینه قطعه، چرخه بازار بدنه خودرو مجاهدت می

. محصولمفید مسائل مربوط به عمر زمانی تولید قطعه و 
های زیادی در مورد هریک از این موارد صورت تالش

های زیادی حاصل شده است. ولی گرفته است و پیشرفت
به پذیرش گسترده در صنعت  به منظور دستیابی

خودروسازی، چند اتفاق باید بیفتد. اول آنکه باید قیمت 
 کربن باید حداقل به نصف قیمت کنونی کاهش یابد.الیاف 

دوم آنکه چرخه تولید محصول باید به کمتر از یک دقیقه 
برسد و  در نهایت و پس از اتمام عمر قطعه نیز باید به 

د. بنابراین باید تحقیقات زیادی طور کامل قابل بازیافت باش
های بر روی توسعۀ الیاف کربن ارزان و سازگار با سامانه

ترموپالستیک که قابل بازیافت هستند انجام شود. اگرچنین 
هایی بتوانند خواص مکانیکی و فیزیکی در حد آنچه سامانه

شود را به دست با استفاده از رزین اپوکسی حاصل می
ها کار کوچکی نیست بلکه این تالش .انددهند، موفق شده

های الیاف کربن را در نتیجۀ آن، مسیر رشد آیندۀ کامپوزیت
 صنعت خودروسازی تعیین خواهد کرد.

به دلیل تغییراتی که در قوانین زیست محیطی ایجاد شده 
ترین بزرگ ،، دهۀ کنونی در میان چهل سال گذشتهاست

تولید انبوه به حوزه مواد جدید ورود برای فرصت 
ها خودروها بوده است. سود این موضوع نصیب کامپوزیت

هم شده است و رشد ساالنه قطعی برای آنها در چند سال 
های ترموست در آینده مورد انتظار است. احتماالً رزین

-کوتاه مدت از رشد استفاده در بدنه خودرو برخوردار می

در بلند شوند. برای برآورده شدن انتظارات رشد باالتر 
مدت باید بر موانع فناوری قابل توجه در دو حوزه مواد و 

-ها میفناوری غلبه نمود که در این مورد ترموپالستیک

 توانند نقش بزرگی ایفا کنند.
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