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وقتــی صحبــت از تولیــد مقــرون بــه صرفــه ی قطعــات ســبک وزن
بــا مقاومــت بــاال بــه صــورت انبــوه مــی شــود ،طــول الیــاف تقویــت
کننــده ای کــه در ســاختار آنهــا اســتفاده مــی شــود پــر اهمیــت
اســت .قاعــده کلــی در اینجــا ایــن اســت :هرچــه الیــاف موجــود در
پالســتیک هــا بیشــتر باشــند ،مقاومــت محصــوالت نهایــی نیــز بیشــتر
خواهــد شــد .بــه طــور معمــول  ،طــول و میــزان فیبراســتفاده شــده در
مخلــوط هــای گرانــول آمــاده شــده بــا فیبــر را نمــی تــوان بــه میــزان
قابــل توجــه ای کنتــرل کــرد ولــی اگــر از روش ترکیــب مســتقیم
الیــاف ( )FDCاســتفاده شــود ایــن امــر امــکان پذیــر مــی شــود.
در ایــن روش مــی تــوان از یــک منبــع تغذیــه ( )feederکــه
در کنــار دســتگاه  جــای گــذاری شــده اســت بــرای ترکیــب رشــته
هــای الیــاف بــا طولهــای مختلــف ،در مــذاب پالســتیک اســتفاده کــرد.
ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه خــواص مکانیکــی قطعــات ،بــه مقــدار
بســیار زیــادی بهبــود یابــد .عــاوه بــر ایــن ،در مقایســه بــا گرانــول
اســتاندارد تقویــت شــده بــا الیــاف ،مزایــای قابــل توجهــی نیــز دارد.
اســتفاده از پالســتیک هــای پــر شــده از الیــاف ،در ســاخت و ســازهای
ســبک یکــی از چندیــن گزینــه مــورد اســتفاده اســت .مخصوصــا بــرای
زمــان هایــی کــه مــی خواهیــم خــواص ترکیــب بــه مقــدار مناســب
برســد (بهینــه ســازی خــواص) و وزن آن انــدازه گیــری شــود .
در اینجــا نتیجــه ی دلخــواه مــا ،کاهــش وزن ،بــدون ایجــاد مشــکل
در ظرفیــت تحمــل بــار ،ســختی یــا ســایر عملکردهــای طراحی اســت.
ایــن ســاخت و ســازهای ســبک مــی تواننــد هــم بــه ســاختار یــک
قســمت جداگانــه و هــم بــه یــک واحــد کامــل مربــوط باشــد.
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برگردان:

ﻣﺮﯾﻢ زارع ﺑﻨﺎدﮐﻮﮐﻰ

داﻧﺸﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﭘﻠﯿﻤﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

بــه عنــوان مثــال  ،اســتفاده از ســازه هــای النــه
زنبــوری ،همانطــور کــه در طبیعــت نیــز مشــاهده
میشــود ،از ســال هــا قبــل در ســاخت هواپیمــا و در
صنعــت خــودرو از ویژگــی هــای مطرحــی بــوده اســت
و یــا باتــری هــای ســبک تــر بــا کارایــی بیشــتر تنهــا
از طریــق اســتحکام بخشــیدن بــه ســاختار هــای ســبک
وزن ،امــکان پذیــر اســت.
روش ترکیب مستقیم الیاف ()FDC
اگــر تقاضــای زیــادی کــه بــرای قطعــات تقویــت
شــده بــا الیــاف در ســاخت خــودرو وجــود دارد را در
نظــر بگیریــم ،مشــخص مــی شــود کــه تنظیــم انعطــاف
پذیــری پالســتیک بــا طــول الیــاف ،بــرای بهبــود خــواص
موردنظــر ،مناســب اســت .راه حــل فنــی بــرای پــردازش
طــول فیبرهــای مختلــف کــه اربــرگ ( )Arburgدر
زمینــه ترکیــب مســتقیم فیبــر ارائــه مــی دهــد ،شــامل
یــک منبــع تغذیــه ( )feederبا دســتگاه بــرش یکپارچه،
یــک ســیلندر تطبیــق یافتــه اســت .بــا کمــک تختــه
هــای ارزان قیمــت الیــاف شیشــه ،الیــاف بــه طورمــداوم
قبــل از اینکــه مســتقیماً بــه ذوب مایــع اضافــه شــوند ،بــه
طــول هــای موردنیــاز بریــده مــی شــوند (شــکل  .)1بــه
صــورت تئــوری الیــاف تــا  50طــول  میلــی متــر قابــل
بــرش هســتند .اگرچــه بــه صــورت عملــی حداکثــر  تــا
طــول  33.6میلــی متــر نیــز قابــل بــرش انــد.
مزایــای پالســتیک هــای تقویــت شــده بــا
الیــاف شیشــه
مهمتریــن مزیــت اســتفاده از پالســتیک هــای تقویــت
شــده بــا الیــاف ،اســتحکام مکانیکــی زیــاد آنهــا اســت
کــه بــه دمــا نیــز وابســته نیســت .بــا ایــن حــال ،اثــر
قابــل توجهــی در مقاومــت و چقرمگــی فقــط بــا اســتفاده
از الیــاف  بــا طــول بیــش از  2میلــی متــر حاصــل مــی
شــود .شکســتگی ،خــزش و جــذب انــرژی  این پالســتیک
هــا ،همگــی مشــابه فلــزات اســت .ایــن درحالیــت کــه
قطعــه ترموپالســت مــی مانــد و مزایــای آن را بــه همــراه
دارد .مخلــوط هــای گرانــول معمولــی بــا طــول فیبــر
بیــن  0.3و حداکثــر  6میلــی متــر هســتند ولــی  منبــع
تغذیــه ( )arburgایــن امــکان را بــه مــا میدهــد کــه
الیافــی بــا طــول بیــن  15تــا  50میلــی متــر را در مــذاب
پالســتیک مخلــوط کنیــم .عــاوه بــر طــول الیــاف،
محتــوای فیبــر و ترکیــب مــواد (و بنابرایــن خصوصیــات
قطعــه) مــی تواننــد بــه صــورت جداگانــه ،بــا توجــه بــه

آنچــه میخواهیــم ،تنظیــم شــوند.
استحکام جزئی بیشتر
بــه طــور کلــی روش اســتفاده از منبــع تغذیــه
( )feederبســیار ســاده اســت .الیــاف بــه طــور مســتقیم
از یــک چرخنــده تغذیــه مــی شــوند ،بــا اســتفاده از
یــک بــرش دهنــده بــه طــول مــورد بریــده شــده و بــه
پالســتیک مــذاب اضافــه مــی شــوند .واحــد تزریــق
دارای دو قســمت اســت .ابتــدا گرانــول پالســتیک ذوب
شــده ،ســپس الیــاف بــرش خــورده بــه قســمت جلــوی
واحدهــای تزریــق رســیده و از طریــق حرکــت پیــچ بــا
پالســتیک همگــن مــی شــوند.
یــک ازمایــش تجربــی ،نشــان مــی دهــد کــه وقتــی از
یــک دانــه گرانــول معمولــی اســتفاده مــی شــود ،حــدود
 30درصــد از الیــاف بیــش از  2میلــی متــر هســتند ولــی
بــا اســتفاده از روش ترکیــب مســتقیم الیــاف (الیــاف بــا
انــدازه  16میلــی متــر) ایــن درصــد بــه حــدود  50درصد
افزایــش مــی یابــد.

شکل 1
روش ترکیــب مســتقیم الیــاف در مقایســه بــا گرانــول
هــای معمولــی کــه بــا فیبــر طوالنــی مخلــوط می شــوند،
مزایــای زیــادی دارد :اول اینکــه در طــی آمــاده ســازی
مــذاب ،الیــاف آســیب کمتــری مــی بیننــد ،دومیــن ایــن
کــه کــه مقاومــت اجــزای آن بــه طــور قابــل توجهــی
افزایــش مــی یابــد و در نهایــت از طریــق تنظیــم خــواص
قســمت هــای مختلــف ،مــی تــوان بــر روی خصوصیــات
بخــش هــای دلخــواه تأثیــر گذاشــت .بــا توجــه بــه اینکــه
در ایــن روش از مــواد پایــه بســیار ارزان قیمــت اســتفاده
مــی شــود ،ایــن روش مقــرون بــه صرفــه اســت.
در طــول قالــب گیــری بــا تزریــق مســتقیم الیــاف،
عــاوه بــر پلــی پروپیلــن تجــاری اســتاندارد ،الیــاف بلنــد
و هــم چنیــن یــک مــاده اتصــال دهنــده  ،الزم اســت
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(شــکل .)2

شکل 2
تغذیه و برش یکپارچه در واحد کنترل
فرآینــد ترکیــب مســتقیم الیــاف ( )FDCمیتوانــد
بــه طــور کامل در واحــد کنتــرل ( ،)Selogicaبــا فرایند
هــای دلخــواه  ترکیــب و تکمیــل شــود .ایــن فراینــد های
دلخــواه را مــی تــوان بصــورت کامــا کاربــردی در هــر
قســمت چرخــه کــه مطلــوب تــر اســت ،قــرار داد .تســت
هــای منطقــی بــرای اطمینــان از اینکــه ایــن فراینــد های
فرعــی بــه طــور منطقــی و بصرفــه و آن طــور کــه مــد
نظــر مــا اســت ،عمــل میکننــد ،انجــام میشــود .بنابرایــن
ایــن روش بســیار انعطــاف پذیــر اســت.
انعطــاف پذیــری ایــن روش بــه صــورت روزمــره
نیــز مشــهود اســت .بــه عنــوان مثــال ،مــی تــوان از
ایــن روش  در طیــف گســترده ای ازترکیبــات اســتفاده
کــرد .زیــرا بســیاری از پالســتیک هایــی کــه بــه طــور
معمــول اســتفاده مــی شــوند  ،مــی تواننــد بــا الیــاف بــه
روشــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،تقویــت شــوند.
منبــع تغذیــه ،قالــب گیــری تزریقــی را بــا اســتفاده از
مــاژول هــای ســیلندر ترموپالســتیک دســتگاه هــای
مختلــف قالــب گیــری تزریقــی ( )Allrounderامــکان
پذیــر مــی کنــد .هزینــه کل ایــن پــروژه نیــز ،وقتــی
کــه سیســتم در دســتگاههای قالــب گیــری تزریقــی
اســتاندارد بــا نیــروی  275تــن یــا بیشــتر اســتفاده مــی
شــود ،بســیار ناچیــز خواهــد شــد .همچنیــن امــکان
اتوماســیون در منبــع تغذیــه نیزوجــود دارد .بــه ایــن
طریــق کــه مــی تــوان از یــک سیســتم رباتیــک بــرای
قــرار دادن ورقهــای آلــی اضافــی در قالــب اســتفاده کــرد
کــه بــه طــور قابــل توجهــی باعــث افزایــش  ظرفیــت
تحمــل قطعــات نیــز خواهــد شــد.
ترکیبی از  FDCبا ورق های کامپوزیت
الیــاف ،چــه بــه صــورت بافتــه شــده و چــه بــه صورت
24
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غیربافتــه ،خــواص مکانیکــی ترکیــب را ماننــد ســختی و
مقاومــت افزایــش مــی دهنــد .از مزایــای ایــن ایــده کــه
در آن از فرآینــد ترکیــب مســتقیم الیــاف بــا ورق هــای
کامپوزیــت ترموپالســتیک بهــره بــرداری مــی شــود ،ایــن
اســت کــه ورق هــای کامپوزیــت ترموپالســتیک مقاومــت
بیشــتری ایجــاد مــی کننــد و در نهایــت قطعــات
کامپوزیتــی بســیار مقاومــی تولیــد مــی شــوند کــه حتــی
مــی تواننــد در بعضــی مــوارد جایگزیــن فلــز شــوند.
مثالــی بــرای جــز کامپوزیتــی بــا مقاومــت بــاال و
ســبک وزن کــه در صنعــت خودروســازی اســتفاده مــی
شــود ،رکاب هــای مــورد اســتفاده در صنعــت خــودرو
اســت (شــکل  .)3بــه منظــور افزایــش ســختی رکاب هــا
دو ورق آلــی اضافــه ،بــا ضخامــت هــای مختلــف در قالــب
هــای تــک حفــره ای ،قــرار مــی گیرنــد و پــس از آن ،
عناصــر تقویــت کننــده  بــر روی آن قــرار مــی گیرنــد .
سریع و کارآمد :روند فرآیند
ابتــدا ورقهــای آلــی قبــل از اینکــه از طریــق رادیاتــور
مــادون قرمــز ،بــه دمــای تشــکیل برســند ،بــا اســتفاده
از یــک صفحــه گرمایشــی ،بــه آرامــی گــرم مــی شــوند.
ورقهــای آلــی بــا ضخامتهــای مختلــف را مــی تــوان بــا
کــج كــردن گیــره ،بــه دمــای پرداخــت یكنواخت رســاند.
فرآینــد تشــکیل و پوشــاندن بیــش از حــد ،هــر دو در
قالــب خاصــی انجــام مــی شــوند (شــکل .)4
ایــن فرآینــد  ،متناســب بــا تولیــد انبــوه تنظیــم شــده
اســت .بنابرایــن ضــروری اســت کــه در ایــن روش از
زمــان ،بخصــوص در مراحــل مختلــف نظــارت و تضمیــن
کیفیــت ،بــه صــورت بهینــه اســتفاده کــرد .تضمیــن
کیفیــت کلــی و نظــارت بــر درجــه حــرارت ،بــرای
ورقهــای آلــی گــرم شــده ،بــه صــورت درون خطــی و بــا
اســتفاده از دوربیــن مــادون قرمــز و آزمایــش خمشــی
قطعــات انجــام مــی شــود .پارامترهــای کیفیــت مربوطــه،
بــا اســتفاده از سیســتم کنتــرل ( )Selogicaمــی توانند
بصــورت گرافیکــی تجســم شــوند.
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باالترین کیفیت قطعه
وقتــی فنــاوری قالــب و رونــد تولیــد کام ـ ً
ا مطابقــت
داشــته باشــند ،ایــن نــوع تولیــد پیچیــده بــه صــورت
انبــوه ،کامـ ً
ا آســان و بــا اطمینــان کار مــی کنــد .درواقــع
 ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــه دلیــل پوشــاندن مــداوم
و زیــاد ورق هــای آلــی ،هیــچ الیافــی بــه صــورت بــاز
وجــود نخواهــد داشــت .بــه عنــوان مثــال بــرای اضافــه
کــردن پیــچ خوردگــی هــا در ترکیــب یــا افزایــش گــره
خوردگــی هــا ،تزریــق بــا ورق هــای آلــی بــه ســاختار
الیــاف آســیب نمــی رســاند .هــم چنیــن بــا اســتفاده از
بخــش هایــی بــا ضخامــت هــای مختلــف ،میتــوان اجــزا
را در موقعیــت مناســب  ،تقویــت کــرد تــا در نهایــت  
یــک پیونــد محکــم ،از طریــق فشــرده ســازی مقاطــع
موجــود در قالــب ،ایجــاد کــرد.
پــردازش ورق هــای آلــی بــه همــراه فرآینــد ترکیــب
مســتقیم الیــاف ،مقاومــت بســیار باالیــی ایجــاد میکنــد.
اگــر هنــگام تولیــد سیســتم پــدال ورقهــای آلــی نیــز

ادغــام شــوند ،هنــگام اعمــال بــار آســتانه تخریــب 117
درصــد افزایــش مــی یابــد .همچنیــن در مقایســه بــا
قطعــات فلــزی هــم وزن ،خــواص کامپوزیــت هــا بهتــر
اســت .بــرای مثــال قطعــه ای فلــزی بــا طــول  500میلــی
متــر 533 ،گــرم وزن دارد ،در حالــی کــه همــان قطعــه
کامپوزیتــی فقــط  202گــرم وزن دارد .ایــن اختالفــات
در فرآینــد تولیــد حتــی بارزتــر مــی شــود :قطعــه ی
کامپوزیــت آزمایــش شــده و آمــاده ی اســتفاده  ،فقــط در
 50ثانیــه تولیــد مــی شــود  ،در حالــی کــه تولیــد همــان
قطعــه بــه صــورت فلــزی ،چنــد روز طــول مــی کشــد.
نتیجه گیری
وقتــی صحبــت از تولیــد قطعــات ســبک وزن بــا
مقاومــت بــاال مــی شــود ،روش ترکیــب مســتقیم الیــاف
چندیــن مزیــت را بــا هــم بــرای مــا بــه ارمغــان مــی آورد:
 .1قطعــات کامپوزیــت را مــی تــوان بــه ســرعت ،بــه
ســادگی و بــه صــورت انبــوه تولیــد کــرد.
 .2الیــاف شیشــه را مــی تــوان بــه طــول دل خــواه
بریــد .بنابرایــن مــی تــوان آنهــا را بــه صــورت جداگانــه
بــا نیازهــای قســمت مربوطــه تنظیــم کــرد و بــه طــور
کارامــد اســتفاده کــرد.
 .3مــی تــوان آنهــا را مســتقیماً از طریــق منبــع
تغذیــه ( )feederکــه درکنــار دســتگاه جــای گــذاری
شــده اســت بــه مــذاب افــزود و مخلــور را همگــن کــرد.
 .4اتوماســیون و همچنیــن تکمیــل فرآینــد ،مــی
توانــد بــا اســتفاده از کنتــرل کننــده ( )Selogicaبــه
طورجامــع و بــه میــزان مــورد نیــاز بــرای بهینــه ســازی،
انجــام شــود.
از ترکیــب کــردن روش ترکیــب مســتقیم الیــاف بــا
ورق هــای آلــی میتــوان بــا نــام کلیــدی ادغــام فراینــد
نیــز یــاد کــرد.
تهیــه ،تولیــد و بازرســی کیفیــت مــی توانــد بــه طــور
کامــل در یــک فرآینــد ادغــام شــود و تولیــد را دو برابــر
کارآمدتــر کنــد .از ایــن طریــق اوالً ،هزینــه هــای پــروژه
کاهــش مــی یابــد و ثانیــا ،زمــان تولیــد بــه طــور قابــل
توجهــی کوتــاه تــر از تولیــد یــک قطعــه فلــزی اســت .بــه
ایــن ترتیــب ســطح باالیــی از کارایــی ،در تولیــد قطعــات
ســبک وزن بــا مقاومــت بــاال  ،بــه صــورت روزانــه حاصــل
مــی شــود.
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