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سه بعدی  پليمر های  ساخت  به  موفق  اروميه  دانشگاه  پژوهشگران 
به  اروميه  فلزات سنگين سمی شدند. پژوهشگران دانشگاه  جاذب 
منظور دست يابی به تهيه پليمرهای سه بعدی عامل دار با قابليت جذب 
يون های فلزی سنگين،   پليمر پلی )استيرن-آلترناتيو-مالئيك انيدريد( 

را اصالح كردند.
دانشيار شيمی پليمر  دانشگاه اروميه و يكی از مجريان اين طرح 
گفت: در اين طرح ابتدا رزين عامل دار پلی)استيرن-آلترناتيو-مالئيك 
انيدريد( اصالح  شده با 3-آمينوبنزوئيك اسيد سنتز شد. سپس اين 
رزين، به منظور تهيه نانوذرات سه بعدی كی ليت كننده با 2،1 دی آمينو-
اتان يا 3،1- دی آمينو پروپان با امواج فراصوت تحت واكنش شيميايی 

 قرار گرفت. اين كار پژوهشی 
از  پليمری  تهيه  به  منجر  كه 
نوع رزين سه بعدی عامل دار با 
قابليت جذب فلزات سنگين از 
نخستين  برای  محيط های  آبی 
بار در جهان شده است، برای 
كامال  شده  انتخاب  فلزات 
وی  داشت.  كميتی  عملكرد 
گفت: نتايج بررسی ها نشان داده 
است كه رزين های تهيه شده از 
قابليت بسيار خوبی در حذف 

 فلزات سنگين و سمی مانند آهن، مس، روی و
اين  برخوردارند.  آبی  محيط های  پاالديم  از 
پليمرها در صنايع تصفيه آب و فاضالب های 
صنعتی و بخش شيالت كاربرد دارند. قيمت كم 
در مقايسه با ساير روش ها، ساده بودن و استفاده 
از مواد اوليه داخلی از ويژگی های پليمر ساخته 
نتايج  به شمار می رود.  اروميه  دانشگاه  شده در 
اين كار پژوهشی در مجالت معتبر علمی جهان 

از جمله مجله  Polymer Advanced Technology  چاپ شده است. 
هم اكنون، روش های ديگری نظير رسوب دهی و اسمز معكوس برای 
حذف يون های سمی كاربرد دارند 
كه به مواد و انرژی بسيار  زيادی 
مواد  اين  عالوه،  به  دارند.  نياز 
قابليت كامل حذف اين يون ها را 
ندارند و به همين دليل روش های 
و راحتی  به  علت   جذب 
در  محيط  از  حذف  زياد  درصد 
زيادی  اهميت  از  روش ها  بين 

برخورداراند. 

http://www.irna.ir          :منبع

ساختپليمرسهبعديجاذبفلزاتسنگينسمي
می

عل
ار 

خب
    ا

   

به  موفق  نانو  فناوری  از  استفاده  با  ايلينويز  دانشگاه  محققان 
به طور  را  جراح  المسه  حس  كه  شدند  انگشت پوشی  ساخت 
قابليت  الكترونيكی  انگشت پوش  اين  می كند.  تقويت  فوق العاده 
عين  در  می دهد.  كاربر  به  را  المسه  الكتريكی  تحريك  دريافت 
اعمال می شود،  به پوست كاربر  به خاطر ولتاژ كوچكی كه  حال، 
برای  دقيقی  ابزار  ما  انگشتان  گرچه  می كند.  سوزش  حس  ايجاد 
لمس سطوح به شمار می آيد، ولی در شناسايی برخی از سطوح از 
حساسيت الزم برخوردار نيستند. اين انگشت پوش حس المسه را  

حساس تر می كند.
الكتريكی  مدار  اين  طراح،  پژوهشی  گروه  سرپرست  گفته  به 

طال  الكترودهای  اليه های  دارای  انعطاف پذير  انگشت پوش 
پالستيك  از  اليه هايی  بين  كه  است  نانومتر  چند  ضخامت  به 

انگشتپوشالكترونيكیبرایتقویتحسالمسه
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اخبار علمی

DNAطراحینانوذراتهوشمندبرایبهبودرهاسازیدارووخودآرایی

محققان آمريكايی از نوعی پليمر گرماحساس برای تنظيم برهم كنش 
 DNA دارورسانی  و   DNA خودآرايی  سامانه های  در   DNA

كدگذاری شده استفاده كرده اند. آنها ثابت كردند، چگونه نانومواد 
به شكل ابزارهای كاربردی خودآرايی می كنند و چگونه داروهای 
از  بدن رها می شوند. يكی  ضدسرطان، شامل دوكسوروبيسين در 
از  گستره ای  كه  است  نانوذرات  خودآرايی  نانو،  علم  شاخه های 
زمينه ها شامل اپتيك، حسگری شيميايی و رهاسازی دارو و درمان 
را به هم مربوط می كند. فرايند خودآرايی در سطح مشترک نانوذرات 
منجر به ايجاد واكنش می شود. در نتيجه ذرات به هم پيوسته، جامد 
يا مولكول كوچكی نظير خوشه تشكيل می دهند. نتايج بررسی های 
اوليه نشان داد كه فرايند خودآرايی نانوذرات بسيار سريع و پايدار 

است، كه می تواند مشكل ساز باشد. 
سرپرست پژوهشگران اين طرح می گويد: ما به دنبال آن بوديم 
كه چگونه اين واكنش آغاز شود و به پايان برسد، بدون آنكه تغيير 

اساسی در روش كار داده شود. 
در نهايت، مسئله با فراهم كردن يك رهاساز گرمايی به شكل 
تغيير  نانو  مقياس  در  آن  ساختار  كه  شد  برطرف  هوشمند  پليمر 
واحدهای  از  كه  است  بزرگی  مولكول  هوشمند  پليمر  می كرد. 
سازنده اتمی زيادی ساخته شده است. اين پليمر در حالت قرار 

اسيد  يا  گرما  نور،  نظير  خارجی  محرک های  معرض  در  گرفتن 
تغيير ساختار می دهد. اين گروه موفق به طراحی سامانه ای شدند 
كه در دماهای زياد )C°50( پليمر دچار جمع شدگی و در دماهای 
كم منبسط می شود كه از خواص شناسايی DNA ممانعت می كند. 
آنچه در طراحی اين پليمر تازگی دارد، اين است كه اتصال ايجاد 
شده ميان ذرات متحرک و قابل پيكربندی مجدد است. اين گونه 
هوشمند  شبه مواد  و  جامدات  ايجاد  به  منتهی  مجدد  پيكربندی 
می شود كه در برابر محرک محيطی واكنش نشان می دهند. پليمر 
هوشمند نيز بدين ترتيب عمل می كند. نانوذرات DNA كدگذاری 
اين  كه  هنگامی  هستند.  دارو  رهايش  برای  مناسبی  سكوی  شده 
نانوذرات با پليمر گرماحساس تركيب می شوند، سامانه مفيدی به 

وجود می آورند.
 ACS نشريه  در  پزشكی  دستاورد  اين  درباره  بيشتر  اطالعات 

Nano به چاپ رسيده است.

http://news.syr.edu           :منبع

پلی ايميد قرار گرفته اند تا يك نانوغشا تشكيل دهند. اين نانوغشا 
روی يك الستيك سيليكونی به شكل انگشت قرار داده شده اند، به 
 طوری كه به محض پوشيدن، طرف داخلی مدار در تماس مستقيم 
با نوک انگشت قرار می گيرد. در طرف ديگر نيز  حسگرهايی برای 
مقاومت  مانند  الكتريكی  خواص  حتی  يا  فشار  دما،  اندازه گيری 

مي توانند اضافه شوند.
با  دارد،  عهده  بر  را  فناوری  اين  تجاری سازی  كه  شركتی 

به كارگيری اين نانوغشا برای قلب، آن را روی حيوانات آزمايش 
الكتريكی  فعاليت  از  نقشه سه بعدی  تهيه  امكان  كار،  اين  با  كرد. 
مفيد  قلب  فعاليت  بی نظمی های  درمان  در  كه  دارد  وجود  قلب 
است. به زودی اين فناوری به پزشكان در راه های مختلف كمك 

خواهد كرد.

http://www.prescouter.com            :منبع
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روشیجدیدبرایتوليداجزایسازندهپالستيکها

پليمر خودترميم  نخستين  گرده اند،  گزارش  اسپانيايی  پژوهشگران 
را  دخالت خود  بدون  مستقل  طور  به  و  به خود  كه خود  شونده 

مرمت می كند، ساخته شد. 
از اين ماده جديد می توان در بهبود امنيت و طول عمر قطعات 

محصوالت  در  پالستيكی 
الكتريكی،  اجزای  مانند  روزمره 
خانگی  لوازم  حتی  و  خودروها 
از اين، درباره  استفاده كرد. پيش 
شونده ای  خودترميم  پليمرهای 
و  كاتاليزور  بدون  می توانند  كه 
خود به خود به ترميم كّمی دست 
يابند، گزارشی منتشر نشده است. 
االستومرهای  پژوهشگران،  اين 
را  شونده  خودترميم  گرماسخت 
پليمری  اوليه  مواد  از  استفاده  با 

معمولی و روش ساده و ارزان تهيه كردند. فيلم تهيه شده از اين 
پليمر، يك شبكه االستومری پلی)اوره-يورتان( پيوند عرضی يافته 
به دو قسمت  تيغ  با يك  بريده شدن  از  نشان می دهد كه پس  را 
متقابل  جانشينی  واكنش  می شود،  گفته  می كند.  ترميم  را  خود 
كه  آروماتيك  دی سولفيدهای 
انجام می شود،  معمولی  دمای  در 
می شود.  سبب  را  بازسازی  اين 
الهام  با  را  ماده  اين  پژوهشگران 
 T-100 نابودگر  روبات  از 
نابودگر  دهنده،  تغييرشكل  مذاب 
اين تحقيقات در  نتايج  ناميده اند. 
شيمی  انجمن  مواد  افق  نشريه 

انگليس منتشر شده است.

http://phys.org              :منبع

از  انواع مختلفی  توانستند  با كمك يك روش جديد  پژوهشگران 
روغن ها و چربی های گياهی و حيوانی را به جای مواد اوليه نفتی، 
اين  كنند.  تبديل  پالستيك ها  ساخت  در  كليدی  سازنده  جزء  به 
تا ضايعات روغن های آشپزی گسترده  پيه  از  روغن ها و چربی ها 
است. اين در حالی است كه هم اكنون اجزای سازنده پالستيك ها از 
مشتقات نفتی تهيه می شوند. مجريان اين پژوهش می گويند: بسياری 
از پالستيك ها كه روزانه به شكل صدها محصول در دسترس اند، از 
اولفين ها توليد می شوند كه منشا نفتی دارند. اولفين ها شامل اتيلن، 
پروپيلن و بوتادی ان هستند كه واحدهای ساختاری پالستيك های 
و  كلريد  پلی وينيل  پلی استر،  پلی اتيلن،  نظير  شناخته شده ای 
توانسته اند  پژوهشگران  هم اكنون  می دهند.  تشكيل  را  پلی استيرن 
جايگزين بسيار بادوام تری به جای »اولفين« پيدا كنند. آنها در اين 
روغن  پيه،  چربی،  تبديل  برای   UV-C فرابنفش  نور  از  پژوهش 
استفاده  اولفين  به  كانوال  روغن  ضايعات  و  كانوال  روغن  زيتون، 
كردند. اين تابش در دستگاه های سترون سازی خانگی برای از بين 
بردن ويروس ها و باكتری های داخل منازل به كار می رود. به گفته 

فرايند  از  استفاده  بار است كه  اولين  براي  اين طرح،  پژوهشگران 
فتوسنتز برای ساخت اولفين ها گزارش می شود و كارهای تجربی 

بيشتر هنوز در جريان است.
به موسوم  آمريكا  انجمن شيمی  مجله  در  پژوهش  اين   گزارش 
Sustainable Chemistry & Engineering به چاپ رسيده است.

http://www.environmentalleader.com        :منبع
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