
 

 شود؟تاتو چگونه انجام میتمرین 
شود؟ در پاسخ به این تمرین تاتو چگونه انجام میکه تاتو این است یکی از سواالت مهم طراحان 

پوست مندی از حل ممکن بهرهترین راههای مختلفی را پیشنهاد کرد اما منطقیتوان راهسوال می
؛ این محصول بهترین روش ممکن برای است TPEاالستومرترموپالستیک مصنوعی ساخته شده از 

، به همین دلیل در این متن به صورت کامل درباره االستومر ترموپالستیک باشدتمرین تاتو می
 ایم با ما همراه باشید.توضیح داده

 

 پوست مصنوعیآشنایی با مواد سازنده 
پلیمری است که در تولید شود، یک ماده نامیده می TPEکه به اختصار االستومر ترموپالستیک 

اصطالح االستومر  ،شوداستفاده می پوست مصنوعی قطعات پالستیکی مختلف به ویژه
بوده و  ترموپالستیک از سه بخش تشکیل شده است. جزء اول که کلمه ترمو است به معنای گرما

که به نوعی خاصیت  باشدمیقسمت دوم این اصطالح پالستیک و در نهایت قسمت آخر االستومر 
 کشسان یا نرم و قابل انعطاف اشاره دارد. 

ایجاد  ،تولید این ماده انقالبی عظیم در تولید قطعات پالستیکی که نیاز به خاصیت ارتجاعی دارند
 کرده است. 

 
TPE  یست؟چ 

، بحث انعطاف گیردترین مسائلی که در تولید قطعات پالستیکی مورد توجه قرار مییکی از مهم
نبود، برای ایجاد نرمی و  TPEپذیری قطعه تولیدی است. حدود چهار دهه پیش که اثری از 

؛ به همین دلیل امکان تولید پوست رفتند PVC ها و انعطاف در قطعات تولیدی به سراغ الستیک
 مصنوعی وجود نداشت.

شود که فقط در ی آنها باعث میها باید به این نکته اشاره کنیم که قیمت باالدر مورد پی وی سی 
همچنین استفاده از الستیک دو چالش جدی  ،تولید برخی قطعات خاص مورد استفاده قرار گیرند

 را به همراه دارد. 

اول اینکه فرآیند پخت و یا گرم کردن آنها کمی پیچیده است و دومین موضوع عوارض زیست 
 شود.ها ایجاد میمحیطی است که به دلیل غیرقابل بازیافت الستیک

به دنبال برای تولید محصوالت جدیدی مانند پوست مصنوعی این موضوع باعث شد محققان 
 پذیر باشند.جایگزین جدیدی برای تولید قطعات پالستیکی انعطاف



 
ای در تولید محصوالت پلیمری به خود اختصاص ها تولید شدند و جایگاه ویژهTPEبه این ترتیب  

بسیار مهمی که در مورد این مواد قابل توجه است این است که دارای خواص ویژگی ، دادند
شود عالوه بر استحکام مناسب، انعطاف این باعث می؛ پالستیکی و کشسانی همزمان هستند

 پذیری باالیی نیز داشته باشند.

گروه  گویند. در مقابل مواد ترموپالستیک،ها مواد ترموپالستیک میTPEدر اصطالح فارسی به  
تفاوت این دو نوع ماده در نوع پیوندهای  ،دیگری از مواد وجود دارد که به ترموست معروفند

 فیزیکی تشکیل دهنده ساختار آنهاست.

 

 ترموپالستکخواص االستومر 
در مورد االستومرها باید به این نکته اشاره کنیم که در اثر قرار گرفتن در معرض حرارت، پیوندهای 

 شوند.شود و در نتیجه این مواد نرم نمیضعیف نمی فیزیکی آنها

نکته مهم در  ،شوندپذیر میها خواص پالستیکی دارند و با حرارت دادن نرم و انعطافTPEاما  
مورد این ویژگی این است که در فرآیند تولید با اکستروژن یا تزریق پالستیک، تولید مواد با اشکال 

 شود.مختلف بسیار آسان می هایو طرح

ای خاصیت ارتجاعی خوب االستومرهای ترموپالستیک نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. اگر تکه
از این مواد را در دست بگیرید و شروع به کشیدن آنها کنید، این مواد در هنگام رها شدن کشیده 

در حین کشیدن نیرویی باالتر از تنش البته تا زمانی که  ؛گردندشده و به شکل اولیه خود باز می
 افتد.تسلیم وارد نکنید، این اتفاق می

 

 TPEانواع االستومر ترموپالستیک 
TPE ها به دو دسته کلیTPE  مصنوعی وTPE در این قسمت الزم است  ،شوندآلیاژی تقسیم می

 به معرفی مختصری در مورد این دو مقوله بپردازیم.

 

 TPEآلیاژ 
آید. آلیاژ االستومر ای است که از ترکیب مواد اولیه با درصدهای مختلف به وجود میمادهآلیاژ 

 ،شودترموپالستیک از اتصال یک نوع ترموپالستیک و یک پلیمر نرم مانند الستیک تولید می
شود و همچنین توسط مواد پلیمری )الستیک( تامین می TPEخاصیت انعطاف پذیری مورد نیاز 

ک با ایجاد ثبات در ساختار فیزیکی ماده نهایی، سطح پالستیسیته و توانایی شرکت در ترموپالستی



 
در بخش اکسترودرهای  Companderبخشد. واحدهای فرآیندهای مختلف در آن ماده را بهبود می

ها به دو گروه اولفینی این ترموپالستیک ؛صنعتی وظیفه تولید این نوع مواد را بر عهده دارند
(EDPM شوند.ستایرن طبقه بندی میو ا( 

 
TPE برای تولید پوست مصنوعی مصنوعی  

TPEشوند. در واقع در های صنعتی از ترکیب یا سنتز تعدادی مونومر سخت و نرم ایجاد میTPE
TPEشود در حالی که در های مصنوعی نوعی پیوند شیمیایی بین اجزای تشکیل دهنده برقرار می

 نیست.های آلیاژی اصال اینطور 

هر یک از دو بخش مونومر نرم و سخت نیز دو ویژگی و نقش جداگانه در ترکیب دارند.  
کنند، در حالی که مونومرهای سخت وظیفه مونومرهای نرم نقش ایجاد انعطاف در مواد را ایفا می

 ایجاد قوام فیزیکی برای انعطاف پذیری مناسب مواد را بر عهده دارند. 

 

 ر تولید االستومرهای ترموپالستیکدو روش متداول د

 گیری تزریقی قالب 
   اکستروژن 

 

گیری تزریقی به این صورت است که مواد به داخل قیف اکسترودر ریخته شده و پس فرآیند قالب
. در انتهای اکسترودر یک قالب وجود دارد و مواد ذوب رسند، مواد به انتهای اکسترودر میآناز 

 شود. شده با فشار سر به داخل قالب تزریق می

شود که در این روش اکستروژن روش دیگری است که معموالً برای محصوالت پیوسته استفاده می
و  دخواهد شاستفاده  نیز همچنین از این مواد برای چاپگرهای سه بعدی ؛مقاله ذکر نشده است

 توان محصوالت را با پرینت سه بعدی تولید کرد.می

 ،گیری فشاری در این مواد رایج نیست و روش تزریق بسیار سریع و اقتصادی استروش قالب
گیری بادی، کلندرینگ مذاب، ترموفرمینگ و توان با قالباالستومرهای ترموپالستیک را می

 جوشکاری حرارتی نیز پردازش کرد.

 



 

 TPEپالستیک االستومر کاربرد ترمو
 ،ها و خواص عالی کاربردهای زیادی دارندبه دلیل ویژگی TPE های االستومری ترموپالستیک

 و قطعات استفاده کرد. صنوعی مانند پوست متوان از آنها در ساخت بسیاری از محصوالت می

از این محصول را برای ساخت  توانید ردپاییکافی است به اطراف خود نگاه کنید، بدون شک می
 قطعات مختلف در بسیاری از لوازم خانگی در محیط کار خود مشاهده کنید.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می TPEز مهمترین کاربردهای ترموپالستیک االستومر ا

 

 وازم خانگیتولید ل 
 تولید پوست مصنوعی برای تاتو 
 لوازم ورزشی ساخت 
 آموزش 
  بسته بندی انواع مواد خودرویی 
 تولید سیم و کابل و لوله سازی 

 

وابستگی خود را  هایی مانند تولید پوست مصنوعیهای آینده کارخانهشود در سالبینی میپیش
به همین دلیل است که بازار فروش  ،به این ماده برای ساخت محصوالت مختلف افزایش دهند

 االستومر ترموپالستیک توانسته توجه زیادی را به خود جلب کند.

تواند طول یک ماده را در هنگام کشش افزایش خاصیت ارتجاعی خوبی که این ترکیبات دارند می 
اخت ها ویژگی فنری مانند ایجاد کند. قرار است از این ماده در سدهد و در بسیاری از قسمت

را از  TPEبسیاری از محصوالت استفاده شود، به همین دلیل باید االستومر ترموپالستیک 
 خریداری کنید. /https://basparmarket.comمانند سایت  ها و مراکز معتبرفروشگاه

 

   TPEپوست مصنوعی ساخته شده ازهای ویژگی
نسبتا ضخیم و  TPEانواع پوست مصنوعی های ساخته شده از ترموپالستیک االستومر 

اگر با قلم کارتریج یا سوزن و دستگاه چرخشی روی آنها کار کنید آسیبی ، پذیر هستندانعطاف
 بینند.نمی



 
نازک و ضخیم وجود دارد که  TPEپوست مصنوعی ساخته شده از ترموپالستیک االستومردو نوع  

پوست نازک برای انجام انواع تاتوهای صورت از جمله تاتو ابرو، خط چشم، لب و پوست سر 
 مناسب است.

های نازک تمرینی انجام داد زیرا نازک هستند و به سرعت توان روی پوستخالکوبی بدن را نمی
 شوند، بنابراین برای این کار مناسب نیستند.پاره می

کمربند هستند و به  TPEهای مصنوعی ساخته شده از ترموپالستیک االستومرپوست از برخی
توان آنها را روی ساق پا، ران یا بازو و مچ قرار داد. عدم تحرک پوست و پایداری آن راحتی می

 شود.تر طرح میباعث اجرای بهتر و دقیق

ها تمرین کرد. همچنین ا روی آنتوان طرح دیگری ر شوند و میها به راحتی شسته میاین پوست
 .توان به هر سبکی تاتو کردرا می شوند و هر طرحیبه دلیل جنس سیلیکونی که دارند پاره نمی


