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 ؾره آغاظیه

 تٍ وام ذسا

 تا ؾالم ذسمت قما زيؾتان گطامی،
 

دس ابتذا الصم اػت تا بِ دلیل حادثِ پالػکَ تؼلیت ًَیؼٌذگاى پلیوشًاهِ سا بِ ؿوا دٍػتتتاى     

 .عضیض ابالغ ًوَدُ ٍ بشای ؿادی سٍح دسگزؿتگاى حادثِ حوذ ٍ ػَسُ ای سا قشائت ًوایین

ػعی ها ّوَاسُ بش تشجوِ ٍ اسائِ هتفاٍت تشیي، کاسبشدی تشیي  ٍ جذیذتشیي هغالب دس هتَسد      

هغالب ایي ؿواسُ چشا بْیٌِ ػاصی فلل هـتشک بیي صهتیتٌتِ ٍ      .  پلیوشّا ٍ هَاد هشتبظ اػت

الیاف؟، پالػتیک ّای ػاصگاس با هحیظ صیؼت جْت بؼتِ بٌذی هَاد غزایی، بْتبتَد اتَاف      

با اػتفادُ اص افضٍدى لیگٌیي، ًشم افضاس هؼتٌذػاصی فعالتیتت ّتای اصهتایـتگتاُ            ABSسصیي 

پغ اص اتؾ گشفتي لباع چقتذس  «بعالٍُ هغلب .  ّؼتٌذ Espresso ELN v7.3.2.0ؿیوی

 .بِ دلیل استباط با حادثِ پالػکَ باص اًتـاس یافت »؟!صًذُ هی هاًیذ

 . هثل ّویـِ، هٌتظش هغالب ٍ ًَیؼٌذگاى جذیذ ّؼتین

 

 با تـکش اص ّوشاّی تاى

 تا تكىط

 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 



 چطا تُیىٍ ؾاظی فهل مكتطن تیه ظمیىٍ ي الیاف؟

 ٍ  پلیوشًاهِ پ ی ی م ط و ا م 
5،   ق م  ا ض ٌ 5ؾ ا      پلللللاللللل للللل للللل   للللل   للللل   0  

. زض تطاتط قىؿتگی ممايمت تاال می وى س 

الیاف، 9  تُیىٍ ؾاظی فهل مكتطن ظمیىٍ 

ضؾیسن تٍ اؾتحىام ي ؾفتی ت اال ام ا       

ممايمت تٍ قىؿت تٍ طًض ویی و   ضا      

ذًال زیگط وامپًظیت َ ا  .  ایجاز می وىس

وٍ تحت تاثیط يیػگی َای فهل مكت طن  

 :لطاض می گیطوس، قامل ممايمت زض تطاتط

 ،ذعـ 

 ذؿتگی 

 ترطیة زض محیط ظیؿت ي 

  زمای ذمف حطاضتی 

 

ایه مًضًع تا اؾتفازٌ اظ انالح ؾ ح       

ان الح ؾ ح        .  الیاف جثطان می ق ًز 

معمً  تطای وامپًظیت َای گطماؾ ر ت   

پایٍ اپًوؿی تٍ ذًتی تطای اؾتف ازٌ زض    

 .وامپًظیت گطماوطم واضا ویؿت

وامپًظیت َای پییمطی زض حا  ای ف ای   

وفف فعایىسٌ ای زض طیف گؿتطزٌ ای اظ 

ت ٍ ط ًض ذ ال،        .  واضتطزَا َؿت ى س  

ت طضؾ ی   وامپًظیت َای گطماوطم تحت   

تاظیافت ي اؾتف ازٌ  .  می تاقس مًقىافاوٍ

مجسز آوُا زض ممایؿٍ تا وامپًظیت َ ای  

زاضای ظمیىٍ گطماؾرت ضاحت ت ط م ی     

 . تاقس

 

اؾتفازٌ اظ وامپًظیت َای گطماو طم، زض    

حا  حاضط تطای نىعت ذًزضي زض و ر ط   

زض نىع ت ذ ًزضي،     .  گطفتٍ قسٌ اؾت

تطای مثا ، آوُا تایس یه تطویة مىحهط 

 :تٍ فطز اظ مًاضز ظیط ضا اضائٍ زَىس

 

 ،پایساضی حطاضتی ي اوؿیساتیً تاال 

 چمطمگی 

  ممايمت زض تطاتط حال. 

 

تا ایه حا  مًاز وامپًظیت گطماوطم اغیة 

اظ عسم چؿثىسگی لیف تٍ ظمیىٍ ضوج می 

ایه مازٌ ؾرتی ي اؾتحىام و  اما .  تطوس



 ٍ 5ق م ا ض ٌ   , 5ؾ ا      4ن ف ح  0 

ضيـ َای تُیىٍ ؾاظی فهل مكتطن 

 لیف9 ظمیىٍ 

 

افعيزن یه مازٌ ؾًم، 9  انالح قیمیایی 

فاظ ؾاظگاضوىىسٌ ای اؾت وٍ تی ه ف اظ     

ایه ع ام ل،     .  ظمیىٍ ي الیاف، پل می ظوس

يیػگی َای تیه ؾحح ی تؿ ی اضی اظ        

ؾیؿت  َای وامپًظیت َای پییم طی ضا    

ایه مُ   اؾ ت و ٍ اظ          .  تُثًز می زَس

آوجاییىٍ ذًال مىاویىی ي عمیىطز وٍ تىُا 

تٍ ذًال فیثط ي ظمیىٍ تكىی ل زَ ى سٌ      

تؿتگی زاضز تیىٍ تٍ ویفیت پیًو س ت ی ه      

 .ؾححی ویع تؿتگی زاضز

ایه يالعیت تا زازٌ َای مًجًز زض ج سي     

زازٌ مسي  تطای . ظیط تًضی  زازٌ قسٌ اؾت

لیف وطته وٍ تا 9    6،6وامپًظیت َای واییًن 

ي ال ی اف     unsizedاؾتفازٌ اظ الیاف وطته 

زض ؾ ح        (PU$ وطته زاضای پیی ايضتان 

ایه وكان می زَس وٍ .  لیف،اضائٍ قسٌ اؾت

تا حس ظیازی تط مم ساض م سي       PUحضًض 

افعای ف  .  اوساظٌ گیطی قسٌ تاثیط می گصاضز

اف عای ف   .  مكاَسٌ می ق ًز   "  13تیف اظ 

مسي  تٍ زلیل تُثًز زض پیًوس تیه ؾحح ی  

  .زض وامپًظیت اؾت

لیف کشبي /  6،6هذٍل کاهپَصیت ًایلَى : جذٍل  

#هگاپاػکال$هذٍل  لیف کشبي  

 Unsized 7780 

 PU Sizing 13600 

 مُىسؼ مؿعًز طایفی: تطجمٍ قسٌ تًؾط



 ٍ  5ن ف ح 

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

اغشات اكتلتی دس یتک اتتؾ           

ػَصی، هحلَالت ػوی احتتتشا    

بِ الَف دس فضتاّتای   .  ّؼتٌذ

هحذٍد هاًٌذ ػااتواى ّا، ٍػایل 

اتؾ ّوتیتـتِ بتا       .  ًقلیِ ٍ غیشُ

ایجاد دٍد ػوی ٍ اثتش بتش سٍی         

ػیؼتن تٌفؼی اًؼاى دس استتبتاط   

ًِ تٌْا گاصّای ػتوتی دس     .  اػت

هجاٍست اتؾ هی تَاًٌٌذ ًتاتتَاى   

کٌذ ٍ یا بکـٌذ بلکِ اًتْتا هتی        

تَاًٌذ بِ ػشعت بِ هٌاعق دیتگتش   

اص ایي سٍ بؼتیتاس     .  گؼتشؽ یابٌذ

هْن اػت کِ هٌؼَجات ٍ هتَاد      

دیگش اص ًظش اػتعذاد اًتْتا بتشای      

اًتـاس هحلَالت احتشا  اسصیابتی  

دس جذٍل صیش سایج تتشیتي   .  گشدًذ

گًَِ ّای ػوی ٍ اثشات اًْتا بتش     

 .اًؼاى رکش ؿذُ اػت

ّوِ اتؾ ّتا ػتبتب کتاّتؾ          

اکؼیظى دس هجاٍست اتَد هتی       

" 6اگش اکؼیظى کوتتش اص        ؿًَذ

ّتَای هتعتوتَلتی        $ حجوی ؿَد 

هشگ سخ هتی    #  اػت"  21داسای 

 .دّذ

گًَِ ػوی، هتاًتٌتذ ّتیتذسٍطى        

کلشایذ اص پَؿؾ پی ٍی ػتی ٍ      

اکشٍلیتي اص التیتاف ػتلتَلتضی             

. ّوچٌیي هی تَاًٌذ بَجَد ایتٌتذ  

عالٍُ بش ایي، تشکیبات اًتیتوتَاى   

# کلش یتا بتشم    $ کِ دس با ّالَطى ّا 

بشای اعغا کشدى اَاف تتااتیتش      

دٌّذُ ؿعلِ دس الیاف ًؼاجتی ٍ    

پَؿؾ ّا اػتفادُ هی ؿَد، هتی    

تَاًٌذ اثشات کَتاُ هذت ٍ بتلتٌتذ    

 .هذت دس بذى ایجاد کٌٌذ

 

  ؟!پغ اص اتؾ گشفتي لباع چقذس صًذُ هی هاًیذ

 اثط قیمیایی تط اوؿان مىكاء  محهً 

 ّوِ اتؾ ّا کاّؾ اکؼیظى
"15-12 -ػشدسد ٍ ػشگیجِ   

دقیقِ 8تا 6هشگ دس  - 6%>  

 ّوِ اتؾ ّا، هَاد داسای کشبي هٌَاکؼیذ کشبي 
2000ppm –  دقیقِ 45هشگ  پغ اص  

5000 ppm –  دقیقِ 5هشگ دس حذٍد  

 ّوِ اتؾ ّا، هَاد داسای کشبي دی اکؼیذ کشبي 
5" -ػشدسد، ػشگیجِ ٍ تَْع    

10-7" دقیقِ 5هشگ دس حذٍد  -   

 .ًایلَى، ابشیـن ٍ غیشُ ّیذسٍطى ػیاًیذ
180ppm –  دقیقِ 10هشگ  پغ اص  

300 ppm – هشگ فَسی 

دقیقِ 5هشگ دس حذٍد  – ppm 2000 .پلی ٍیٌیل کلشایذ ٍ غیشُ ّیذسٍطى کلشایذ  

دقیقِ 10هشگ  پغ اص  – 500ppm هحلَالت تاایش دٌّذُ ؿعلِ ّیذسٍطى بشهایذ  

ػاعت 1هشگ دس حذٍد کوتش اص  – 1000ppm پـن ّیذسٍطى ػَلفایذ  

 #{یا ّواى پٌبِ: هتشجن}کتاى $ػلَلض  اکشٍلیي
1ppm – ػَصؽ ؿذیذ  

150 ppm –  دقیقِ 10هشگ دس حذٍد  

ػاعت 1هشگ دس حذٍد کوتش اص  – ppm 2000 فشهَالػیَى ّای داسای ًیتشٍطى اهًَیاک  

تاایش دٌّذُ ّای ؿعلِ 
 ّالَطى ّای اًتیوَاى

هحلَالت تاایش دٌّذُ دس پَؿؾ 
 داالی 

 هـکالت هعذُ ای ٍ احتواال ػشعاى

 هَاد ایجاد ؿذُ دس اثش ػَاتي، هٌـاء ٍ اثشات ؿیویایی اًْا بش اًؼاى

 مُىسؼ مؿعًز طایفی: تطجمٍ قسٌ تًؾط

  S&V:  مىثع
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 ٍ 5ق م ا ض ٌ   , 5ؾ ا      6ن ف ح  0 

پػيَكگطان آمطیىایی یه وًع پییمط       

ظیؿتی تجسیس پصیط ضامعطفی می وىىس       

وٍ می تًاوس جایگعیه تؿتٍ تىسی َای        

مًاز غصایی پالؾتیىی اظ جىؽ پییمط        

 .ؾىتعی قًز

مكىالت ضي تٍ ضقس محیحی اظ جمیٍ          

تحییل ؾًذت فؿییی ضاٌ ضا تطای مًاز        

پییمطی ؾاظگاض تا محیط ظیؿت وٍ اظ         

مًاز ايلیٍ ظیؿتی تجسیس پصیط تًلیس         

میكًز َمًاض وطزٌ ي ایه مًاز تًاوؿتٍ        

اوس جایگعیه پالؾتیه َا تا پایٍ مًاز         

 .وفتی گطزوس

مًثط تطیه پالؾتیه تجسیس پصیط          

اؾت #  PLA$ظیؿتی پیی اؾیس الوتیه     

وٍ زض نىعت تؿتٍ تىسی مًاز غصایی         

 .واضتطز ظیازی زاضز

عثاضت اؾت   PLAتا ایه حا  مضطات      

محسيزٌ عمیىطز زمایی محسيز ي       :اظ  

 .تىیٍ تط فه آيضی ترمیط واپیًؾتٍ

اؾتفان مییط ي َمىاضاوف زض زاوكگاٌ        

فیًضیسا زض آمطیىا اظ پیی آلىالیه           

وٍ #PAHBS$َیسضيوؿی تىعيات      

مكتك قسٌ اظ لیگىیه اؾت تُطٌ تطزٌ         

لیگىیه زيمیه پییمط فطايان آلی مًجًز      .اوس

زض طثیعت اؾت ي زاضای ياحس َای متىايب        

 .آلیفاتیه اؾت–آضيماتیه 

زی   1ي0َیسضيوؿی    4مییط ي َمىاضاوف    

ي ياویییه C/H53O4#$متًوؿی تىعالسَیس 

محهً  جاوثی فطایىس تُیٍ واغص اظ           $

يپیی َیسضيوؿی تىعوألسَیس       #لیگىیه

ضاتُیٍ #  PAHBS$ضاتطویة وطزوس ي       

 .وطزوس

تا حسيز ظیازی      PAHBSذًال حطاضتی   

اؾت وٍ  #PET$قثیٍ پیی اتییه تط فتاالت      

تعساظ پیی اتییه ي پیی پطيپییه ؾًمیه          

پییمط پط مهطف زض جُان اؾت ي زض نىعت         

تحطی َای وًقیسوی غیط الىیی واضتطز         

 . زاضز

PAHBS          وٍ تىُا تا پایٍ طثیعی تًلیس می

گطزز ياحس َای مًلىًلی ترطیة قسٌ آن        

تؿیاض مكاتٍ ياحس َای لیگىیىی می           

ترطیة ایه پییمط ظیؿتی حتی ممىه      .تاقس

اؾت تسين ویاظ تٍ فعالیت میىطي اضگاویؿ        

َا ي یا ومپًؾت َا زض آب زضیا،زضیاچٍ َا          

 .ي محل َای زفه ظتالٍ َای قُطی ضخ زَس

پالؾتیه َای ؾاظگاض تا محیط ظیؿت جُت 

 تؿتٍ تىسی مًاز غصایی



 ٍ  7ن ف ح 

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

 قطوت آضیان غطب وطزؾتان-مُىسؼ قازی حك زيؾت: تطجمٍ قسٌ تًؾط

تٍ مىرًض تًؾعٍ واضتطز تالمًٌ لیگىیه         

ABSلییایی نىعتی ،وامپًظیت َای        

اظ #آوطییً ویتطیل تًتازی ان اؾتایطن       $

ططیك مریً  وطزن مصاب تا لیگىیه زض        

 .غیاب ؾاظگاض وىىسٌ تًلیس قس9حضًض

لیگىیه می تًاوس تٍ طًض یىىًاذت زض          

تا تعساز متًؾط زامىٍ فاظ      ABSماتطیؽ  

پطاوىسٌ تا ممیاؼ ظیط میىطين حسيز         

واوً متط تًظیع قًزي تًؾط        513-013

اؾىه میىطيؾىًج الىتطيوی مكاَسٌ      

 .قًز

طیف ؾىجی مازين لطمعاثطات متماتل       

تیه مًالىًلی لًی وٍ عمستا پیًوس           

َیسضيغوی َؿتىس ضا وكان می زَس وٍ          

يجًز ؾاظگاضی تیه مًلىًلی ذًب ضا         

ضفتاض ضئً لًغیىی وكان می     .تاییس می وىس  

زَس وٍ حضًض لیگىیه تا حسيزی ؾؿتی         

ظوجیطٌ َای پییمطی تسين تاثیط تط             

ضا اظ تیه    ABSذهًنیات پطزاظـ ضظیه     

حضًض لیگىیه مسي  شذیطٌ ي زمای      .می تطز 

ضا افعایف می    Tg#ABS$اوتما  قیكٍ ای  

َط چٍ مسي  شذیطٌ تاالتط تاقس ضفتاض        .زَس

تطویة ممساض ومی اظ    .مازٌ االؾتیه تط اؾت 

يظوی می تًاوس   "1لیگىیه تٍ عىًان مثا       

تا اؾتحىام وككی ي    ABSوامپًظیت َای   

زض حالی وٍ اؾتفازٌ    .  مسي  تاال تًلیس وىس   

تیكتط اظ لیگىیه ذًال مىاویىی ضا واَف        

ذًاَس زاز وٍ می تًان تًؾط ياوىف تا           

 .ؾاظگاض وىىسٌ َا ایه ومم ضا اظ تیه تطز
 

تا اؾتفازٌ اظ  ABSتُثًز ذًال ضظیه 

 افعيزن لیگىیه

گطيٌ مییطزض ورط زاضز قاذهٍ َای          

ضا مًضز  #  PAHBS$ترطیة طًالوی مست    

محالعٍ لطاض زَىس چًن ایه پییمط ظیؿتی       

تجسیس پصیط میتًاوس مًجة تُثًز لاتل        

مالحرٍ ای زض تحطان ظتالٍ ي اوثاقت            

 .پالؾتیه قًز



 ٍ 5ق م ا ض ٌ   , 5ؾ ا      8ن ف ح  0 

 مُىسؼ عییطضا لثافی محیك: اضائٍ قسٌ تًؾط

electronic lab notebook  ااتلتاس ب ِ 

(ELN) م افضاسّایی ّؼتٌذ کِ بتا ّتذف       ًش

جایگضیي کشدى ػیؼتن ّای کاهپیَتتشی بتِ     

جای دفتشچِ ّای اصهایـگاّی کاغزی، ایجتاد  

دفتشچِ ّای اصهایـگاّی هعوَالً تَػظ .  ؿذًذ

داًـوٌذاى، هحققیي، هٌْذػیي ٍ تکٌتؼتیتي    

ّای اصهایـگاُ ّا بشای هؼتٌذػاصی تحقیقات، 

سًٍذ اصهایـات ٍ تجشبیات هَسد اػتفادُ قتشاس    

 .هی گیشًذ

Espresso ELN   بِ توام ٍیظگی ّای هَسد

هجْض ؿذُ اػتت تتا بتشای           ELN ًیاص یک

اصهایـگاُ ّا ٍ افشاد فعال دس پشٍطُ ّای هشتبظ 

، (peptide chemistry#با ؿیوی پتپتتتیتذ    

 ، ؿیوی التی فتلتضی     (organic# ؿیوی الی

#Organometallic Chemistry)  ؿیوتی ،

قابل اػتفادُ  (polymer chemistry#پلیوش 

ایي ًشم افضاس داسای ٍیظگی ّایی هتاًتٌتذ    .  باؿذ

ٍیشایـگش پشٍتکل قذستوٌذ، تـخیتق بتافتت      

هلٌَعی، جؼتجَی صیش ػتااتتتاسّتا ٍ بتِ          

اؿتشاک گزاسی دادُ ّای ااتیاسی ٍ پـتیبتاى  

سابظ کتاسبتشی    .گیشی اص عشیق ػشٍس هی باؿذ

کاهالً قابل فْن ایي ًشم افضاس بِ ّوشاُ قابلتیتت   

ّای پیـشفتِ ای کِ اسائِ هی دّذ باعث ؿتذُ  

اػت تا بشای بشاٍسدى توام ًیاصّای تین ّتای    

اصهایـگاّی اص داًـگاُ ّا ٍ ؿشکت -تحقیقاتی

ّای کَچک گشفتِ تتا تتیتن ّتای بتضسگ              

 .داسٍػاصی، هٌاػب باؿذ

 Espresso لاتییت َای وییسی وطم افعاض

ELN : 

 ٍیشایـگش قذستوٌذ تشکیبات ؿیوی -

 Undo/Redo پـتیباًی اص -

 PDF تْیِ اشٍجی بِ كَست -

 بِ اؿتشاک گزاسی سًٍذ کاسی با دیگش ّوکاساى -

 جؼتجَی صیش ػااتاسّا -

اًجام اهَس با ػشٍس لَکال ٍ بذٍى ًیاص اتلال  -

 هذاٍم بِ ػشٍس

 اهضای دیجیتال اػٌاد -

 اسؿیَ کشدى اػٌاد اصهایـگاّی -

پـتیباًی اص اػٌاد ٍ دادُ ّای هشبَط بِ  -

ؿیوی پپتیذ، ؿیوی الی، ؿیوی الی فلضی، 

 ؿیوی پلیوش 

 MDL V3000 پـتیباًی اص فشهت فایل -

 بکاپ گیشی اص اػٌاد پشٍطُ ّای ؿیوی -

- ٍ ... 

 وطم افعاض مؿتىسؾاظی فعالیت َای آظمایكگاٌ قیمی 
Espresso ELN v7.3.2.0 



 ٍ  9ن ف ح 

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

ایه َفتٍ تطای آظمًن ومًوٍ تٍ یىی اظ           

آظمایكگاٌ َای عضً قثىٍ آظمایكگاَی     

زض ظماویىٍ مىترط تًزم تا     .  مطاجعٍ وطزم 

پصیطـ ومًوٍ مه اوجام گطزز، مجالتی ضا        

. وٍ ضيی میع اتاق اوتراض تًز ضا تًضلی ظزم        

متًجٍ تهًیط ي محیثی آقىا قسم وٍ زض         

. قماضٌ اي  پییمطوامٍ تطجمٍ قسٌ تًز       

وًقتٍ وؿثت تٍ مته ما طًالوی تط تطجمٍ        

تًز يلی اقتثاٌ متطج  ول مته ضا تٍ            

 .ؾمتی زیگط تطزٌ تًز

زض حمیمت ایكًن تٍ جای ایىىٍ تگًیىس          

َمٍ لؿمت َا اظ پیی آمیس َؿتىس تٍ جع           

ترف َای الىتطیىی ایه جمیٍ ضا وًقتىس        

 .وٍ يالعا اقتثاٌ اوسض اقتثاٌ اؾت

 

لحفا، متطجمان زض َط مجیٍ ای وٍ فعالیت          

می وىىس زلت وىىس وٍ اوساظٌ مته ضا فسای          

 .محتًی وىىىس
 

 اقتثاٌ لاتل تًجٍ متطج  یىی اظ مجالت زاذیی



 ٍ 1ن ف ح  5ق م ا ض ٌ   , 5ؾ ا      0 0 

 مُىسؼ مؿعًز طایفی: اضائٍ قسٌ تًؾط

 پشٍاص ایي َّاپیوا

مته چاج قسٌ زضؾت زض پییمطوامٍ  تٍ َمطاٌ مته انیی ي 

 عىؽ َای جسیس زض مًضز ایه اذتطاع



بشای ؿادی سٍح اتؾ ًـاى دس گزؿتِ ٍ ػالهتی دیگش 

 .اتؾ ًـاى فعال کـَسهاى دعا ًوایین

 مىترط ورطات قما زيؾتان ععیع َؿتی 

زيؾتان ععیعی وٍ عاللٍ مىس َؿتىس محالة تطج م ٍ   

قسٌ ذًز ضا تا زیگطان تٍ اقتطان تگصاضوس می تًاوى س  

ایه محالة ضا تطای ما تفطؾتىس تا تا وام ذًزقان اوتكاض 

 .یاتس

 ضاٌ َای اضتثا  ما تا قما

Telegram.me/polymernameh 

Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :ططاح مجیٍ

 مؿعًز طایفی 

%%% 

 :وًیؿىسگان ایه قماضٌ

هؼعَد عایفی، ؿادی حق دٍػت، علیشضا 

 لبافی هغلق

 

 !%مىترط وًیؿىسگان جسیس َؿتی %

 پییمطوامٍ

 !مىترط ورطات ي َمچىیه مىترط زضیافت محالة وًتاٌ تطجمٍ قسٌ قما، َؿتی 

Telegram.me/polymernameh 


