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 سخي آغاسیي

 تِ ًام خذا

 تا سالم خذهت ضوا دٍستاى گزاهی،
 

سعی ها ّوَارُ تز تزجوِ ٍ ارائِ هتفاٍت تزیي، کارتزدی تزیي  ٍ جذیذت زی ي   

هطالة ایي ضوارُ اًتخاب رسی ي    .  هطالة در هَرد پلیوزّا ٍ هَاد هزتثط است

ک ِ  )   (SLS)، رٍش پخت تا لیشر اًتخاتی ( 1تخص) تزای کاهپَسیت ّای گزهاًزم 

تا ایزتاس ٍ  ای زٍصل ّ ای      Toray ، ّوکاری( تعذی است 3رٍش دیگز چاج 

 .فزم آلذّیذ ّستٌذ -رسٍرسیٌَل

 
 

 

 

 تا تطکز اس ّوزاّی تاى

 تا تطکز

 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 



 (1تخص)اًتخاب رسیي تزای کاهپَسیت ّای گزهاًزم 

 ِ  پلیوشًاهِ پ ل ی و ز ً ا ه 
1 ض و  ا ر ُ  ،1 س ا ل  پلللللاللللل للللل للللل   للللل   للللل   0 

هضیت ػوذُ دیگش کاهپَصیت ّای گشهاًشم تَاًایی 

ٌّگاهی کِ گشها ٍ . تشای ؿکل دّی هجذد اػت

فـاس الیاف تقَیت کٌٌذُ سا تا یک سصیي گشهاًشم 

آغـتِ هی کٌذ، یک تغییش فیضیکی تِ جای یک 

ایي اجاصُ هی دّذ تا . تغییش ؿیویایی سخ هی دّذ

. کاهپَصیت ّا گشهاًشم هجذدا ؿکل دّی هی ؿًَذ

تِ ایي تشتیة، کاهپَصیت گشهاًشم دس پایاى ػوش 

 .خَد هی تَاًذ تاصیافت ؿَد

 

 هعیارّای اًتخاب پلیوزّا تزای گزهاًزم

 

یکی اص ػَاهل کلیذی کِ ػولکشد یک کاهپوَصیوت   

گشهاًشم سا تحت تاثیش قشاس هی دّذ پلیوشی اػوت    

کِ تِ ػٌَاى صهیٌِ تشای هَاد کاهپَصیت اػوتودوادُ    

ػَاهل تؼیاسی ٍجَد داسد کِ توایوذ دس       .  هی ؿَد

ٌّگام اًتخاب یک هاتشیغ پلیوشی تشای اػتودوادُ   

 .دس کاهپَصیت ّای گشهاًشم دسًظش گشفتِ ؿَد

 

دس ؿواسُ ّای تؼذی، تِ اداهِ ایي هثحث خَاّین 

 . پشداخت

ػْن تاصاس تشای سصیي ّای گشهاًشم تا تاصاس سٍ توِ    

تِ ػٌَاى .  سؿذ کاهپَصیت ّا، گؼتشؽ یافتِ اػت

هثال، تاصاس خَدسٍ تِ دًثال ساُ حل ّای جوذیوذ     

تشای ػاخت ٍػایل ًقلیِ ػثک تش ٍ حجن تَلیوذ  

تؼضی اص کاستشد ّای کاهپَصیوت ّوای     .  تاال اػت

گشهاًشم دس صٌؼت خَدسٍ ؿاهل فشین صوٌوذلوی،    

ًگِ داسًذُ تاتشی، تیشک پـت ػوپوش ، کودوی           

صٌذٍق ػقة، جلَتٌذی، قاب هحوافوم هوَتوَس،       

سکاب خَدسٍ ٍ ػیٌی صیش هَتَس سا ؿواهول هوی      

دس تؼیاسی اص هَاسد، سصیي ّای گشهاػخت، .  ؿَد

هاًٌذ اپَکؼی ّا، تشای ایي کاستشد سضایت تخوؾ  

ًیؼت ٍ دس ًتیجِ، افضایؾ ػالقِ تِ اػتودوادُ اص     

 .هَاد گشهاًشم تِ ٍجَد آهذُ اػت

 

هشایای استفادُ اس تزهَپالستیک ّا در  

 تزاتز گزهاسخت ّا

 

دس هقایؼِ تا سصیي ّای گشهاػخت، دٍ هوضیوت       

ػوذُ تشای اػتدادُ اص گشهاًشم ّا دس کاهپوَصیوت   

اٍل ایي اػت کِ تؼیواسی اص سصیوي       .  ٍجَد داسد

ّای گشهاًشم یک هقاٍهت تِ ضشتِ افضایؾ یافتوِ  

دس .  ًؼثت تِ هَاد گشهاػخت ًظیش خوَد داسًوذ    

تشاتش هقواٍهوت    10تشخی هَاسد، تداٍت تِ تضسگی 

 .دس تشاتش ضشتِ اػت
 هٌْذس هسعَد طایفی: تزجوِ ضذُ تَسط



 ِ 1ض و ا ر ُ   , 1س ا ل    4ص ف    / 

 Toray:  هٌثع هٌْذس هسعَد طایفی: تزجوِ ضذُ تَسط

 SLS تا اػوتودوادُ اص       تؼذی3شایٌذ چاج ف

ایي .  پَدس پالػتیک تِ ػٌَاى هادُ خام اػت

چاپگش هَسد اػتدادُ تشای هصاسف صٌؼوتوی   

ایي قغؼِ الیِ تِ الیِ ػاختِ ؿذُ .  تش اػت

هیکشٍى  100تا  00اػت، تا اػوال یک الیِ 

اص پَدس دس داخل یک ًَع اص فوش دس دهوای       

دسجوِ     150دسجِ ػاًتی گشاد ٍ  120تیي 

ػاًتی گشاد، ٍ داؿتي یک لویوضس کوِ توِ         

صَست اًتخاتی پَدس سا رٍب  ٍ پخوت هوی     

دس پایاى، ؿوا قغؼِ ای داسیذ کِ ؿوا .  کٌذ

هی تَاًیذ اص پَدس غیش پوخوت ؿوذُ جوذا         

تؼتِ تِ ًَع پَدس اػتدادُ ؿذُ، توؼوذ   .  ًواییذ

اص آى ؿوا هی تَاًیذ دٍتاسُ تا هخلَط کوشدى  

  .پَدس  تا پَدس تاصُ آى سا اػتدادُ کٌیذ

توشای     Torayهَافقتٌاهِ تیي ایشتواع ٍ      

توشقوشاس    دٍستاهیي الیاف کشتي اص صهاى ّای 

اها دس هاُ طٍئي اهؼوال، پویوؾ      .  تَدُ اػت

 Torayؿشکت    ®TORAYCAآهیختِ 

 A380تِ ػٌَاى هادُ اٍلیِ ػاصُ َّاپیوای 

!( تضسگتشیي َّاپیوای هؼافشتوشی جوْواى     ) 

 .اًتخاب ؿذ

پیص آهیختِ اپَکسی ٍ الیاف کزتي 

 پایِ پلی اکزیلًَیتزیل

هَاد ٍسقوِ   ®TORAYCAپیؾ آهیختِ 

ای ؿکل ّؼتٌذ کِ تا سؿتِ ّوای الویواف      

ّوشاػتا ؿذُ تْیوِ   ®TORAYCAکشتي 

ایي هادُ تِ اپَکؼی تِ ػٌَاى سصیي .  ؿذُ اًذ

 .صهیٌِ، آغـتِ ؿذُ اػت

اًَاػی کِ دس کاستشدّای َّافضوا اػوتودوادُ       

ؿذُ اًذ ٍیظگی ّای 

اپووَکؼووی ّووای    

هقواٍم دس توشاتوش        

حشاست ٍ ضشتِ توا    

دهووای پووخووت      
0C180 سا داسًذ. 

Toray  تا ایزتاسA38/ در اٍج پزٍاس هی کٌذ 

 (SLS)پخت تا لیشر اًتخاتی : تعذی 3رٍش دیگزی اس چاج 

هٌْذس : تزجوِ ضذُ تَسط
 هسعَد طایفی



 ِ  5ص ف   

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

ایشٍطل ّای آلی خالص سا اٍلیوي تواس پوکواال ٍ           

ّوکاساًؾ تش پایِ چْاسچَب ّای حواٍی سصیوي       

ایوشٍطل  .  ػاختٌوذ (  RF) فشم آلذّیذ   -سصٍسػیٌَل

تشای اٍلویوي     (  RF)فشم آدّیذ  -ّای سصٍسػیٌَل

تاس تا پلی تشاکوی سصٍسػیٌَل تا فشم آلذّویوذ دس     

 Na2CO3هحیظ آتی ٍ تِ کوک کاتالیؼت تاصی   

طل ّای تش تا سٍؽ فَق تحشاًی دی .  ػاختِ ؿذًذ

-10سصٍسػیوٌوَل     . اکؼیذ کشتي خـک هی ؿذًذ

تٌاتشایي هی توَاًوذ   .  تشاتش اص فٌل فؼال تش اػت 15

اتوتوذا   .  دس دهای کن تا فشم آلذّیذ ٍاکٌؾ توذّوذ  

سصٍسػیٌَل ٍ فشم آلذّیذ تا ًؼثت هَلی هٌواػوة   

اغلة کاتالیؼت تواصی ٍ توِ       ) دس حضَس کاتالیؼت

. تشکیوة هوی ؿوًَوذ        (  ًذست کاتالیؼت اػیذی 

ػپغ هحلَل دس یک ظشف ػشتؼتِ ٍ دس دهوای    

هؼیي ٍ صهاى کافی حشاست دادُ هی ؿَد تا یوک    

. طل تش تا اتصاالت ػشضی پایذاس تـوکویول ؿوَد        

ػپغ طل ّای تش تا حالل ّای آلوی هوٌواػوة         

هی ؿًَذ توا حوالل طل         (  ؿؼتِ) تؼَیض حالل 

ایي حالل اغلة آب )  ؿذى اص حدشُ ّا حزف ؿَد 

ػپغ خـک ؿذى تِ سٍؽ فَق تحوشاًوی   (.  اػت

دی اکؼیذ کشتي ٍ یا دس ؿشایظ هحیغی اتداق هی 

. افتذ تا ایشٍطل ّای آلی تا صسٍطل ّا تـکیل ؿًَذ

هغالؼات ًـاى دادُ اػت کِ تا تغویویوش ؿوشایوظ        

 R/Fفشاٍسی هاًٌذ هقذاس کاتالیؼت، ایشٍطل ّای   

. تا ػاختاس ّای ًاًَ هتشی هتداٍت تَلیذ هی ؿًَذ

غلظت هًَوَهوش    R/Fدس فشایٌذ تَلیذ ایشٍطل ّای 

ػاهلی تؼییي کٌٌذُ اػتوکوِ     R/Fّا یؼٌی ًؼثت

تش داًؼیتِ ،ػغح تواع ٍ ٍیظگی ّای هکاًیوکوی   

ّوچٌیي ًؼثت سصٍسػیٌوَل توِ     .  ایشٍطل اثش داسد

آب ًیض ػاهل هْن دیگشی اػت کِ ًقؾ اػواػوی   

ٍیظگی ّوای  .  دس تَصیغ اًذاصُ حدشُ ٍ تخلخل داسد

حدشُ ایشٍطل 

تؼتِ تِ گًَِ کواتوالویوؼوتوی ٍ ًؼوثوت              RFّای 

اخیشا ًـاى دادُ ؿذُ .  کاتالیؼت هتداٍت خَاٌّذ تَد

ػاهلی غالة اػت کوِ ػوغوح       R/Cاػت کِ ًؼثت 

تواع، حجن کلی حدشُ ٍ ٍیظگی ّای هوکواًویوکوی      

ّوچوٌویوي توا       .  سا کٌتشل هی کٌذ RFایشٍطل ّای 

توِ  .  ػغح تواع ّن افضایؾ هی یواتوذ     pHافضایؾ 

ٍیظگی کلی ّوِ ایوشٍطل   R/Fعَس کلی ایشٍطل ّای 

ّا هاًٌذ هضٍحدشگی صیاد ٍ ّذایت الکتشیکی کون سا      

پیؾ هادُ ایوشٍطل     R/Fتِ ػالٍُ ایشٍطل ّای .  داسًذ

 .ّای کشتٌی ّؼتٌذ کِ ّادی الکتشیؼتِ ّؼتٌذ

 :ایي سٍؽ تِ عَس کلی ؿاهل چْاس هشحلِ اػت

 

 صل ضذى: هزحلِ اٍل

هقذاس الصم اص سصٍسػیٌَل تِ ّوشاُ ػذین کشتٌات دس   

فشم آلذّیذ تِ هخلَط اضافِ ؿوذُ  .  آب حل هی ؿَد

ٍ هحلَل دس یک ظشف تؼتِ تشای هذتی عَالًی گشم 

 .هی ؿَد تا طل ؿذى اتداق تیافتذ

 

 پیز ساسی:هزحلِ دٍم

پغ اص طل ؿذى، طل اص قالة خاسج ٍ تا اػیذ سقویو      

دسصذ توشی فولوَسیوک          0.1اغلة )  ؿؼتِ هی ؿَد

اػتَى حل /  ػپغ دس حالل آلی هاًٌذ هتاًَل(.  اػیذ

هی ؿَد تا داًؼیتِ ایجاد اتصال ػشضی تویوؾ توش        

 .ؿَد

 

 تثادل حالل: هزحلِ سَم

اػوتوَى تواصُ      /  طل تش چٌذیي تاس تا هحلَل هتاًَل   

ؿؼتِ هی ؿَد تا آب اضافی ٍ کاتالویوؼوت حوزف       

ؿًَذ ٍ تخلخل ّا ؿکل تگیشًذ ٍ خـک ؿوذى توِ     

 .صَست فَق تحشاًی ساحت تش ؿَد

 

 فزم آلذّیذ -ایزٍصل ّای رسٍرسیٌَل

 هٌْذس سیذ جالل حسیٌی ًسة: تزجوِ ضذُ تَسط



 ِ 1ض و ا ر ُ   , 1س ا ل    6ص ف    / 

خطک کزدى تا دی اکس ی ذ   :  هزحلِ چْارم

 کزتي فَق ت زاًی

طل ّای تش تا حدشاتی کِ تا حالل آلی پش ؿذُ اًوذ  

دس اتَکالٍی قشاس هی گیشًذ تا حالل اضافی خواسج  

ایي حالل عی چٌذیي تاس ؿؼتـَ دس دها ٍ   .  ؿَد

فـاس پاییي جای خَد سا تِ دی اکؼیذ کشتي هایغ 

تا کاهل ؿذى ایي سٍیذاد، دها ٍ فـواس      .  هی دّذ

اتَکالٍ تِ ًقغِ تحشاًی دی اکؼیذ کشتوي هوایوغ      

افضایؾ هی یاتذ ٍ ػپغ دی اکؼیذ کشتوي فوَق     

 .تحشاًی تِ آساهی خاسج هی ؿَد

 

طل   -اص فشایٌذ ػول  RFتِ عَس کلی ، طل ّای تش 

تا پلی تشاکوی سصٍسػیٌَل تا فشهآلذّیذ دس حضوَس      

ػذین کشتٌات تِ ػٌَاى کاتالیؼت تاصی تَلویوذ هوی      

 .ؿًَذ

 

فشم آلذّیذ،ایشٍطل ٍ ایشٍطل کشتٌی-ػاصٍکاس ٍاکٌؾ ػاخت طل تش سصٍسػیٌَل  

 هٌْذس سیذ جالل حسیٌی ًسة: تزجوِ ضذُ تَسط



 

 هٌتظز ًظزات ضوا دٍستاى عشیش ّستین

دٍستاى عشیشی کِ عالقِ هٌذ ّستٌذ هطالة تزج و ِ   

ضذُ خَد را تا دیگزاى تِ اضتزاک تگذارًذ هی تَاًٌ ذ  

ایي هطالة را تزای ها تفزستٌذ تا تا ًام خَدضاى اًتطار 

 .یاتذ

 راُ ّای ارتثاط ها تا ضوا

Telegram.me/polymernameh 

Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :طزاح هجلِ

 هسعَد طایفی 

*** 

 :ًَیسٌذگاى

 هؼؼَد عایدی، ػیذجالل حؼیٌی ًؼة

 !*هٌتظز ًَیسٌذگاى جذیذ ّستین*

 پلیوزًاهِ

 !هٌتظز ًظزات ٍ ّوچٌیي هٌتظز دریافت هطالة کَتاُ تزجوِ ضذُ ضوا، ّستین

Telegram.me/polymernameh 


