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 سخي آغاسیي

 تِ ًام خذا

 تا سالم خذهت شوا دٍستاى گزاهی،
 

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

تِ دلیل جذاب تَدى هثحث آًت ی  .  هطالة در هَرد پلیوزّا ٍ هَاد هزتثط است

 .  اکسیذاًت ّا، هطلة اصلی ایي ّفتِ درایي  هَرد است

 
 

 تا ت کز اس ّوزاّی تاى

 تا ت کز

 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 



افشٍدًی ّایی تزای پلیوزّا : آًتی اکسیذاًت ّا

 کِ  اس هَاد در هقاتل اکسیذاسیَى دفاع هی کٌذ

 ِ  پلیوشًاهِ پ ل ی و ز ً  ا ه 
 8 ش و ا ر ُ  ،1 س ا    پلللللاللللل لللل للللل   للللل   لللل  

ای ؿوا تِ ػثض، قَُْ ای ؿذى 

ػیة ّا ٍ آٍٍکادٍّا صهاًی کِ 

تشیذُ هی ؿًَذ ٍ صًگ صدى 

اتضاسآالت فلضی تاغثاًی کِ 

تذٍى پَؿؾ دس هحیط تیشٍى 

دس هؼشض . سّا هی ؿًَذ، اػت

اکؼیظى قشاس گشفتي ػثة 

تغییشات دس هَلکَل ّا هی ؿَد 

کِ ػثة تفاٍت آؿکاس دس اقالم 

تْیِ ؿذُ اص هَاد اکؼیذُ ؿذُ 

پذیذُ هـاتْی تشای . هی ؿَد

پلیوشّا ًیض سخ هی دّذ ٍ ایي 

پیاهذّا تشای آًْا هی تَاًذ 

تؼیاس قاتل تَجِ تش اص تغییش 

اگشچِ کِ ایي هَضَع )سًگ 

 .تاؿذ( یکی اص آًْا اػت

چَى هَلکَل ّای پلیوش تؼیاس 

تضسگ ّؼتٌذ، آًْا یک ّذف  

اصلی تشای اکؼیظى تِ هٌظَس 

جذا کشدى الکتشٍى ّای هْن 

دس ٍاقغ، اکؼیظى . آًْا ّؼتٌذ

یکی اص هْوتشیي ػلت ّای 

صهاًیکِ . صٍال پلیوشّا اػت

اکؼیذاػیَى دس پلیوشّا سخ 

هی دّذ، اقالم تْیِ ؿذُ اص ایي 

هَاد هی تَاًٌذ تـکٌٌذ، خشد 

ؿًَذ، خن ؿًَذ، تاب تشداسًذ ٍ 

دػتخَؽ دػتِ ای اص تغییشات 

 .ؿیویایی ًاخَؿایٌذ ؿًَذ

اگش اکؼیذاػیَى سخ دّذ دس 

پلیوشی کِ اػتفادُ ؿذُ تشای 

ػاخت هحصَالت تحشاًی، 

ّوچَى تجیضات پضؿکی یا 

تکیِ گاُ ّای ػاختواًی تشای 

ػاخت ػاختواى یا پل، صٍال 

هزکَس هی تَاًذ فاجؼِ تاس 

 . تاؿذ

آًتی اکؼیذاًت ّا، افضٍدًی 

ّای پلیوشی کِ هذافغ هْوی 

. دس هقاتل اکؼیذ ؿذى اػت

آًتی اکؼیذاًت، هاًغ هی ؿَد 

یا تِ تاخیش هی اًذاصد ٍاکٌؾ 

صًجیشی اکؼیذاػیَى سا ٍ 

کوک هیکٌذ هادُ حفظ کٌذ 

اکؼیظى ػٌصشی تشع آٍس 

ایي ػٌصش تشای صًذگی . اػت

ضشٍسی اػت هاًٌذ ٍاکٌؾ 

ّای احتشاق ػَخت کِ 

خَدسٍّای ها سا هی ساًذ ٍ خاًِ 

 12ّای ها سا گشم هی کٌٌذ ٍ 

دسصذ اص اتوؼفش صهیي سا 

اها ایي ػٌصش . تـکیل هی دّذ

ّوچٌیي یکی اص 

خَسًذُ تشیي 

ػٌاصش دس جْاى 

اکؼیظى .  اػت

ٍجْی اص ٍاداس 

کشدى الکتشٍى ّا 

تِ خاسج ؿذى اص 

تؼذاد صیادی اص 

هَلکَل ّای هختلف سا داسد 

 (.قاًَى تٌیادی اکؼیذاػیَى)

چیضّای سٍصهشُ ی صیادی دس 

خطش اکؼیذاػیَى قشاس هی 

ایي هَضَع جَاب . گیشًذ

چشایی تغییش سًگ ظشٍف ًقشُ 



 ِ  4ص ف ح 
خصَصیاتی کِ تشای آى طشاحی 

آًتی اکؼیذاًت هی . ؿذُ اػت

تَاًذ کوک کٌذ تا سًگ پلیوش ، 

تؼتگی داسد )کـؼاًی یا ػختی 

ٍ ( تش آًچِ هَسد ًیاص اػت

ّوچٌیي اػتحکام ٍ تشکیة 

 .ؿیویایی آى حفظ ؿَد

اًَاػی اص هَاد هی تَاًٌذ تِ 

ػٌَاى آًتی اکؼیذاًت دس 

پلیوشّا ػول کٌٌذ ٍ ایٌکِ 

کذاهیک تشای هادُ دلخَاُ تؼتِ 

ؿاهل )تِ ػَاهل هختلفی 

کاسکشد ًْایی اقالهی کِ هی 

( خَاٌّذ ػاختِ ؿًَذ اص پلیوش

تشای هثال، فٌَل  .هٌاػة اػت

ّای تِ تاخیش افتادُ اػتشیکالی 

ٍ هاتیکاهیي ّا اػتفادُ هی 

ؿًَذ اغلة تِ ػٌَاى آًتی 

اکؼیذاًت ّا دس هحصَالت 

تَلیذ ؿذُ اص الػتیک، دس 

حالیکِ فٌَل ّای هٌَکلیک 

ٍ پلی کلیک هی تَاًٌذ تشکیثات 

پلیوشی سا دس تشاتش اکؼیذاػیَى 

 . هحافظت کٌٌذ

تِ دلیل ایٌکِ اکؼیظى ّوچٌیي 

ایفا هی کٌذ 

ًقـی دس 

اؿکال 

دیگش 

تخشیة 

پلیوش، 

آًتی 

اکؼیذاػیَى هی 

تَاًذ تا ّواٌّگی تا دیگش 

افضٍدًی ّای پایذاس کٌٌذُ 

 .ّوچٌیي ظاّش ؿًَذ

اغلة اٍقات، ّش هَقغ ؿوا دس 

حالکاس هی کٌیذ تا چٌیي 

تشکیة چٌذ ػٌصشی، ّشچیضی 

. هوکي اػت اتفاق تیافتذ

صهاًیکِ یک هادُ سفتاس ًوی کٌذ 

تِ صَست دلخَاُ، پایذاس کٌٌذُ 

ّای اکؼیظى یکی اص افضٍدًی 

ّای ّؼتٌذ کِ هذًظش قشاس هی 

 .گیشد

آًالیض افضٍدًی ّا هی تَاًذ 

تؼییي کٌذ ًَ، حضَس ٍ کیفیت 

آًتی اکؼیذاًت دس هادُ دلخَاُ 

ٍ کوک هی کٌذ تِ پیـگَیی 

اگش هحصَالت ػاختِ ؿذُ 

تاؿٌذ اص پلیوشی کِ هی خَاّذ 

اًجام دّذ آًچٌاى کِ اًتظاس هی 

 .سٍد

دس ًْایت، کاس کشدى تا پلیوشّا 

اػت هَاصًِ ػولکشد ٍ آًتی 

اکؼیذاًت ّا ّؼتٌذ ًَع 

افضٍدًی پلیوش کِ کوک هی 

کٌذ  تِ تضویي هؼتقشهاًذى 

الکتشٍى ّا ٍ ًشفتي تِ ػوت 

آًتی اکؼیذاػیَى . اکؼیذاػیَى

ّا هَاصًِ هٌاػثی تیي اکؼیظى 

هَسد ًیاص ٍ اکؼیذاػیًَی کِ ها 

 .ًیاص ًذاسین
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ّوکاسی تیي ؿشکت تیییي     

BMW  ٍDuPont     تیشای

ػیؼتن هکؾ اتیتیکیاسی ٍ      

 6جذیذ تشای هَتَس تٌضیٌیی    

 3ػیلٌذسُ دس ییک خیط           

. لیتشی ؿکل گشفیتیِ اػیت     

ؿاسط غیشهؼتقین یکیایاسچیِ    

کَلش دیذگاُ هشػیَم ّیَای     

ؿاسط ؿذُ خٌک کٌٌیذُ تیِ     

طَس هؼقیین سا تیا ّیَای          

 .خاسجی جایگضیي کشدُ اػت

ٍیظگی ّای اصلیی ؿیاهیل      

 :هَاسد صیش هی ؿَد

ؿیلٌگ ّای :  طشاحی فـشدُ

ؿاسط َّا تضسگ کِ دس خٌیک  

ػاصی ؿاسط َّا هؼیتیقییین       

اػتفادُ ؿذُ تا کاتیل ّیای     

خٌک کٌٌذُ ًاصک جایگضییي  

تؼالٍُ تِ دلیل آًکیِ  .  ؿذُ اًذ

آًْا چؼثیییذُ تیِ هیَتیَس          

ّؼتٌذ دس جیلیَی خیَدسٍ،      

 .فضایی آصاد هی ؿَد

تیِ  : کاسایی تْثَد یافتِ هَتَس

کوتش %  08دلیل افت فـاس تا 

اص ػیؼتن ّیای هیشػیَم،        

کاسایی حجویی تیاالتیش دس        

. ػیلٌذس دییذُ ؿیذُ اػیت       

ّوچٌیي، َّای خٌک کٌٌذُ 

تشای هذت طَالًی تش تیشای    

هَتَس دس دػتشع تاقی هیی    

 . هاًذ
 

 

Z y t e l ®  P L U S 

95G35    :  ای  ل  َى  ً

تقَیت شذُ تا ال ی ا    

 شی ِ
 

هحصَل ایجاد ؿذُ تِ دلییل  

فشاّن ًوَدى هَاسد صیش تشای 

ػیؼیتین هیکیؾ جیذییذ           

 :اػتفادُ ؿذُ اػت

هقاٍهت راتی دس تشاتش هیَاد    

 C 138°ؿیویایی ٍ دها تا 

 جَؽ پزیشی تؼیاس هطلَب

هَاصًِ هطلَب  ػیخیتیی ٍ      

تیِ دلیییل      ) اػتحکام ضشتِ   

 (الیاف ؿیـِ% 33داؿتي 

جشیاى پزیشی تؼیاس هطلیَب  

کِ صهیاى کیَتیاُ چیشخیِ          )

قالثگیشی تضسیقی سا فیشاّین     

 ( هی کٌذ

 

ایي ًَع اص ًایلَى هی تیَاًیذ   

حفظ کٌذ قؼوت اػظوی اص   

خَاف هکاًیکی خَد سا حتی 

 0Cػاػت دس    3888پغ اص 

کِ آى سا تیشای اییي       )   138

کاستشد صیشکاپَت ایذُ آل هی 

 (.کٌذ

 هٌْذس هسؼَد طایفی: تزجوِ شذُ تَسط

DuPont  هَتَرBMW B58 را تْثَد هی دّذ 



 

 هٌتظز ًظزات شوا دٍستاى ػشیش ّستین

دٍستاى ػشیشی کِ ػالقِ هٌذ ّستٌذ هطالة تزجو ِ  

شذُ خَد را تا دیگزاى تِ اشتزاک تگذارًذ هی تَاًٌ ذ  

ایي هطالة را تزای ها تفزستٌذ تا تا ًام خَدشاى اًت ار 

 .یاتذ

 راُ ّای ارتثاط ها تا شوا

Telegram.me/polymernameh 

Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :طزاح هجلِ

 هسؼَد طایفی 

*** 

 :هتزجن

 هؼؼَد طایفی

 !*هٌتظز ًَیسٌذگاى جذیذ ّستین*

 پلیوزًاهِ

 !هٌتظز ًظزات ٍ ّوچٌیي هٌتظز دریافت هطالة کَتاُ تزجوِ شذُ شوا، ّستین

Telegram.me/polymernameh 


