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  دومقسمت  -های مجازی و صنعت كامپوزيتشبکه 

های مجازی در کسب و کار و برخی در شماره گذشته در مورد استفاده از شبکه
شماره پیشنهادهایی در جهت کاهش این ها صحبت شد. در این های آنمحدودیت
 شود.ها ارایه میمحدودیت

های اجتماعی، توجه به ماهیت و امتیازات ذاتی اولین گام در جهت بهبود کارکرد شبکه
کارگیری این ساختار در راستای اهداف کسب و کار است. همانگونه که قبال نیز ها و بهآن

یجاد نسل جدیدی از ارتباطات و اطالع رسانی ها امکان ای این شبکهاشاره شد، جوهره
انگیزی در دنیای کسب و کار نیز دارد. به نحوی که امروزه است که ظرفیت شگفت

توان خبر یا نظری را به گستره بیشتر فعاالن یک صنعت رساند، به شرطی که مجرای می
ند یک کانال یا توامناسبی قبالً برای این اطالع رسانی طراحی شده باشد. این مجرا، می

گروه باشد که ضمن تامین نیازهای اطالعاتی فعاالن صنف )از قبیل اطالعات پیشرفت 
مندی گویی به نیازهای فنی، مطلع شدن از توانصنعت مربوطه در داخل و خارج، پاسخ

های شخصی فاقد پشتوانه علمی، ها )با طرح دیدگاههمکاران و ...(، از آزرده ساختن آن
ها، برانگیز، تبلیغات غیر ضروری و بخصوص تکرار آنت غیر صنفی جنجالطرح موضوعا

 عدم درج مطالب مفید و ...( دوری گزیند.

امکان خود، های و مهارتتوانند با تشریح فنی خدمات ها افراد میدر این شبکه
ها را برای همکاران خود فراهم آورند. مثال خوب این رویکرد، معرفی انتخاب بهترین

تندیس یادبود شرکت حفاری نفت در گروه تلگرامی کامپوزیت و فایبرگالس بود که 
توسط یکی از دوستان به اشتراک گذاشته بود و ضمن معرفی و ترویج یک موضوع فنی، 

همچنین است در مورد  دیگران را نیز از توانایی و ظرفیت صاحب اثر آگاه ساخت.
تامین یک وش کامپوزیتی توسط پالتروژن یا خبرهایی مانند تولید اولین تیر برق شش گ

جاست که به دلیل سیالیت فضای اولیه مورد نیاز صنعت کامپوزیت. اما مشکل این دهما نوع
ها گم های متعدد اعضا، اخبار فوق خیلی زود در میان حجم زیاد دادهها و پیغاماین گروه

را به صورت مکرر اطالع  شوند این نوع اطالعاتشود و صاحبان خبر گاه مجبور میمی
رسانی کنند یا اینکه مخاطبان وقت زیادی را برای مرور آنچه درج شده است، در گروه 

نماید. راه حل پیشنهادی برای صرف کنند که در هر دو حالت زمان زیادی را اتالف می
بندی مطالب ارایه شده در آن مشکل، ایجاد یک سایت پشتیبان است که امکان دستهاین 
بندی مطالب را وب سایت، برخالف یک گروه تلگرامی، قابلیت دسته ود داشته باشد.وج

تری به هایی مانند آموزش، اخبار، بازار و غیره را خواهد داشت و دسترسی آساندر قالب
 نماید.مطالب ارایه شده در گروه خواهد داشت و از تکرار موضوعات جلوگیری می

برانگیز درج اطالعات غیر مرتبط یا جنالهای اجتماعی، های شبکهگروهنقص دیگر 
رسانی و پایبندی به توانند با وضع قوانین، اطالعمیمدیران گروه در این مورد است. 

ها به تدریج عدم تخلف از قوانین را در اعضا تثبیت نمایند. به منظور ایجاد اجرای آن
استفاده  "های آزادجمعه"کارهایی مانند وان از راهتها، میانعطاف و رفع برخی ضرورت

کرد که اعضای گروه در این روز خاص بتوانند معرفی محصوالت خود را تکرار نمایند یا 
 سایر مطالب عمومی مورد عالقه خود را به اطالع اعضا برسانند. 
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 :ت                                            ت                      اخبار کامپوزی

نوزدهمین دوره آموزشی ساالنه کامپوزیت در پژوهشگاه پلیمر و  -1

 که با شرکت فعاالنپتروشیمی ایران برگزار شد. در طی  این دوره 

عضاي هیئت علمی گروه کامپوزیت ، ابرگزار شد یو صنعت یدانشگاه

ها و عالوه بر پرداختن به مباحث تئوري با حضور در کارگاه

صورت هبه طور عملی شرکت کنندگان را ب ههاي مربوطآزمایشگاه

  :از جمله مباحث دوره عبارتند از آشنا ساختند.موضوع ا عملی ب

 گذاري دستی الیه، هاتیکامپوز یطراح یمبان، تیکامپوز موادبازار 

به همراه آزمایشگاه،  خواص مكانیكی هايآزمونبه همراه کارگاه، 

 به همراه کارگاه،  قالبگیري انتقالی رزینبه همراه کارگاه،  یچیپ رشته

به همراه  يفشار يریقالبگبه همراه کارگاه،  نفوذ در خالء ندیفرآ

 نانو، کارگاهبه همراه  یچپیرشته ، کارگاه به همراه پالتروژنکارگاه، 

 به همراه کارگاه يفشار يریقالبگ ندیفرآ، هاتیکامپوز

کرره ترراکنون  N12 Technologiesاخیررراش شرررکت آمریكررایی  -2

 N12 Surface Layer Systemو  NanoStitchمحصرروالت 

(SLS) نمروده اسرت برا دانشرگاه را تولید میDayton Research 

Institute اي را بره وارد همكاري شده است تا امكان ساخت ثانویره

( CNTهاي کربنی )و بتواند صفحات نانولولهخود اضافه کند شرکت 

دو محصول شامل در ( را تولید کند. in 06/mm 1221 اندازه پهن )تا

از نرانو     NanoStitchپیش آغشرته و فریلر رزینریق تقویرت شرده برا 

کربنی با آرایش عمودي و جنگل مانند استفاده شده است ترا هاي لوله

هاي کامپوزیتی را به هر بخیه کند. در نتیجره اسرتحكاب برشری و الیه

یابد بدون آنكه وزن، ضخامت یا تخلخل چقرمگی لمینیت افزایش می

توان سراختارهاي کرامپوزیتی آن بیشتر شود. همچنین به این شكل می

 (.Composites World)چندکاره به وجود آورد 

 
 11که در  CompIC MEدر همایش صنعت ساختمان خاورمیانه  -3

شرود، دو سرازنده مریالدي در دبری برگرزار مری 2611فوریره  11تا 

 Premier Composite Technologiesهاي کامپوزیت یعنی شرکت

(PCT)  وAFFAN Innovative Structuresهرا و ، آخررین سرازه

هراي مرورد اسرتفاده در معمراري بخش کامپوزیرتتجربیاتشان را در 

دوب همایش ارائره  ( در روزarchitectural compositesساختمان )

رئری  مهندسری سراختمان در  Mark Hobbsخواهنرد کررد. آقراي 

ي اسرتفاده از تمرامی برر کارهراي اخیرشران در زمینره PCTشرکت 

. ایشران تمرکز خواهرد کررد ،هاي الیاف کربنی سبكهاي سازهقابلیت

برنرده جرایزه  Zorlu Pavilionکاربردهایی نظیرر سرقس سراختمان 

IstructE  در درجره عرالی مهندسری سراختمان در سرال در استانبول

برنرده  Apple Kunming Pavilionمیالدي، سقس ساختمان  2611

مریالدي و سرقس  2612در سرال  ENRجایزه بهترین پروژه جهرانیق 

خودنگهردار  CFRPتررین سرقس که بزرگ Steve Jobsتماشاخانه 

(self-supportingتاکنون ساخته شده را معرفی و )  توضیح خواهرد

نیرز یكری از  AFFANمدیر عامل شررکت  Amer Affanداد. دکتر 

ها سخنرانان اصلی است و مرور مفصلی در مورد استفاده از کامپوزیت

هرا دهد. این شرکت نیز با همكاري سایر شرکتدر ساختمان ارائه می

چندین پروژه کامپوزیتی در عمارات، اروپا، قطر و عربستان صرعودي 

 (.Materials Todayو  Reinforced Plasticsانجاب داده است )

کارایی کامپاندهاي الیاف کرربن را برراي  Techmer PMشرکت  -1

گیرري اي کره در قالر چاپ سه بعدي افزایش داده اسرت. هرر مراده

خوب  ،در چاپ سه بعدي شود لزوماشه میتزریقی یا اکستروژن استفاد

طرر  قرالبی  Techmer PMکنرد. در ایرن راسرتا، شررکت کار نمی

سولفون تقویت شده با الیاف کرربن کوتراه کره بره ساخته شده از پلی

صورت سه بعدي چاپ شده را عرضه کرده است. براي این منظور از 

استفاده شرده  .ThermWood Corpساخت شرکت  LSAMچاپگرق 

انجراب  CNCاست و همین شرکت، ماشرینكاري آن را برا اسرتفاده از 

 داده است.

 
شود ولی در شروع می mm 0-3بطور معمول کار با الیافی با طول 

حین فرآیند کامپاندسازي و نیز در طول اکستروژن به هنگاب چاپ، 

ماشین، شرایط فرآیند و طراحی قطعه، شود. تنظیمات تر میکوتاه

گذارند. نهایی الیاف در قطعه تماب شده اثر می همگی بر طول

اتیلن و ها )مانند پلیالفیناي از پلیپلیمرهاي مورد استفاده گستره

این  کار کردن با گیرد.را در بر می PEKKو  PEEKپروپیلن( تا پلی

  هایی براي پخت قطعات در دماهايتوانند قال که میدما باال مواد 

C ̊ 266-122 هایی همراه است. یكی از این د با چالشتولید کنن

هاست و دیگري دستیابی به ها پنجره فرآیندي بسیار باریك آنچالش
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بر این مشكالت فائق آمده است و  Techmerبلورینگی که شرکت 

( پ  از چاپ، به annealingبا گرب و سرد کردن کنترل شده )

 (.Composites World)رسد بلورینگی می

 Coreyکره توسرط  Owens Corningات شرکت مطابق اطالع -2

Melvin  مدیر بازار جهانی این شررکت در دوره آموزشریCAMX 

رود برازار جهرانی برگزار شد، انتظار مری (میالدي 2612دسامبر  13)

میلیون دستگاه رشد داشته باشد.  166میالدي تا  2612خودرو تا سال 

خودرو تأثیر دارنرد کره ها در بازار عوامل بسیاري در رشد کامپوزیت

اکسید کربن و بهبرود یكی از آنها قوانین دولتی براي کاهش انتشار دي

اقتصاد سوخت است. همچنین صنعت کامپوزیت به دنبرال راحتری و 

تغییررات صرنعت  Melvinافزایش کارایی خودروهاست. بره اعتقراد 

سرال  26سال آینرده، بریش از تغییراتری اسرت کره در  16خودرو در 

هرایی نیرز همرراه داشته است، هرچند این تغییرات برا چرالش گذشته

 (.Composites Manufacturing Magazineاست )

با همكاري چندین شرکت مختلس،  Polynt-Reichholdشرکت  -0

اي کامپوزیتی براي کاپوت خودرو عرضره کررده اسرت کره بره قطعه

روش چاپ سه بعدي تهیه شده است و خطوط تزئینری آن بره جراي 

اپ، ماشینكاري شده است. این قطعه برا اسرتفاده از کامپانرد الیراف چ

بره وسریله ماشرین  Techmer PMکربن خرد تهیه شرده از شررکت 

BAAM  ساخت شرکتCincinnati Inc.   چاپ شده است. سرپ

 روي آن را برررا پوشرررش کیفیرررت بررراالي          TruDesignشررررکت 

high-build TDRT 130،  سررراخت خرررود شررررکتPolynt-

Reichholdه ابعراد نهرایی نیرز، ، پوشش داده است. براي دستیابی بر

 Additiveشرررکت  CNCقطعرره توسررط دسررتگاه  کرراريماشررین

Engineering Solutions (AEC) است  انجاب شده(Composites 

World.) 

 
اند که تنها با یك برار از موادي ساخته شده high-buildهاي )پوشش

نسبت ضخیر و بدون شره یا جاري شدن اعمال بر سطح، پوششی به 

 آورند(.به وجود می

در هلند، مهمترین جاده ارتباطی شمال و جنوب شرهر  A2اتوبان  -2

Maastricht  در این کشور با بار ترافیكری بسریار سرنگین برود. ایرن

اتوبان که بر فراز سطح زمین قرار داشت شهر را بره دو نیمره تقسریر 

کرد. محدودیت فضایی و حجر باالي خودروي عبوري منجر شده می

کیلرومتر در سراعت باشرد و  26بود تا حداکثر سررعت مجراز، تنهرا 

. در نتیجره صردا و آلرودگی، شرودترافیك سنگین چند ساعته ایجراد 

ترین مشكل ساکنان اطراف اتوبان بود و اثراتی منفی برر محریط بزرگ

 گذاشت.زیست می

 

مریالدي، دولرت هلنرد تصرمیر  2661مشكل، در سال  براي حل این 

ي جدیدي را در همان محل اتوبان احداث کنرد گرفت تونل دو طبقه

و باالي تونل، روي سطح زمین، فضاي سبز ایجاد کنند. سراخت ایرن 

 تكمیل شد. 2612در سال  km 3/2تونل با طول 

 

سروزي، یرك به منظور تأمین ایمنی تونل به هنگاب بروز احتمالی آتش

. مطرابق قروانین مربروط بره نشانی مطمئن  مورد نیاز بودسیستر آتش

ها، این سیستر باید همواره آماده به کار باشد. واضح است که برا تونل

هاي فلرزي نمریها، از لولهلوله    توجه به اثرات خوردگی در داخل

ترا خواسته شد  Verstedenتوانستند استفاده کنند. بنابراین از شرکت 

هراي ي لولرهراه حلی براي ایرن چرالش بیابرد. ایرن شررکت، شربكه

را مطابق اسرتاندارد  km 2/1   و به طول mm 122کامپوزیتی با قطر 

ISO 14692 هاي اضطراري تونل نص  کرد. لوله ساخت و در داخل

جدیردي اسرت  Atlacها، رزین رزین مورد استفاده در تولید این لوله

ي آن، کننرردهو از طریررق توزیرر  Aliancysکرره توسررط شرررکت 

Euroresins .تأمین شده است 

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/aliancy_euroresins.png
http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/aliancy_euroresins_2.png
https://www.compositesworld.com/cdn/cms/1217-CW-blog-CAMX17-Polynt3Dprinted-tool-section.jpg
https://www.compositesworld.com/cdn/cms/1217-CW-blog-CAMX17-Polynt3Dprinted-tool-section.jpg
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هرا، تمراب به منظور تحویل سری  و قیمیتی قابل رقابت با سرایر روش

منتقرل شرد  ،شبكه ساخته شده بر روي یك کامیون حمل و به محرل

(JEC.) 

 
 

 سرراخت   ایررن دسررتگاه کرره پرریش از  .Cincinnati Incشرررکت  -1

 BAAM: Big Area Additiveسررطح )افررزاي بررزرگ برررهر

Manufacturing) ،اکنرون همرین سیسرتر را هرر را عرضه کرده بود

ي چراپ ( با محفظهSAAMافزاي کوچك سطح )براي ساخت برهر

مرواد پرشرده برا الیراف همچنرین، متر مكع  توسعه داده است.  266

 BAAMاستاندارد براي چراپ سره بعردي برا  يموادکربن کوتاه که 

کره  SAAM( دسرتگاه print head) چراپ متناس  با سريق هستند،

انرد. بره ایرن ترتیر  ایرن اده شدهد توسعه استتر تر و دقیقکوچك

شرکت قادر به تولید قطعات بزرگ )صندلی سریاه در تصرویر زیررین 

سمت راست( و قطعات کوچك )صرندلی آبری روي همران صرندلی 

را بررا  SAAMدسررتگاه  .Cincinnati Incسرریاه( اسررت. شرررکت 

 New Valence Roboticsي همكرررراري شرررررکت سررررازنده

(NVBOTS انجاب داده است )(Composites World.) 

    
( تهیرره کننررده PCC) Plasan Carbon ompositesشرررکت  -2

موفق  ،( براي بازار حمل و نقلCFRPهاي کربنی )قطعات کامپوزیت

پرل برین ( و ramsبه انعقاد قراردادي جهت تولید سركوي هواپیمرا )

 Amtrak®( براي شرکت bridgeplatesسكوي بارگیري و خودرو )

جا کردن چمدان برراي افرراد نراتوان و شده است. این تجهیزات جابه

مسن و افرادي که کالسكه یا ویلچیر دارند را به هنگاب سروار و پیراده 

 کند.تر میشدن آسان

 
آلومینیروب  ( به طور معمرول ازbridgeplatesو  ramsاین تجهیزات )

هسرتند کره برا  kg 12و  16شوند و به ترتیر  داراي وزن ساخته می

یابد. در کاهش می kg 1/2و  22، به CFRPهاي استفاده از کامپوزیت

ي ، از پررنق قطعرره کامپوزیررت پرریش آغشررتهbridgeplatesطراحرری 

هاي النره زنبروري و فروب اپوکسی تقویت شده با الیاف کربن با هسته

شده است که عبارتند از یك صفحه پایه، دو تیغره و دو  شكل استفاده

انرد. بست که با یك چس  اپوکسی سراختاري بره هرر متصرل شرده

الیراف کرربن -نیز شامل پنق قطعه کامپوزیت اپوکسی rampsطراحی 

است. تمامی این قطعات کامپوزیتی از طریق روش کیسه خأل و پخت 

 Composites Manufacturingشرروند ) در اترروکالو تولیررد مرری

Magazine  وNet Composites.) 

عضرو مرکرز ملتلفره صرنعت  22از  یكی Michelmanشرکت  -16

( شرده اسرت. ایرن UD-CCM) کامپوزیرت در دانشرگاه دلروارمواد 

اي را تقبل کرده است که به سنجش آهارزنی شرکت سرپرستی پروژه

(sizingالیاف کربن و شیشه جهت سازگاري با هرر دو ) یرن نروع رز

تالش آنها بر ایرن اسرت کره  کند.ترموست و ترموپالستیك کمك می

بهترین ترکیر  آهرارزنی/ الیراف/ رزیرن را جهرت ارتقراي خرواص 

گرمایی، ضربه و خستگی بره دسرت کامپوزیت نظیر افزایش مقاومت 

ند تا براي گستره وسریعی از کاربردهرا در صرنای  خودروسرازي، آور

 (.Composites World) هوافضا و الكترونیك مناس  باشد

توانرد اند کره مریفرآیندي را توسعه داده MITمحققان دانشگاه  -11

بره طرور  تولید کند کره الیاف بسیار نازك با قطري در ابعاد نانومتري

به گفته محققان، این الیاف باید گران  استثنایی محكر و سفت هستند.

انتخررابی بررراي مرراده بتوانررد نبرروده و تولیدشرران آسرران باشررد تررا 

ها باشد. فرآیند تولید به ناب ژل الكتروریسری اسرت کره نانوکامپوزیت

و توسرط  Journal of Materials Scienceي شرر  آن در مجلره

     و دانشررجوي پسررا دکتررراي وي، Gregory Rutledgeپروفسررور 

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/aliancy_euroresins_4.png
http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/aliancy_euroresins_3.png
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Jay Park  .دهنرد آنها در این مقاله توضیح مریبه چاپ رسیده است

 یگر اسرت،ایش یك خاصیت به بهاي کاهش خاصیت دکه معموالش افز

افترد  افرزایش شبیه آنچه در مورد اسرتحكاب و چقرمگری اتفراي مری

شود، ماده شكننده شده و استحكاب اغل  موج  کاهش چقرمگی می

شكند. ولری الیرافی بنابراین مكانیزمی براي جذب انرژي نداشته و می

یاري از این مشركالت را شود، بسکه از طریق فرآیند جدید ساخته می

اتیلن ساخته شده به این روش داراي خواصی در حد د. الیاف پلیندار

در واقر  ایرن  بهتر از آنهاسرت. ( و حتیDyneemaیما )داینکوالر و 

اي الیاف، در مقایسه با الیاف کربنی و سرامیكی که به میرزان گسرترده

مشرابه ولری داراي اسرتحكاب  ،شروددر مواد کرامپوزیتی اسرتفاده مری

چقرمگی بیشتر و دانسیته کمتري است. فرآینرد سراخت، برا یرك ژل 

 ،شود و به دلیرل وجرود نیروهراي الكتریكری، الیرافپلیمري آغاز می

ریسی بیشتر کشیده شده و قطر آن از چند میكرون در فرآیند قبلیق ژل

این پروژه توسط ارتش آمریكرا و  یابد.به چند صد نانومتر کاهش می

، مرکرز توسرعه و مهندسری و Natick Soldier Research از طریق

 Natinalو نیررز بنیرراد  Soldier Nanotechnologiesملسسرره 

Science شرود پشرتیبانی مری ،براي علوب و مهندسری مرواد(JEC  و

Composites World.) 

 

، تقویرت کننرده شیشره جدیردي را برا نراب      Chomaratشرکت  -12
TMFlow-G سرازان در توسعه داده است تا پاسخگوي تقاضاي قطعره

بهبود عملكرد فرآیندي و کاهش قیمت باشد. ساختار غیرمعمول ایرن 

اي اسرت کره ضرمن حفرل عملكررد مكرانیكی، کننده به گونهتقویت

 هاي جریرانی برینکند. بر خالف واسطنفوذپذیري باالیی را ایجاد می

(  که از الیاف regular interlaminar flow mediaاي معمول )الیه

( تشكیل شردهCSMخرد ) نمد( یا الیاف CFMپیوسته ) نمد کربن

از الیاف شیشه پیوسته ساخته شده اسرت. خرواص  TMFlow-Gاند،  

کره  هراي بافتره اسرتیرا پارچره NCFمشرابه  TMFlow-Gمكانیكی 

هاي برا عملكررد نفوذپذیري باالیی هر دارد و قابل استفاده در لمینیت

باال است. این محصول بره ویرژه برراي قطعرات برزرگ و سراختاري 

 (.Materials Todayمناس  است )

 اال                                                                         معرفی واحد فع

در زمینی بره مسراحت  1312در سال که  بهشت کویر آریانا شرکت

متر مرب  در شهرك صنعتی کاسرپین واقر  در اسرتان قرزوین  12666

تولید کننده لولره هرا و اتصراالت کرامپوزیتی از ه است احداث گردید

 هتقویت شده با الیاف شیش ، وینیل استر و پلی استرنوع رزین اپوکسی

   باشد. از ویژگی هراي شراخم محصروالت ایرن واحرد تولیردي می

 .سال و مقاومت خوردگی براال اشراره نمرود 26ان به طول عمر تومی

کیلومتر در سال بوده که قرادر  226ظرفیت تولید این کارخانه بالغ بر 

 3666ترا  166به تولید لولره و اتصراالت کرامپوزیتی در سرایز هراي 

 .میلیمتر می باشد

تهران، شهرك صنعتی  –آزادراه قزوین  22کیلومتر کارخانه:  آدرس

 2کاسپین، فاز 

تهران، میدان ونك، خیابان گاندي جنوبی،خیابان آدرس دفتر مرکزي: 

 23نوزدهر، پالك 

 621-11001122 تلفن:

 http://www.bkagrp.com:  نشانی اینترنتی

 

 :ت                                                                           بازار کامپوزی

 ( فروشگاه اینترنتی ایران کامپوزیتircomposite.ir) 

 

 تومان 220666: گرمی 366شیشه ریزبافت پارچه       

 تومان 160666: گرمی 262شیشه ریزبافت پارچه 

 تومان 20666: گرمی 102شیشه ریزبافت پارچه 

 تومان 20666: گرمی 126شیشه ریزبافت پارچه 

 تومان 00666: گرمی 166شیشه ریزبافت پارچه 

 تومان 20666گرمی:  266جهته شیشه تكپارچه 

 تومان 10666گرمی:  166جهته شیشه تكپارچه 

 تومان CR209 :330666رزین اپوکسی سیستر 

 مانتو BMC :20266الیاف شیشه مخصوص چاپد 

 تومانPOLIPOL 354 :330666 شفاف استر غیراشباعپلیرزین 

 

 باشد(ها میچاپ رایگان قیمت محصوالت شرکت دوماهنامه آمادۀ)

http://www.bkagrp.com/
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 :                                                    کتابخانه دیجیتال کامپوزیت     

نوشرته   Processing of Polymer Matrix Compositesکتراب  

P.K. Mallick، را  ،اسرتاد مهندسری مكانیرك در دانشرگاه میشریگان

ایرن کتراب . اسرت چاپ رسرانیده هب 2612در سال  CRCانتشارات 

فصل است و سعی  11شامل 

هاي علمی کرده است تا جنبه

و عملرری را ترکیرر  کنررد. 

هرررایی از همچنرررین  مثرررال

دي ارائه انتخاب عوامل فرآین

کرده اسرت و در پایران هرر 

فصل مسائلی وجود دارد ترا 

مفاهیر شفاف شود. در فصل 

اول که مقدمه است در مورد 

هرا، اجزاي سازنده کامپوزیت

اصال  سرطح الیراف، کسرر 

هراي یابی الیاف، مدول و اسرتحكاب کامپوزیرتحجمی و زاویه جهت

سراخت و تك جهته، ساختار لمینیت، خواص حرارتری، فرآینردهاي 

اسرت. فصرل دوب برا نراب  توضریح داده شرده مسائل مربوط به هزینه

بنردي یرشایاف به توضیح اشكال مختلس الیاف و انرواع آرمعماري ال

پرردازد. میبعدي، سه بعدي، اتفاقی و انتخابی الیاف شامل خطی، دو 

هاي پلیمري یعنی در فصل سوب به سراغ جزء دیگر سازنده کامپوزیت

کند. و پلیمرهاي ترموست و ترموپالستیك را معرفی میماتری  رفته 

فصل چهارب مبانی فرآیند است و مباحث آن عبارتند از چرخه پخرت 

رزیرن، سطح الیاف، جریان  شوندگیترموست، گرانروي، ترپلیمرهاي 

 مانررده و واپرریچشهرراي برراقیشرردگی، حبرراب، تررنش، جمرر پخررت

(distortion)شررود و سرراختی کرره منجررر برره عیرروب مرری ، فرآینررد

مسرائل مربروط  شر به  هفترو  ششر، ول پنجرفص آشكارسازي آنها.

اي، فشاري و کامپوزیرت به سه روش قالبگیري شامل قالبگیري کیسه

فصل و پالتروژن به ترتی  در رشته پیچیپردازد. فرآیندهاي مای  می

تهیه کامپوزیرت فصل دهر به اند.توضیح داده شده نهرو هشتر هاي 

هاي پلیمري با ماتری  ترموپالستیك اختصاص دارد و فصل یازدهر 

 ها( و تعمیر، پایان بخش کتاب است.با عنوان اتصال )کامپوزیت

 :معرفی سایت                                                                                   

متعلق به شررکت    /http://www.moldedfiberglass.com تسای

MFG  سابقه در ارائه خدمت بره صرنای  مختلرس سال  06با بیش از

چنرد بخرش اصرلی شرامل برازار،  دارايوب سرایت شررکت  .است

ها و منراب  اطالعراتی فرآیندها، مواد، خدمات، موقعیت مكانی شرکت

هراي تولیردي شررکت در در بخش بازار به کاربرد کامپوزیرتاست. 

صرنای  خرودرویی، سراختمان، الكتریكری، دفراعی، کاربردهایی مانند 

در بخش فرآیندها، انواع اشاره شده است.  انرژي بادي و مدیریت آب

هاي قالبگیري بسرته و فرآینردهاي قرالبگیري براز توضریح داده روش

اسرتر، وینیرل اسرتر، ها شامل پلریاند. در بخش مواد، انواع رزینشده

 D-LFTو  DCPDیورتان، فنولیك، اپوکسری، هاي هیبرید، پلیرزین

هایی مانند الیاف شیشه، کربن، آرامید، الیاف آرامید، کنندهو نیز تقویت

بخرش منراب ، اطالعرات در انرد. آرایش الیاف و غیرره معرفری شرده

هراي قالر  نظیررو برا موضروعات مختلرس  pdfل  سودمندي در قا

طراحی، اطالعات مربوط به کاربردها و بازار، اطالعاتی در مورد مواد 

و فرآیندها موجرود اسرت. در همرین بخرش، چنرد ویردئو در مرورد 

هراي موضوعاتی مثرل قرالبگیري فشراري، اثررات اسرتایرن و قابلیرت

ن، قابل دانلرود در مونتاژ قطعات براي خودرو و کامیو MFGشرکت 

 است.

 

 

 
 

                                                                     

                                                                    

 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

 22878744باشد فاکس دوماهنامة صنعت کامپوزیت آمادة انعكاس اخبار صنایع مي

 صنعت کامپوزیت
 

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

http://www.moldedfiberglass.com/
http://www.ips.org.ir/
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 در دنيااقتصادي كامپوزيتوضعيت  هنگاهي ب

 مقدمه  -1

 زيداا اي روشن خواهدد ااشدت، آيندههابازار جهاني كامپوزيت

ار گستاه وسيعي از محصدوت  از تقاضا بااي مواا سبك وزن 

قطعا  هواپيما گافتد  تدا كاتهداي مصدافي كوردك ار  دا  

انتظار  ،Lucintelمطابق گزارش شاكت تحقيقاتي  افزايش است.

 2/111بد   2222تا سا  روا ك  بازار محصوت  كامپوزيتي مي

 هدايميليارا اتر باسد. گزارش ساتن  وضعيت صنايع ار زمين 

الياف شيش ، ، الياف كابن، صنايع خواروسازي، صنايع هوافضا 

 بازار اروپا ار ااام  آمده است. نيز وضعيت و

 بازار الياف شيشه -2

ااه تقويت كننده اصلي ار صنعت كامپوزيت، الياف شيش ، م

 4شوا. بازار الياف شيش  ار ايات  متحده با محسوب مي

 11/1)ميليارا پوند  5/2ميالاي ب   2212ارصد افزايش ار سا  

ميليارا اتر رسيده است. انتظار  1/2 و ارزش ميليارا كيلوگام(

تا  %4/1با ناخ رشد ساتن   جم بازار الياف شيش   روا ك مي

 ميليارا كيلوگام( 4/1) ميليارا پوند 1/1يالاي ب  م 2221سا  

 باسد.

 مل و نقل، ساخت و ساز و لول  و مخزن س  بخش اصلي 

ارصد  جم  96شوا و بااي مصاف الياف شيش  محسوب مي

هاي اند. افزايش پاوژهكلي اين بازار را ب  خوا اختصاص اااه

ه هاي  وزتوليد خوارو و رشد مثبت فعاليت ،ساخت مسكن

هاي آب و فاضالب عوامل نفت و گاز ب  همااه رشد زياساخت

ميالاي و پس از  2221ي بازار الياف شيش  تا سا  پيش بانده

 هستند.ار ايات  متحده آن 

ار سا  با  سب عاض  و تقاضا، ظافيت جهاني الياف شيش  

ميليارا كيلوگام(  20/5ميليارا پوند ) 2/11ميالاي باابا  2212

را  1)شكل  است 61% (utilization) باااريبهاهي و اارا بوا

از ظافيت  باااريبهاه Lucintelبيني ببينيد(. مطابق پيش

افت  %61ميالاي ب   2210هاي الياف شيش  ار سا  كارخان 

خواهد كاا زياا ظافيت توليد آن افزايش خواهد يافت. بااي 

ظافيت توليد جديدي قصد اارا  Owens Corningمثا  شاكت 

 Jshi and Johnsرا ار فاانس  و هند ايجاا كند و شاكت 

Manville  نيز افزايش ظافيت توليد ار ايات  متحده را ار

ار هند  Taishanبانام  خوا قاار اااه است. همچنين شاكت 

كارخان   Şişecamگذاري كااه است و گاوه صنعتي ساماي 

 است.جديدي را ار تاكي  ا داث كااه 

 

  بااي الياف شيش  ار ي جهانيتغييا وضعيت عاض  و تقاضا -1شكل 

 ميالاي 2212و  2212هاي سا 

ب  اليل ركوا  GFRPهاي س از افت توليد كامپوزيتار اروپا پ

، صدنعت مديالاي 2226تا  2222هاي سا  مالي و اقتصااي بين

   كامپوزيت پنجمين سدا  رشدد موفقيدت آميدز خدوا را سدپاي 

ميليدون  1/1از كدل  %2كند و ار مقايس  با سا  قبل با رشد مي

هاي گذشت ، را ببينيد(. مشاب  سا  2است )شكل  هتن همااه بوا

ي روند مشداهده شدده ار ار اروپا، بازتاب كننده GFRP جم 

ها ك  ار وليد تاموپالستيكهاي مختلف اين بازار است. تبخش

مدواا  سداياشدد، بديش از ابتدا ار صنعت خوارو اسدتفااه مدي

مديالاي  2212تاموپالستيك رشد ااشدت  اسدت ولدي ار سدا  

هداي پيوسدت  و بد  ويد ه ( بد  فاآيندد%5بيشتاين  جم توليد )

ي فاآيندهاي پيوست  از مدواا پالتاوژن اختصاص ااشت و عمده

نددد. ار ااخددل اروپددا، كشددور آلمددان، كنتاموسددت اسددتفااه مددي

با بيشتاين رشد اسدت. همچندين  GFRPكننده توليد  بزرگتاين

رشد اين بازار ار جنوب اروپا )ايتاليا، فاانس ، اسپانيا و پاتقا ( 

ار  ا  يك رقمي شدن است. ار  ا   اضا،  جم توليدد ار 

هدا از كشدوري اي ار اروپا افت ندارا. روندهيچ كشور يا منطق 

ب  كشور ايگا و نيز با  سب مواا مورا استفااه و فاآينددهاي 

تواندد بسديار ساخت عمده، متغيا است. ار واقع، ناخ رشد مدي

 متفاو  باشد. 
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 هاي الياف شيش  ار اروپا با  سب كيلوتنبازار كامپوزيتوضعيت  -2شكل 

توسط تعداا زيدااي  ،ار اروپا نيز مانند ايگا مناطق جهان، بازار

شدوا ولدي ار بسدياري از هداي كوردك تعيدين مدياز تجار 

تدا  12ها، تنها توسط كامپوزيت جم كلي  %62تا  02كشورها، 

تاين خايدداران شوا. همچنان بزرگها توليد مياز شاكت 22%

ار اروپدا، بازارهداي  مدل ونقدل و سداختمان  GFRPقطعا  

توليددي را  GFRPهستند ك  ها كدام يك سدوم كدل قطعدا  

كنند. نقش كليدي اين او بازار يكي از اتيدل روندد مصاف مي

ار توليدد ناخدالد ااخلدي  GFRPوليد رو ب  رشد بلند مد  ت

است. با وجوا آنك  هنوز پتانسيل خوبي بااي كاربااهاي جديد 

همچنددان محصددوت  اسددتاندارا بدد   GFRPوجددوا اارا، مددواا 

ار اروپا ار  ا  افزايش اسدت و  GFRPتوليد آيند.  ساب مي

تدا از روندد رشدد ارصد، عقب 2با  جم توليد جهاني بيش از 

نابااين با وجوا روند مثبت رشد ار خوا اروپدا، جهاني است. ب

 سهم اروپا از توليد جهاني ار  ا  كاهش است.

بازار الياف شيش  ب  اليل افزايش كدارباا ار بازارهداي  ،بنابااين

مختلف ار  ا  رشد است و ميزان خايد ب  شدد  بد  قيمدت 

باا رشد اين بازار و بستگي اارا. ب  منظور پيش GFRPقطعا  

يت رقابت بااي بازار اليداف شيشد  تزم اسدت كد  صدنعت قابل

 الياف شيش  با رند موضوع تماكز كند ك  عبارتند از؛

 :كاهش قيمت .1

ب  منظور قابليت رقابت با فوتا، آلومينيدوم و بدتن بايدد قيمدت 

ي بسدياري هاي نوآوراند قطعا  كامپوزيتي كاهش يابد. فاصت

انسداني و انداژي ار  بااي كاهش قيمت مواا خام، هزين  نياوي

 توليد يك قطع  كامپوزتي وجوا اارا.

 هاي ساخت جديدفناوري .2

هاي ساخت قابل تغييا از طايدق كداهش زمدان ي فناوريتوسع 

راخ  فاآيند و كاهش هزين  ار اين صنعت مدورا نيداز اسدت. 

پدذياي ار هداي مختلفدي مانندد انعطدافبااي اين منظور روش

 و تاكيب وجوا اارا.طاا ي، انتخاب مااه، ساخت 

 ي قويچرخه عرضه .3

ي راخ  عاض  جهاني ي توسع تزم است ك  صنعت ار زمين 

سددازي و سدداخت بددااي از نظددا مددواا خددام، طاا ددي، قالددب

گدذاري كندد زيداا كدارباا آنهدا ار صدنايع ها ساماي كامپوزيت

مختلف نظيا خواروسازي، اناژي بااي، هوافضدا و الكتاونيدك 

 ست.ار  ا  افزايش ا

 بيني بهترسازي و پيشهاي شبيهروش .4

سدازي افزارهداي شدبي ي نامگذاري جهت توسع نياز ب  ساماي 

بااي ساخت قطعا  كدامپوزيتي نيدز ضداوري اسدت زيداا ار 

سازي وجوا اارند كد  افزاري شبي هاي نامصنعت  فوتا بانام 

و اعتبددار قطعددا  را  (، كيفيددتwarpage) اعوجددا تلددورانس، 

 كنند.بيني ميپيش

 هاي تعمير و بازيافتگذاري در فناوريسرمايه .5

هددا و ي زياسدداختصددنعت كامپوزيددت بايددد از طايددق توسددع 

هاي سازندگان تجهيدزا  اصدلي را هاي سواآور، رالشفناوري

 از نظا تعمياا  و بازيافت  ل كند.

هاي جديدي ار صنايع كامپوزيت وجوا اارندد بنابااين فاصت

ي اصدلي بسدياري از اينك  اين صنعت تأمين كننده با توج  ب  و

بازارهاي اقتصااي است، باندگان و بازندگاني وجدوا خواهندد 
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، فاوشدندگان جديددي Lucintelااشت. مطابق انتظدار شداكت 

 گياي خواهند كاا.باخواهند خواست و نيازهاي بازار را هدف

 بازار الياف كربن -3

اهدد. ار سدا    ااام  ميالياف كابن، رشد خوا را با قدربازار 

 ميالاي، تقاضاي جهاني بااي الياف كابن ب  طور تقايدب 2212

هداي صدنايع هوافضدا، تيغد  هدا يدك از تن بدوا. 222,25باابا 

هاي بااي و كاربااهاي خواروسدازي، يدك پدنجم ايدن توربين

اهندد. مدابقي آن شدامل كاتهداي ورزشدي، بازار را تشكيل مدي

هدداي قددالبگياي شددده بدد  روش تيككامپاندسددازي بددااي پالسدد

ها و سداختمان تزريقي، مخازن فشاري، تقويت كننده زياساخت

صنايع اريايي، نفت وگاز و سايا  (،tooling) سازي، قالبسازي

هاي اخيدا، تقاضدا بدااي باشد. ار سا تا ميكاربااهاي كورك

افدزايش ااشدت  اسدت و انتظدار    %15تدا  12الياف كابن سداتن  

 هاي آتي نيز ااام  ااشت  باشد.اين ناخ رشد ار سا  روامي

است تن  222,65بااي توليد الياف كابن  دوا صنعت ظافيت 

ك  اين عدا با اسدا  ظافيدت خدالد مد)يا )يعندي  دداكثا 

ار نظدا  باو  محاسب  شدهتواند توليد شوا( مقداري ك  واقعاً مي

ي ظافيدت اسدمكداهش محصو  بدا  توقف توليدگافتن اياا  

 .آمده استتن ب  است  222,125با كلي باابا 

توليدد كنندده  9ي الياف كابن ار جهان، توليد كننده 22ار ميان 

از توليدد و فداوش ايدن صدنعت را ار اسدت   %05تا  02، او 

ي جديد ك  بيشتاشدان ار ردين هسدتند، توليد كننده 12اارند. 

اهند از ظافيت اسمي جهان را ب  خوا اختصاص مي %15تا  12

بايد  بنابااين ،را اارند ياز توليد و فاوش جهان %5ولي كمتا از 

روا كد  ماندگي كداري كنندد. انتظدار مديبااي جباان اين عقب

هداي ار سا تن  222,62تا  222,05تقاضا بااي الياف كابن ب  

افيدت باسد و بنابااين ميزان تقاضدا و ظ ميالاي 2216و  2210

اي خواهد رسيد و ب  ظافيت توليد اضاف توليد اوباره ب  تعاا  

 نياز خواهد بوا.

وري فني ار ها كاربااي ب  بهاه CFRPهاي پذياش كامپوزيت

 اصدل  ي فنيو اقتصااي بستگي اارا. ار بيشتا كاربااها، بهاه

الياف كابن شامل وزن كم و نسدبت اسدتحكام بد  وزن بدات  از

خوارويي ك  بدند  است. بااي مثا  خوارويي با بدن  فوتاي )

ن از صفحا  فلزي ب  هم جوش خوراه ساخت  شدده اسدت( آ

هداي است. با استفااه از كامپوزيدت kg 422ااراي وزن تقايبي 

CFRP  كاهش خواهد يافت )كد   %25ار بدن  خوارو، وزن آن

اي عالي ار كاهش مصداف سدوخت يدا افدزايش ب  معناي بهاه

 .عما باتاي ار خواروهاي الكتايكي است(

كاربااهداي انبدوه ار  CFRPهداي كامپوزيت پذياشالبت  بااي 

-بايد رالششوند، خوارويي ك  روزان  توليد ميها مانند ميليون

اقتصااي  ل شوند. بايد قيمت الياف كدابن و نيدز قيمدت  هاي

خوشدبختان  راه  دل، سدااه كل قطع  كامپوزيت كداهش يابدد. 

 است؛ توليد انبوه.

اا امكان اسدتفااه از فاآينددهاي سدايع توليد ساي ار  جم زي

، قددالبگياي فشدداري، قددالبگياي تزريقددي، RTMجديددد ماننددد 

و غياه را ك  همگي بااي سداخت ( wet molding)قالبگياي تا 

كندد. نتيجد  اندد را فدااهم مديتوسع  اااه شده CFRPقطعا  

است كد  بدا خدالف گذشدت  بد  جداي  CFRPنهايي، قطعا  

كاربااهداي شدوند. اقيقد  سداخت  مديها ار عاض رند ساعت

اارندد ب  ازاي وا دد هاي كم و هزين پاتيااژ نياز ب  توليد انبوه 

هداي وا دد ولي بااي پذياش  جم باتي بازار انبوه بايد هزين 

 .را ببينيد( 1)شكل كاهش يابد

غيا مستقيم  اصل از كارباا اليداف  مزيتعالوه با اين، بايد از 

خوارو يدا مونتداژ از خاص  اي وزن كمتا قطع ار كاهشكابن 

وزن كمتا  باااري كاا.بهاه ، ب  خوبي اصل ار كل وسيل  نقلي 

 تعليدقسيسدتم شدوا كد  خدوارو بد  بدن  خوارو موجب مدي

و موتدور  هداي اور رداخ()تسدتيك تاياها ها،و راختا سبك

تاي نياز ااشت  باشد. ممكن است تزم باشد تا مهندسي كورك

بد  تمدام مزايداي بتدوان تغييا يابد تدا ب  طور كامل خوارو  يك

  است يافت. CFRP اصل از كارباا 

هاي آن با قو  ار  ا  ار نتيج ، بازار الياف كابن و كامپوزيت

رشد هستند. ميزان تقاضا هم ارز ظافيت توليد مقددور خواهدد 

شددد. پيشددافت ار زميندد  هددا او سيسددتم رزينددي تاموسددت و 

هاي الياف كابن كمك ب  پذياش بيشتا كامپوزيت تاموپالستيك

 خواهد كاا. 
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 بااهاي صنعتيرافزايش تقاضا بااي كا اهاي ساخت بكاهش هزين  ايا -1شكل 

ار كاربااهاي بازارهاي انبوه جديد مانند خواروسازي، 

كاربااهاي ارست و ب  جا،  جم باتي توليد را ار پي خواهد 

 خواهد منجا كمتا هاي¬ااشت و  جم باتي توليد ب  هزين 

 .شد

 ابازار كامپوزيت در صنعت هوافض -4

ها و م)سسا  تحقيقاتي ار صنعت هوافضا با  مايت اانشگاه

 15ار طو   ها است. ا  انتقا  از انياي فلز ب  انياي كامپوزيت

 سا  گذشت ، شاهد افزايش رشمگياي ار استفااه از 

 787ايم: بوئينگ ها ار او بانام  جديد هوافضايي بواهكامپوزيت

Dreamliner   و اياباA350 XWB ،افزايش توليد .      

كند. كنندگان مواا را با رالش افزايش تقاضا روباو ميتأمين

 Oak Ridge Nationalمطابق بارسي و تحليل انجام شده توسط 

Laboratory  گزارش(ORKL/SR-2016/100 بين سا ،) هاي

ارصدي ار  262آور ميالاي، افزايش شگفت 2222تا  2212

بااي الياف كابن تخمين زاه شده  ميزان تقاضاي صنعت هوافضا

 است.

سازندگان تجهيزا  اصلي و تأمين كنندگان قطعا  ار صنعت 

  هاي ساخت خوا را با همان شيب، افزايش هوافضا، قابليت

اي را ار اين اما ماااميك  اتوماسيون نقش مهم فزاينده اهند.مي

با  سازان، ها اوكنندگان تجهيزا  و قالبتأمين كند،بازي مي

هاي مورا نياز ار عملكاا خوا مواج  هستند. رالش پيشافت

است  تاين رالشمهم ،ساعتها ار تي  ريني افزايش  جمِ 

بازتاب سوا و زيان  اصل است.  ،عملكااي زياا اين شاخدِ

ها و افزايش تقاضا بااي توليد رشد آتي ِكاربااهاي كامپوزيت

ي هوافضا تصنع بااي. آنها منوط ب  توفيق كاهش قيمت است

كابن، كاهش  مواا و فاآيندهاي اليافسا با  ها، رالشتجاري

 قيمت، اتوماسيون و ايجيتالي كاان است.

طي اه  اخيا، انقالبي رخ ااا: بوئينگ و بد  انبدا  آن ايابدا ، 

 نددتاجيح ااا يوري هاي فلزي و/يا تاكيبفنا كامپوزيت ها را ب 

هداي بدزرگ زهانتخاب مواا بااي سدا ارو استاندارا جديدي را 

از ارصدد  52بديش از  ك  منجا شد بد  اينكد ند اااولي  ايجاا ك

 ،A350 XWBو  Dreamlinerمدورا اسدتفااه ار سداخت مدواا 

 باشد. هضم پيامددهاي اصدلي ناشدي از ايدن انقدالب كامپوزيت 

رالش باانگيز باشد. يكي از اياا  اصلي ايدن بدوا كد  تواند مي

دگان و سازندگان تجهيزا  اصلي ار صدنعت هوافضدا، كننتأمين

بسديار  ( و غيابازگشدتيrecurring costِهداي بازگشدتي )هزيند 

ي هاي مبني با مطالعدا  اوليد بينيپيشبيشتاي را ار مقايس  با 

اتيل مختلفي بااي اين موضوع وجوا اارا ولدي  تجاب  كااند.

ها بااي كامپوزيت ي طاا يتمامي آنها ب  كمبوا اانش ار زمين 

و بازرسدي كيفدي توماسيون  جديم ساخت، طاا ي قالب آنها، ا

افتدد( مابدوط ها اتفدا  مديگذاري رندتي ك  ار تي ) همزمان 

 شوا.مي

ار  ا   اضا صنعت هوافضا ار فاز تثبيت قاار اارا و ارگيدا 

. هايي بااي كاهش قيمت و بهبوا كيفيدت اسدتي فاآيندتوسع 

 موارا زيا تماكز اارا: با اين صنعت

  سازي كيفيت كار با مواا ب  منظور تنظيم رسبناكي بهين

 ار محيط، كاهش پاز و غياه.

 استاسي آسان بااي تميزسازي و كاريبهبوا ماشين 
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 پايدارسازيِ عوامل محيطي ساخت مانند اما و رطوبت 

 گدذاري خواكدار )اتوماسديون شدامل بارسدبATL: 

automated tape laying ) و جايگذاري خواكار الياف

(AFP: automated fiber placement) 

  ارزيابي عيوب از بازرسي كيفي همزمان، مستندسازي و

 سازيطايق ايجيتالي

ي يك هواپيما ار هنگام توليدد ايجاا تغييا ار طاا يِ تأييد شده

گذارا، بد  طدور هاي بيش از  دي ك  با جاي ميب  اليل هزين 

نيسدت. ولدي ارو  مابدوط بد  وابسدتگي ميدان جاز م ،معمو 

طاا ي و ساخت هواپيما بد  هنگدام انتخداب مدواا و فاآينددها 

(M&P.بااي يك بانام  هواپيمايي جديد بسيار با ارزش است ) 

تالش بااي كاهش هزين  بايد فااتا از بحد  سداخت و فاآيندد 

طاا دي  رفت  و عواملي نظيا طاا ي سازه را نيز ار نظا بگيداا.

ااي ساخت بايد با مبناي ااندش مابوطد  پيشدافت كندد. ايدن ب

گذاري و طاا ي قالب موضوع ب  كاهش پيچيدگي الگوهاي تي 

و نيز كاهش هزين  بااي مونتاژ، كنتا  عوامل فاآيندد و گدزارش 

كنددد. همچنددين اتوماسدديون ماا ددل ار ايجيتددالي كمددك مددي

ي ب  آيندده خشد. با نگاهب، كيفيت را بهبوا ميفاآيندهاي ساخت

 كند:صنعت هوافضا، روند تغيياا  ار س   وزه ظهور مي

 مواد و فرآيند 

تاموپالسدتيك ار اين مورا ا تماتً شاهد افزايش كارباا مدواا  

و ك  ناشي از زمان فاآيندد بد  مااتدب كمتدا آنهدا خواهيم بوا 

ار مونتدداژ اسددت. فاصددت اسددتفااه از جددوش تاموپالسددتيك 

هداي ي فلز با مواا سدااميكي ار بخدشهمچنين امكان جايگزين

 ها وجوا اارا.ااغ پيشااننده

 /كنترل فرآيند/ مستندسازي محيط 

محيط ساخت نظيدا امدا،  عوامل تثبيتشاهد روا ك  انتظار مي 

همچنين خطوط هوايي توزيع اما، رطوبت و زمان پخت باشيم. 

و افزار پيشافت  ب  سمت  سگاهاي ارزانتا، ايجيتالي كاان، نام

-realزيدابي ارجداي )پااازشگاهاي سدايع و كارآمدد بدااي ار

time)  آسيب پيش خواهند رفت. عالوه با اين، گزارش عوامدل

بنددي تفسديا و طبقد گدذاري و فاآيند و تصوياباااري از تيد 

تصويا ب  تكميل كار كنتا  كيفي ار  ين ساخت قطع  خواكار 

 كمك خواهد كاا.

  تامينزنجيره (supply chain) 

اين اسدت تأمين كنندگانِ ااراي وا دهاي توليدي  بااي اولويت

سدازندگان  مااكدز پيشدافت  تحدت كنتدا  ك  وا دهاي آنها ب 

ار  مااكز تحقيقاتياي از تجهيزا  اصلي نزايك بواه و با شبك 

و  بندديخوشد ارگيدا ارتباط باشند. بنابااين صدنعت هوافضدا 

 ايجاا اين گون  ارتباطا  خواهد شد.

 خودروسازيكامپوزيت در صنعت ازار ب -5

كيلدوگام( از  022ميليدارا و  1ميليدارا پوندد ) 4ساتن  با اينك  

، رسددمواا كامپوزيتي ار صنعت خواروسدازي بد  فداوش مدي

 اهندد.از وزن خواروهدا را تشدكيل مدي %1هدا تنهدا كامپوزيت

ها ب  اليل قوانين وضدع شدده، هارند اورنماي رشد كامپوزيت

ها همچنان بداقي بينان  است ولي موانع پذياش كامپوزيتخوش

اي است ك  فضدايي رالشدي بدااي است و شاايط بازار ب  گون 

هاي آتدي بد  وجدوا خواهدد آورا. توليدكنندگان صنايع ار سا 

 جايگداه اربااهاي جديدي خواهند ااشدت ولديك ،هاكامپوزيت

  فظ خواهند كاا. ار بازارخوا را 

ز مشاب  سدايا مدواا تنهدا زمداني بدااي اسدتفااه، ها نيكامپوزيت

قيمدت تمدام شدده، وزن و عملكداا ازنظا شوند ك  انتخاب مي

نسبت ب  رقباي خدوا، پيشدنهاا بهتداي را ارائد  اهندد. عوامدل 

هددا ار صددنعت خواروسددازي بسددياري بددا پددذياش كامپوزيددت

مشدداركت اارنددد ولددي موضددوع اسددتانداراهاي جهددانيِ اقتصدداا 

هاي مابوط ، محاك اصلي هستند. موانع پيش ريسوخت و فناو

وسايل نقلي  سدبك و رقابدت  كاهش ناخ رشد فاوشِشامل رو 

 سايا مواا است.

كاهش مصاف سوخت تعيين شده توسط ميالاي،  2225سا  تا 

( EPA) كدايمتحدده آما ات يا ستيز طيآژانس  فاظت از مح

شدتا از بي %1هداي پيكدا ، و بااي كداميون %92بااي خواروها،

ميالاي خواهد بوا. سازندگان تجهيزا   2212سطح آن ار سا  

كنندد تدا بتوانندد بد  ايدن هاي مختلفي را انبا  مياصلي، روش

هدا، كداهش وزن خدوارو اهداف است يابند. يكي از اين روش

 است.

ار  %2كاهشِ وزن خدوارو،  %12با يك  ساب ساانگشتي، ها 

همچنين، وسايل  ا.كاجويي ايجاا خواهد صاف مصاف سوخت 

تا ب  توان كمتاي بااي شتاب نيداز اارندد و بندابااين نقلي  سبك
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وقتي با موتورهاي كورك و با مصاف سوخت كمتا نيز جفدت 

بندابااين شوند، بااي رانندگي بسديار مطلدوب خواهندد بدوا. مي

 با روي مدواا سدبك سداماي  سازندگان تجهيزا  اصلي خوارو

خواروهايي كارآمد و سازنده تحويدل اهندد. كنند تا گذاري مي

ها ار ارزشي ك  نسدبت بد  سدايا مدواا اهميت نقش كامپوزيت

هاي خوارو مشدخد اارند و قابليتشان ار انطبا  با زياساخت

 شوا.مي

عبارتسددت از  رددالش بلندمددد ِ فددااروي صددنعت كامپوزيددت

ميدزي كد  بدااي فلدزا  آسازگاري با فاآيندهاي اتصا  و رنگ

اااه شده است. با اين  ا ، جستجو بدااي كداهش وزن،  توسع 

سازندگان تجهيزا  اصدلي خدوارو را مجبدور كدااه اسدت تدا 

خالقيت بيشتاي ب  خا  اهند و از تاكيب فدوتا، آلومينيدوم و 

ها استفااه كنند تا ك  پيشتا باور نكااني بوا. اسدتفااه كامپوزيت

اي و ش نقطد هاي ساختاري بااي اتصا  همااه با جدواز رسب

پدذيا كدااه ها را امكدانپاركاري، بسياري از اين گون  نوآوري

 است. 

بازار خواروهداي سدبك وزن ار آمايكداي شدمالي بدا رشددي 

 4)شدكل  ك  كاهش ااشت  است 2226پيوست  همااه بوا تا سا  

 2215تا  2212از سا   ، فاوش وسايل نقلي . پس از آنرا ببينيد(

نداخ  و تغييدا ( YoY: year-over-year) ن رشد ساتبا ميالاي 

ساتن  بيشتا از ناخ رشد توليدا  ناخالد ااخلي همدااه بدواه 

مديالاي، فداوش وسدايل نقليد  سدبك ار  2215است. ار سا  

ميليون اسدتگاه رسديده اسدت كد  بدااي  12آمايكاي شمالي ب  

هداي وجوايك  ار سدا  اوره پس از ركوا، قابل تحمل است. با

اين وسايل نقلي  همچنان بيشدتا ميالاي، فاوش  2212و  2219

 بدون تغييا است.  ن ساتميليون استگاه است، رشد  12از 

 
فاوش وسايل نقلي  سبك ار ايات  متحده -4شكل 

توليدكنندگان خوارو ب  انبا  رشدي هسدتند كد  بتواندد بدااي 

كسب سهم بازار با رقباي مستقيم و غيامستقيم رقابت كند. البت  

رقابدت سدختي اسدت ردون فدوتا  اانند ك  اين رقابت،آنها مي

اصدلي خدوارو مدتي طوتني، مااه انتخابيِ سازندگان تجهيزا  

هداي موجدوا آن بهداه بواه است و از قيمت پايين و زياساخت

اند. صنعت فوتا همچنان هم ار  ا  پيشافت اسدت و راه بااه

كندد. همچندين آلومينيدوم بد  را بااي مواا جايگزين مسدوا مي

اش، سدازگاري بدا سيسدتم رندگ اليل فاآيندهاي شناخت  شدده

سهم قابل تدوجهي از بدازار را  تا از فوتا،خوارو و قيمت پايين

  بدد  اسددت آوراه اسددت. توليدكنندددگان مددواا رقيددب ماننددد

هاي بهتداي نسدبت بد  ها بايد نشان اهند ك  راه  لكامپوزيت

فوتا و آلومينيوم از نظا وزن، عملكاا و هزين  اارند تدا بتوانندد 

 پياوز ميدان باشند.

ها امپوزيتار مجموع، بازار خوارو، فضايي رالشي است ولي ك

هاي آتي  نصديب خدوا اند ك  سهمي را ار سا ب  جايي رسيده

ها تاكيبي از هزين ، وزن و عملكاا را ب  اسدت كنند. كامپوزيت

هدايي خلدق شدوند كد  از تمدام اهند ب  وي ه زماني ك  طاحمي

يندددهاي آنهددا اسددتفااه كننددد.       مزايدداي مددواا كددامپوزيتي و فاآ

ن ارآمد را ار ايدن بدازار رقدابتي خواهندد كنندگاني بهتايتوليد 

هاي گذاريااشت ك  پيشنهااا  با ارزش خوا را قبل از ساماي 

 تجاري و انساني، ارزيابي و اعتبار سنجي كنند.
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