مجموعه گزارشهای صنعتی فناوری پالسمای سرد گزارش شماره 7

کاربردهای فناوری پالسمای سرد در

صنعتچاپ وبستهبندی
ویرایش نخسـت

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربردهای فناوری پالسمای سرد در صنعت چاپ و بستهبندی

پالسما چیست؟

پالسما گازی یونیزه مملو از ذرات باردار
و خنثی اســت كه در مجموع شــبهخنثی
اســت .پالسما پس از ســه حالت جامد،
مایع و گاز به عنــوان حالت چهارم ماده
محســوب میشــود .آتش ،خورشــید و
رعــد و بــرق ،نمونههایی از پالســمای
موجــود در طبیعت هســتند .پالســما در
محــدوده وســیعی از دما و فشــار تولید
میشــود .پالســمای سرد اتمســفری از
جمله فناوریهــای نوظهور و نویدبخش
اســت که به علت کار در فشار اتمسفری
و دمــای محیط در کاربردهای بســیاری
مورد اســتقبال قرار گرفته است .یکی از
عرصههای بهروز این نوآوری در صنایع
بستهبندی و پردازش سطوح پلیمری است
که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
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صنعت چاپ و بستهبندی و چالشهای موجود

گستردگی و لزوم کاربرد پالســتیکها در کاربردهای مختلف از صنایع خودروسازی
گرفته تا صنایع بستهبندی بر کسی پوشیده نیست .یکی از بزرگترین چالشهایی را که در
صنعت چاپ و بستهبندی در دنیا وجود دارد را میتوان چسبندگی سطحی آنها دانست.
مواد پلیمری به واسطه ساختار شیمیایی ویژهای که دارند ذاتاً دارای انرژی سطحی پایینی
هستند که این امر باعث ضعیف شدن چسبندگی سطحی و یا حتی در برخی موارد عدم
چسبندگی میشود .از این رو همواره در حوزه چاپ و بستهبندی استفاده از روشهایی که
بتواند سطح پالستیکها را فعال کند ،مطرح بوده است.

در صنعت روشهای مختلفی برای رفع این معضل پیشنهاد میشود .استفاده از ترکیبات
و پرایمرهای شــیمیایی ،استفاده از شعله و اشعه فرابنفش از جمله روشهای مرسوم برای
آمادهسازی و یا به عبارت دیگر فعال کردن سطح پلیمرها و بهبود خاصیت ترشوندگی،
چسبندگی و چاپپذیری آنها میباشد .پالسمای سرد اخیرا ً به عنوان یکی از روشهای
پردازش و آمادهســازی سطوح پلیمری مطرح شده است کهمیتواند بدون تأثیرگذاری
بر خواص عمومی پلیمر و تخریب آن با عملیاتی سطحی به رفع این معضل بپردازد .این
تکنیک به دلیل سازگاری با خط تولید از لحاظ سرعت  ،ایجاد کیفیت مناسب ،مطلوب و
دارای ثبات زمانی و با داشتن سطح باالیی از ایمنی محیط زیستی به عنوان یکی از رقیبان
اصلی روشهای سنتی و مرسوم به شمار میرود.
امروزه تمامی شــرکتها فعال در صنعت چاپ و بستهبندی در سطح دنیا از سیستمهای
کرونا و پالســما برای ایجاد چسبندگی مناسب و افزایش قابلیت چاپ استفاده میکنند.
شــرکتهای فوق بــه دلیل چالشهای موجــود در زمینه چاپ و برچســبزنی بر روی
پلیمرهای  ،PE ،PPپلیکربنات PVC، PET ،و پلیاستایرن و همچنین رولهای متاالیز از
جدیدترین فناوری روز دنیا از جمله فناوری پالسما برای افزایش انرژی سطحی و قابلیت
چاپ استفاده میکنند .از جمله این شرکتهای معروف ،دو شرکت اروپایی  Paccorو
 Kobuschو دو شرکت انگلیسی  Paragonو  Brittonو شرکت هولدینگ اکسوپک
( )Exopackمیباشــد .این شــرکتها با اســتفاده از فناوری روز دنیا همواره بین فعاالن
صنعت چاپ و بستهبندی مطرح بودهاند.
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مکانیسم عملکرد و ویژگیهای پالسمای سرد در چاپ بر روی سطوح پلیمری

انواع مختلفی از پالســما در پردازش ســطح پلیمرها استفاده میشود .از این پالسماها میتوان به پالسمای کرونا ،جت پالسمای اتمسفری و
پالســمای سد دیالکتریک اشــاره کرد .پالسما با کندهکاری سطحی و ایجاد زبریهای نانومتری بر روی سطح و همچنین ایجاد عاملها و
گروههای فعال شیمیایی مانند  OH-و  COO-سبب افزایش چسبندگی سطوح پلیمری به رنگها ،پوششها و سطوح دیگر میشود.

شماتیکی از کندهکاری و ایجاد عاملهای فعال شیمیایی بر سطح طی پردازش پالسمایی

پردازش و فعال کردن سطح بدون بر جا گذاشتن آثار تخریبی حرارتی،
شیمیایی ،مکانیکی و تغییر خصوصیات عمومی ماده
امکان پردازش یکنواخت سطح
چربیگیری و تمیزکاری سطح بدون نیاز به حالل و ترکیبات شیمیایی
امکان پردازش سطح بدون تولید بخارات و ترکیبات سمی
امکان پردازش سطح بدون تولید آلودگیهای محیط زیستی
ارزان بودن فرایند و کاهش هزینه تمام شده
امکان پردازش قطعات با اشکال هندسی پیچیده
سریع بودن فرایند و سازگاری با خطوط تولید
فعالسازی قابل اطمینان و مطلوب سطوح
ثبات زمان اثر فعالسازی
سهولت تعمیر و نگهداری تجهیزات

شماتیک بهبود خاصیت جذب آب توسط پالسمای سرد
همانطور که در شــکل زیر قابل مشــاهده اســت الکترونها ،یونها و ذرات فعال در پالســما با بمباران ســطح مواد پلیمری و پالســتیکی،
آلودگیهای موجود بر روی سطح را از بین میبرند .سپس گونههای فعال ایجاد شده مانند هیدروکسیل و کربوکسیل موجب افزایش انرژی
سطحی سطوح میشود .این افزایش انرژی سطحی موجب آبدوستی سطوح و چاپپذیر شدن آنها میشود.

بمباران سطح در
حضور پالسما و تمیز
شدن سطح آن

تفاوت انرژی سطحی برای
سطح فعال شده با پالسما در
مقایسه با سطح بدون پردازش
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شماتیک بهبود خاصیت چاپپذیری توسط پالسمای سرد
به دلیل افزایش انرژی سطحی پلیمر ها و فلزات در حین فرایند چاپ باند مناسبی بین جوهر و سطح پلیمر ایجاد میشود که منجر به وضوح مناسب در
فرایند چاپ میشود .شایان ذکر است چاپ بدون پیشپردازش باال از ثبات مناسبی برخوردار نبوده و به مرور زمان پاک خواهد شد.

تصویر سمت راست نشان دهنده چاپ
بر روی پالستیک بدون پردازش پالسما
و شکل سمت چپ نشان دهنده چاپ بر
روی پالستیک بعد از پردازش پالسما

مثالهایی از کاربردهای صنعتی شده پالسمای سرد در صنایع چاپ و بستهبندی

همانطور که گفته شد فرایند چاپ بر روی پلیمرهای  ،PE ،PPپلیکربنات PVC ،PET ،و پلیاستایرن و همچنین فلزات و و رولهای متاالیز
با چالشهایی مواجه بوده است که در گذشته از شعله به عنوان فعال کننده استفاده میشد .با پیشرفت فناوری استفاده از دستگاه جرقهزن و
کرونا بر پایه تخلیه الکتریکی مطرح شــد و توانســت مشکالت شعله را به خوبی برطرف نماید .اما امروزه با گسترش فناوری و پیشرفتهای
فراوان فناوری پالسما به دلیل یکنواختی باال و سرعت باال در اختیار شرکتهای معتبر در حوزه چاپ قرار گیرد.
شرکت تجاری  HPبه عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه ساخت تجهیزات کامپیوتری و پرینتر در دستگاههای چاپ صنعتی
خود از فناوری پیشرفته پالسما ساخت شرکت  Vetaphoneبهره میبرد .بر اساس نوع پلیمری که بر روی آن فرایند چاپ انجام میشود و
سرعت چاپ تعداد دستگاه پالسما مورد استفاده متفاوت است.

دستگاه پالسما شرکت
 Vetaphoneدر حال چاپ
برچسب کمپانی .HP
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شرکت  TRESUیکی از بزرگتر ین شرکتهای سازنده ماشینآالت چاپ
و بستهبندی میباشد .این شرکت دانمارکی با بهرهگیری از تجربه  30ساله
خود در ساخت پرینترهای صنعتی به عنوان یکی از پیشرفتهترین شرکتهای
سازنده مطرح است .این شرکت در بیشتر پرینترهای صنعتی خود از پالسما
استفاده میکند که در شکل زیر نحوه قرارگیری دستگاه پالسمای سرد در
داخل پرینتر قابل مشاهده است.

شــرکت  F.A. Danielsیــک شــرکت آمریکایی در
حوزه تجهیزات پرینت میباشــد که با تجربه  23ســاله
در صنعت چاپ دنیا مطرح میباشــد .این شــرکت نیز
مطابق تصویر زیر از دستگاه پالسما درون فرآیند چاپ
استفاده میکند و میتواند در عرضهای مختلف اقدام
به فرآیند فعالسازی و چاپ نماید.

استفاده از پالسما سرد در کمپانی معتبر  TRESUبه عنوان یکی از بزرگترین کمپانیهای
فعال در صنعت چاپ

دستگاه پالسمای سرد مورد استفاده در خط برچسبزنی شرکت .FA

استفاده از پالسمای ســرد در ایجاد قابلیت چاپپذیری بطریهای
پالستیکی توسط شرکت 3DT

افزایش چاپپذیری درب
پالستیکی بطری و مسواک
توسط شرکت Enercon

استفاده از پالسمای سرد در پردازش نوارهای الستیکی توسط شرکت 3DT
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برخی از تجربیات موفق بکارگیری پالسما سرد در افزایش چسبندگی سطوح پلیمری
شــرکت  Bosch und Siemens Hausgeräte GmbHدر اســلوونی بــه علت گران بودن
پالســتیک  ABSاز پلیمر پلیپروپیلن ) (PPدر ســاخت محصوالت خود استفاده کرده است.
تنها مشــکل اســتفاده از این پلیمر چاپناپذیری آن است .این شــرکت برای برطرف کردن
مشــکل رنگپذیری این محصوالت از پالسمای ســرد بهره گرفته است .این شرکت قب ً
ال از
شــعله و پالسمای کمفشار برای پردازش سطوح استفاده مینمود اما روش شعله به دلیل تغییر
در ظاهر ســطح مطلوب نبوده اســت .همچنین پردازش توسط پالسمای فشار کم نیز به دلیل
اســتفاده از خالء روشــی پر زحمت بوده و به سختی بر روی خط قابل بهرهبرداری است .این
شرکت اذعان میدارد نه تنها استفاده از پالسمای سرد بهترین نتایج چسبندگی را ارائه میدهد
بلکه هیچ اثری بر روی پلیپروپیلن سفید براق باقی نمیگذارد.

افزایــش قابلیــت چاپپذیری درب
پالستیکی بطری و ظروف پالستیکی

از پالســمای ســرد همچنین در ایجــاد خاصیت
رنگپذیــری در قوطیهــای پالســتیکی بــرای
رنگآمیــزی هر چــه بهتر دربهــا جهت جلب
نظر مشــتری استفاده میشود .از مزایای این روش
میتوان به کاهش هزینه ،افزایش کیفیت رنگ و
کمک به محیط زیســت در راستای استفاده کمتر
از مواد شــیمیایی در تولید و کاهش مصرف آب
اشاره کرد.

سیستم جت پالسمای سرد در پردازش سطوح
پلی پروپیلن میکسر شرکت .BSH

پردازش اجسام سهبعدی توسط پالسمای سرد
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توساز ماشینآالت چاپ و حکاکی لیزر در
شــرکت  Tampoprint AGیکی از پیشروان بازار در ساخ 
توسعه و ساخت یک دستگاه تماماتوماتیک چاپ از فناوری پالسمای سرد اتمسفری برای چاپ بر جعبه
نعناع با نرخ تولید ســاعتی از  1800قطعه همکاری کرده اســت .این شرکت به قابلیت پالسمای سرد در
پردازش جعبه پلیپروپیلنی ) (PPوتر شــدن ســطح حداقل تا  72 mJ/m2اذعان کرده است .این شرکت
کیفیت باالی چاپ ،حذف کامل ذرات گرد و غبار بر روی ســطح و پردازش جعبهها بدون آســیب به
آنها و محتویات درونی آن را از ویژگیهای این فناوری در بهبود فرآیند کاری و رضایتمندی مشــتری
دانسته است.

چاپ با جت پالسمای سرد بر
روی سطح پلیمری

کاربرد پالسمای سرد در افزایش چسبندگی سطوح پلیمری
شرکت  BOBSTاز تأمینکنندگان پیشرو در تجهیزات و خدمات جعبهسازی،
از پالســمای ســرد در فرآینــد بســتن جعبههــای دارای روکــش لمینت و
جعبههای پالســتیکی استفاده کرده است .کشش سطحی کم اینگونه جعبهها
و بســتهبندیها ســبب پیوند کم و کیفیت پایین چسبندگی میشود و تنها در
نقاطی که در آن قطرات چســب وجود داشته باشد چسبندگی وجود خواهد
داشــت .با این حال ،پس از پردازش توســط پالسمای سرد اتمسفری کشش
ســطحی افزایش قابل مالحظهای خواهد داشت و پیوندی مستحکم و همگن
شکل میگیرد.

ب

الف

استفاده از پالسمای ســرد الف) در افزایش چسبندگی چسب بر
کارتن در شــرکت  BOBSTب) اســتفاده از پالســما در چسباندن
روکشها و جعبههای دارای روکش و پالستیکی

افزایش چسبندگی بین پلیمر و سطوح دیگر وکمک به آببندی و درزبندی آنها از دیگر کاربردهای پالسمای سرد است .به کار بردن پالسمای
سرد در فشار اتمسفری و اثر بخشی قابل توجه آن در عاملدار کردن و تمیزکردن سطوح باعث کاهش هزینه ،افزایش کیفیت وکاهش استفاده از
مواد شیمیایی میشود.
امروزه یکی از بزرگترین شرکتهای تولید تریلرهای یخچالی در اروپا با نام  cargobullاز جتهای پالسمایی برای رنگآمیزی و آببندی کردن
یخچالهااستفادهمیکند.

فناوری پالسمای سرد و تجهیزات تجاری و صنعتی شده آن در ایران

استفاده از فناوری پالسما سرد با نامهای مختلفی از جمله جرقهزن و کرونا از سالیان قبل در بین صنعتگران ایرانی مرسوم بوده است .ارتباط
مناســب بین دانشگاههای فعال در حوزه پالسما و شــرکتهای فعال در این زمینه باعث شده است تا تجهیزاتی که با نامهای مذکور در بین
صنعت رایج میباشد ،دستخوش بهبود ،ارتقا و توسعه در قابلیتها و مشخصات و تولید محصوالت جدید ارزنده و قابل رقابت با نمونههای
خارجی شده است .به جرات میتوان گفت فناوری پالسما در صنعت چاپ و بستهبندی به خوبی در کشور بومیسازی شده است و میتوان
با قیمتهای مناســب نیاز صنعتگران کشــور را به این فناوری در داخل کشــور تامین نمود .با توجه به پتانســیلهای فراوان در کشور و لزوم
صادرات و بســتهبندی مناســب برای ایجاد فضای رقابتی با محصوالت خارجی بکارگیری فناوریهای نوین در صنعت چاپ و بســتهبندی
انکارناپذیر میباشد.
هم اکنون درایران شــرکتهای پالســمایی توانایی توسعه فناوری پالسمای ســرد برای کاربردهای مختلف پردازش سطح را دارند .امکان
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ســاخت و طراحی دســتگاههای مختلف تولید پالسمای سرد شامل جتهای پالسمایی و پالســماهای سرد مسطح ،در کشور میسر است و
متخصصان ایرانی تالش برای اثبات کارایی در کاربردهای صنعتی گوناگون دارند.
شــرکتهای دانشبنیان وابســته به مراکز علمی و تحقیقاتی در کشــور در حوزه پالســما با رصد مناســب فناوری پالســما در دنیا اقدام به
بومیسازی و تجاریسازی بیشتر سامانههای پالسما نمودهاند .بطوریکه میتوان به خوبی ادعا نمود در صنعت چاپ و بستهبندی به طور کامل
میتوان نیاز شرکتهای داخلی را با قیمت پایین و کیفیت باال توسط شرکتهای دانشبنیان پالسما تامین نمود.

ش پویان ساتیا
شرکت دان 
طراحی و ســاخت  3ســامانهی پالسمایی در شرکت دانش پویان ســاتیا در حوزه چاپ و بســتهبندی از جمله این فعالیتها میباشد .اولین
محصول این شرکت سامانه  Corona Printمیباشد که قابلیت چربیزدایی و فعالسازی فیلمهای پلیمری ،پالستیکی و متاالیز را با سرعت
 100متر بر دقیقه دارد .این شرکت توانایی ساخت سامانه پالسما برای پردازش پلیمرها و متاالیز با ضخامت باال و سرعت  1000متر بر دقیقه
و به طولهای مختلف دارد .نمایی از دستگاه در شکلهای زیر قابل مشاهده است.
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سامانه دوم این شرکت دستگاه  Plasma Torchمیباشد که برای پردازش اجسام سهبعدی قابل استفاده میباشد.

سامانه سوم این شرکت دستگاه  Plasma Cleanمیباشد که در فشار خال کار کرده و میتواند پالسمای یکنواختی در حجمهای بزرگ ایجاد
کند .این سامانه برای قطعات پالستیکی و پلیمری کوچک در تعدادهای باال بسیار مفید بوده و میتواند به صورت کامال یکنواخت فعالسازی
و افزایش قابلیت رنگ و چاپ را ایجاد نماید .این دستگاه برای پردازش قطعات شرکتهای داروسازی قابل استفاده میباشد.
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شرکت کاوش یاران فن پویا
شرکت کاوش یاران فن پویا یکی از شرکتهای دانشبنیان حوزه پالسما است که با ارائه دستگاههای مولد پالسمای سرد ،پالسمای سوپر آرک و
جت پالسمای سرد اتمسفری ،به ارائه خدمات به مشتریان خود در تمیزکاری سطح ،افزایش رنگپذیری ،چاپپذیری و چسبندگی سطوح پلیمری
و فلزی در کاربردهای مختلف صنعتی میپردازد.
جت پالســمای ســرد اتمســفری  ( ACPJ-16 AR) Atmospheric cold plasma jetسیستمی منحصر به فرد و موثر در تولید پالسمای سرد برای
پردازش سطوح مختلف پلیمری و فلزی است که برای اولین بار در داخل کشور توسط متخصصان شرکت کاوش یاران طراحی و ساخته شده است.
این جت که قابلیت کار در دو مد با پهنای پالسمای متفاوت را دارد میتواند برای پردازش سطوح پیچیده سهبعدی به کار گرفته شود.

تصاویری از دستگاه  جت پالسمای سرد اتمسفری  (ACPJ-16 AR) Atmospheric cold plasma jetساخت شرکت کاوش یاران فن پویا
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پردازش موثر و با ســرعت باالی ســطوح مختلف پلیمری مانند سطوح پلیاتیلنی ،پلیپروپیلنی ،پیویسی ،سیلیکونی ،سطح شیشه ،سطوح
فلزی مانند آلومینیوم ،اســتیل ،برنج و ...به منظور افزایش رنگپذیری ،چاپپذیری و چســبندگی پوشــشها کــه در صنایع مختلف چون
بستهبندی ،چاپ ،لوازم خانگی ،سیم وکابل ،خودرو و ...اهمیت ویژهای دارد ،توسط این جت قابل دست یافتن است .افزایش انرژی سطحی
پایینتر از  32میلینیوتن بر متر به  72میلینیوتن بر مترمربع با پردازشــی کوتاه و ســریع توســط این جت ،کار در فشار اتمسفری ،استفاده از
هوا به عنوان گاز کاری ،قابلیت نصب بر خطوط تولید پیوسته ،هزینه رایج پایین ،عدم ایجاد آثار تخریبی حرارتی از نقاط قوت این جت در
کاربردهای مختلف میباشد.

بهبود رنگپذیری آلومینیوم تحت پردازش پالسمای جت پالسمای سرد اتمسفری ،سمت راست) پردازش نشده ،سمت چپ) پردازش شده .کندگی
رنگ تحت آزمون  Cross Cutاز سطح پردازش نشده مشهود است در صورتیکه رنگ بر روی سطح پردازش شده با پالسما چسبندگی باالیی را نشان
میدهد.

بهبود چاپپذیری سیمهای پیویسی تحت
پردازش پالسما ،ســمت راست) پردازش نشده،
سمت چپ) پردازش شــده .پاک شدن عبارت
چاپ شده  Kavosh Yaranاز روی سیم در بخش
پردازش نشده مشهود است حال آنکه چاپ انجام
ال
شــده بر بخش پردازش شــده با پالسما کام ً
مستحکم است.

افزایش انرژی سطحی یک سطح پلیمری تحت پردازش پالسمای جت پالسمای سرد اتمسفری؛
سمت راست) پردازش نشده ،سمت چپ) پردازش شده با پالسما.
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سیســتم پالســمای سوپرآرک یک پالســمای غیرحرارتی با چگالی پالسمای نســبتاً زیاد و با دمای الکترون باال اســت که گونههای فعال
زیادی در فشــار اتمسفری ایجاد میکند .این دســتگاه نیز میتواند با تمیزکاری سطح و برداشتن آلودگیهای سطحی ،فعالسازی شیمیایی
وآمادهسازی فیزیکی سطح سبب افزایش انرژی سطوح پلیمری و افزایش رنگپذیری ،چاپپذیری آنها گردد.

تصاویر دستگاه  Super Arc Plasmaمدل  PlasmatechTM-15Aساخت شرکت کاوش یاران فن پویا  و پالسماهای ایجاد شده توسط دستگاه
Super Arc Plasma
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شرکت کاوش یاران فن پویا ،پالسمای سوپر آرک را در دو مدل  PlasmatechTM-15Aو  PlasmatechTM-15Bبرای کاربردهای چاپ
و رنگپذیری سطوح پلیمری به مشتریان خود ارائه میکند .از ویژگیهای این دستگاه میتوان به کار در فشار اتمسفری ،استفاده از هوا به
عنوان گاز کاری ،پردازش سطوح سهبعدی نارسانا (شیشه ،پلیمر) ،قابلیت نصب بر خطوط تولید پیوسته ،هزینه اولیه و رایج پایین ،عدم ایجاد
آثار تخریبی حرارتی اشاره کرد .تصاویر زیر برخی از کاربردهای این دستگاه برای سطوح پلیمری مختلف را نشان میدهد.

افزایش میزان
چاپپذیری روی قوطیهای
پلی اتیلن

افزایش میزان انرژی کشش سطحی روی ورقهای پلیمری پلیپروپیلن

افزایش میزان چسبندگی رنگ روی دربهای
پلیپروپیلن

افزایش میزان چاپپذیری روی
ظروف پلیاستایرن
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آیندهنگاری پالسما در صنعت چاپ و بستهبندی
بــا توجه به مصــارف مختلف پالســتیکها در حوزههای مختلف
صنعتی و غیرصنعتی و گســترش رو به رشــد آن در زندگی مدرن
امروزی پیشبینی تقاضای جهانی مواد پالســتیکی به طور میانگین
تــا ســال  2020به مــرز  71میلیون تن میرســد .1با توجــه به عدم
چســبندگی و نپذیرفتــن چــاپ و رنگ بر پالســتیکها و پلیمرها
که معضالت عمده در بســیاری از کاربردها اســت ،ارائه راه حلی
مقــرون به صرفه و کارآمد میتواند کمک شــایانی در این راســتا
باشد .عدم استفاده از پرایمرهای شیمیایی و کاهش هزینه رایج این
دستگاهها در کنار ویژگیهای دیگر این روش که در این گزارش

به آنها اشاره شد ،از نقاط قوت این فناوری در مقایسه با روشهای
مرســوم در این حوزه است .در بررسیهای اقتصادی گزارش شده
توسط شــرکتهای خارجی هزینه رایج متوســط برای استفاده از
پالسمای سرد در صنایع پالســتیک 12-1دالر برای پردازش یک
ســطح پروپیلنی تخمین زده شده است در حالی که این هزینه برای
روشهای مرســوم استفاده از پرایمرهای شیمیایی و شعله به ترتیب
 29و  20دالر برای سطوحی با مساحت و جنس مشابه برآورد شده
اســت .2به این ترتیب توســعه و ترویج این فناوری در بازار آینده
ایران ضروری به نظر میرسد.

از مجموعه گزارشهای فنـاوری پالسمای سرد منتشر شده است

1. http://ppna.ir
2. http://www.enerconind.com/index.aspx
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