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پوشش هاي نانوکامپوزيتي بر پايه اپوکسي-پرک شيشه :سينتيک پخت ،رئولوژي،
خواص خوردگي و بررسي اثر آماده سازي سطح
استادان راهنما :مرتضي احساني ،حسين علي خنکدار
دانشجوی دکتری :مهدي غفاري
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1391 ،
در این پژوهش ،با استفاده از روش  DSCسينتيک پخت سامانه اپوکسي-پليآمين آميد مطالعه و اثر وجود نانوپرک شيشه بر سينتيک واکنش پخت
اين سامانه بررسي شد .سينتيک واکنش پخت و مدلسازي آن با استفاده از ديدگاههاي همتبديل و استفاده از مدل در روش همدما انجام شد.
پارامترهاي سينتيک پخت در روش غيرهمدما نيز از روشهاي همتبديل ،مدل اوزاوا ،مدل بورچارت و دانيلز بهدست آمد .در هر دو روش با ارائه
روشي جديد ،سينتيک پخت با مدلسازي همزمان تمام اطالعات انجام شد .بهدلیل استفاده همزمان از کليه اطالعات آزمون  DSCدر این روش ،نتايج
حاصل از مدل تطابق بهتري با نتايج تجربي نشان داد .نتايج تاييد کرد ،سينتيک پخت سامانه اپوکسي-پليآمين آميد از مرتبه اول پيروي ميکند و
هيچگونه شيشهاي شدن طي پخت رخ نميدهد .همچنين ،نانوپرک شيشه انرژي فعالسازي واکنش پخت را کاهش داده ،اما مدل سينتيکي آن را تغيير
نميدهد .در مرحله بعد ،اثر شيوههاي اختالط مکانيکي و فراصوت بر توزيع نانوپرک با هدف يافتن بهترين روش اختالط از نقطهنظر ميکروسکوپي و
ماکروسکوپي با روشهاي SEM،EDX mappingو رئومتري بررسی شد .براي يافتن آستانههاي تجمعي از ديدگاه رئولوژيکي ،خواص رئولوژيکي
نظير مدول ذخيره ،مدول اتالف و گرانروي در درصدهاي مختلف نانوپرک شيشه مطالعه شد .براساس نتايج رئولوژي تشکيل شبکههاي منطقهاي و
پيوستن آنها بههم در محدوده  1تا  2%نانوپرک شيشه رخ ميدهد .برای مطالعه اثر نانوپرک بر خواص خوردگي سامانه ،پوششهايي با ترکيب
درصدهاي مختلف نانوپرک تهيه و نمونهها در محلول خورنده 5%نمک سديم کلريد آبی قرار گرفتند .در زمانهاي مختلف ،پوشش با روش EIS
مطالعه و نمودارهاي باد و نايکوئيست آنها رسم شد .نتايج حاصل با انتخاب مدار معادل با نرمافزار  Zviewمدل شد .نتايج نشان داد ،نمونه حاوي
 0/5%نانوپرک بیشترین کارایي حفاظتي را دارد .برای افزايش استحکام پوشش به فلز و درنتيجه افزايش کارایي حفاظتي سامانه ،ویژگیهای فيزيکي و
شيميايي اليه اکسيد سطح فوالد کربني با استفاده از محلولهاي اسيدي و بازي تغيير و مطالعه شد .زبري و خواص شيميايي سطح نمونههاي
آمادهسازي شده و نشده با روش  XPSو  AFMاندازهگيري شد .تجزیه  XPSنشان داد ،آلودگيهاي کربني در سطح فلز پس از اصالح شيميايي
کاهش ،ولي درصد گروه هيدروکسيل در نمونههاي اصالح شده با اسيد و باز به ترتيب کاهش و افزايش مييابد .براي مطالعه فصل مشترک در مقياس
مولکولي ،نمونههاي فوالد کربني با سطح آمادهسازي شده به روشهاي شيميايي با سامانه اپوکسي-پليآمين آميد پوشش داده شد .براي رسيدن
به فصل مشترک براي اولين بار از روشي ابتکاري از ترکيب  Pull-offو  EDXاستفاده شد .استحکام پوشش در نمونه هاي مختلف اندازهگيري و
ویژگیهای شيميايي سطوح فلز و پوشش پس از جدايش در آزمون Pull-offمطالعه شد .نتايج نشان داد ،سطح آماده سازي شده با اسيد برهمکنش
بيشتري با عوامل آميدي دارد .درحاليکه سطح آمادهسازي شده با محلول بازي برهمکنش بيشتري با عوامل آميني دارد .ويژگيهاي فصل مشترک از
ديدگاه ماکروسکوپي با ايجاد شکاف در پوشش و قرار دادن آن در محلول  5%نمک و عکسبرداري با ميکروسکوپ نوري در زمانهاي مختلف و
نيز با روش  EISانجام شد .نتايج نشان داد ،آمادهسازي اسيدي سطح فوالد کربني با افزايش استحکام فصل مشترک و مقاومت در برابر جدايش
اليهاي کاتدي ،مقاومت پوشش در برابر خوردگي را افزايش مي دهد.

استاد راهنما :نادر علیزاده مطلق
دانشجوی دکتری :حميد كلهر
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم پایه1391 ،
در قسمت اول پژوهش ،با استفاده از سنتز الکتروشیمیایی روی سطح الکترود پالتین ،فیلم پلیمری پلیپیرول با ساختار نانومتری تهیه و
شکلشناسی الیاف سنتز شده با روش  SEMبررسی شد .سپس ،با استفاده از نانوالیاف سنتزی به کمک روش ریزاستخراج با فاز جامد از فضای
فوقانی و تجزیه با دستگاه طیفسنج تحرک یونی ،نشانگر زیستی اوره در خون افراد دیالیزی اندازهگیری شد و میزان پاکسازی خون بیماران
پیش و پس از انجام دیالیز بررسی شد .حد تشخیص این روش  2 µg/mLو گستره خطی  5-50 µg/mLبهدست آمد .در بخش دیگر ،از
ریزاستخراج کنترل شده الکتروشیمیایی نشانگر زیستی پرولین استفاده شد .فیلمهای رسانای پلیپیرول نانوساختار به روش ولتامتری چرخهای
تهیه و به عنوان فاز جامد انتخابی برای اندازهگیری پرولین استفاده شد .باتوجه به ویژگی رسانش الکتریکی فاز جامد تهیه شده ،از پتانسیل
الکتریکی به عنوان نیروی محرکه برای سرعت دادن به فرایند جذب و واجذب پرولین استفاده شد .فیلم تهیه شده برای حذف اثر بافت در
اندازهگیری پرولین در نمونههای ادرار افراد سالم و مبتال به سرطان پروستات به کار گرفته شد .اندازهگیریها با دستگاه طیفسنج تحرک یونی
انجام گرفت .در شرایط بهینه تجربی (پتانسیل جذب  ،0/6 Vپتانسیل واجذب  ،0/7 Vزمان جذب  300 sو زمان واجذب  )600 sمنحنی
کالیبرهکردن برای پرولین در گستره  60000-1480-ngLرسم شد .حد تشخیص  1200-ngLو درصد  RSDکمتر از  5%بهدست آمد .از سال
 2009بررسی آلدهیدها به ویژه پنتانال ،هگزانال و هپتانال به عنوان نشانگر زیستی در بیماران مبتال به سرطان ریه اهمیت قرار گرفت .از آنجا
که طیف حاصل از تزریق آلدهیدها به دستگاه دارای پیچیدگی و همچنین فاقد حساسیت الزم برای اندازهگیریهای تجزیهای بود ،از واکنش
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تعيين مقادير بسيار کم نشانگرهاي زيستي سرطان بهوسيله پليمر هادي نانوساختار به عنوان
جاذب و آناليز با اسپکترومتري تحرک يون

پایان نامه

بین آلدهیدها و آمینها در فاز گازی که محصول آن یک ایمین است برای افزایش حساسیت آلدهیدها ،سادهتر شدن الگوی طیفی و در نهایت
اندازهگیری این نشانگرهای زیستی استفاده شد .آمین به وسیله یک پمپ سرنگی به محفظه تزریق واردشد .آلدهیدها با روش  HS-SPMEبا
نانوالیاف ساختار پلیپیرول اندازهگیری شد .در قسمت آخر این پژوهش با استفاده از روش طیفسنج تحرک یونی در فشار اتمسفر برهمکنش
بین هیدرازین و بازهای نوکلئیک اوراسیل و تیواوراسیل به عنوان الگویی برای بررسی تمایل پیوند هیدروژنی بررسی شد .نتایج حاصل نشان
داد ،اوراسیل در این مدل تمایل بیشتری برای برقراری پیوند با هیدرازین دارد.

تهيه بسترهاي نانوليفي پليکاپروالکتون و بررسي اثر توپوگرافي سطح بر تمايز سلولهاي بنيادي
پرتوان انساني به رده اندودرم
استادان راهنما :جالل برزين ،مژگان زندي
استاد مشاور :مرتضي احساني
دانشجوی کارشناسی ارشد :محمدحسين قانيان
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1391 ،
در اين مطالعه ،از پليکاپروالکتون ( )PCLبه عنوان يک پليمر کامال زيستسازگار که سرعت تخريب کند و قابليت الکتروريسي بسيار خوبي دارد ،به
منظور تهيه بسترهاي ميکرو -نانوليفي با قطرهاي مختلف استفاده شد .اثر سامانههاي حالل دوتايي و افزودنيهاي باردار بر قطر و توزيع قطر الياف
الکتروريسي شده PCLبررسي شد .مشخص شد ،الکتروريسي محلول  PCL 12%در کلروفرم منجر به توليد ميکروالياف با توزيع قطر پهن و دوقلهاي
ميشود .با ثابت نگه داشتن غلظت و شرايط دستگاهي ،افزودن ديمتيل فرماميد به کلروفرم در نسبتهاي حجمي مختلف منجر به توليد نانوالياف
در محدوده قطر ميانگين  700 nmشد ،اما در کاهش توزيع قطر مؤثر نبود .با افزودن متانول به کلروفرم ،قابليت الکتروريسي افزايش و توزيع قطر تا
حد زيادي کاهش يافت .نسبت حجمي 1:3از کلروفرم-متانول به کمترين توزيع قطر منجر شد .کاهش قطر الياف به محدوده نانومتري از راه کاهش
غلظت  PCLدر اين سامانه ،منجر به پهن شدن توزيع قطر و نيز تشکيل مهره در طول الياف در غلظت  6%شد .افزودن  1%جرمي از ترکيبات يوني
به عنوان راهکار جايگزين کاهش غلظت محلول  PCL 12%در کلروفرم -متانول ( )1:3بررسي و مشخص شد که اکتادسيل تريمتيل آمونيوم برميد
( ،)OTABدر مقايسه با آمونيوم برميد و سديم دودسيل سولفات ( )SDSاثر بيشتري بر کاهش توزيع قطر الياف دارد .افزايش مقدار  OTABاثری
بر کاهش قطر و توزيع قطر الياف نداشت .افزودنيهاي باردار بهتنهايي نيز باعث بهبود قابل توجه الکتروريسي محلول  PCL12%در کلروفرم و
توليد الياف در مقياس ميکرو شدند و با مقايسه  1%جرمي OTAB، SDS، Triton X100و فنيل تري متيل آمونيوم برميد ( )PTABمشخص شد،
 OTABبهترين افزودني براي دستيابي به باريکترين توزيع قطر است .افزايش مقدار OTABباعث کاهش بيشتر قطر شد ،اما تا يک مقدار بحراني
 3%جرمي در کاهش توزيع قطر مؤثر بود .افزودن فرميک اسيد به کلروفرم باعث کاهش قطر الياف به محدوده  500 nmشد .کمترين توزيع قطر در
نسبت حجمي 1:3از کلروفرم -فرميک اسيد به دست آمد .افرودن استون به کلروفرم نيز در بهبود الکتروريسي و توليد الياف نانومقياس مؤثر بود،
بهطوري که با الکتروريسي محلول  PCL 12%در کلروفرم-استون ( )1:2الياف بسيارريز با قطر ميانگين  81/273 nmتوليد ميشود .الکتروريسي
محلول  PCL12%در متيلن کلريد -متانول در نسبت حجمي 1:2به توليد اليافي با توزيع قطر کمينه و قطر ميانگين  217 nm 897شد .پوششدهي
بسترها با ماتريژل در دماي  -4°Cباعث بهبود بذرافشاني سلول بنيادي جنيني انساني ( )hESCشد .بررسي تمايز اندودرم  hESCروي بسترهاي
تهيه شده با قطر ميانگين حدود  200 ،500 ،800و  1200 nmنشان داد ،توپوگرافي ليفي اثر محسوسي بر تمايز اين سلولها به سلولهاي اندودرم
قطعي ندارد و کارايي تمايز وابسته به قطرهاي مختلف نيست .بررسي شکلشناسی کلونيهاي سلولي پس از سه روز تکثير نشان داد که با افزايش
قطر الياف ،کلونيها پهنتر و تکاليهتر ميشوند.
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال سوم ،شماره  ،3پاييز 1392

اصالح بذر صيفيجات بهوسيله نانوپوششهاي آکريليکي به منظور بهبود زمان انبارداري
و افزايش درصد رشد
استاد راهنما :علي هاشمي
استادمشاور :کوروش کبيري
دانشجوی کارشناسی ارشد :رضا پيرموردي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1391 ،
براي جلوگيري از آسيبهايي که از سوي حيواناتي از قبيل ،حشرات ،جوندگان و پرندگان به بذر ميرسد ،همچنين سهولت کاشت ،افزايش
زمان انبارداري و محافظت از بذر در برابر شرايط جوي نامساعد ،در اين پژوهش ،با مواد مورد نياز بذر ،از قبيل کود روي سولفات ،ابرجاذب
پليمري،سم قارچکش کپتان و خاک کائولن ،بهوسيله چسب زيستتخريبپذيری که از مواد ،گليسرين ،پودر سفيده تخممرغ ،متيل سلولوز و
آب تهيه شده بود ،در اطراف بذر گوجه فرنگي ،پياز ،بادمجان ،تربچه و چغندر با دستگاه پوششدهي پد با سرعت  ،40rpmپوششی کروي
ايجاد شد .پس از خشک شدن پوشش جامد اطراف بذر در دماي  25°Cنت  35°Cبه دور از نور خورشيد ،از پوشش پليمري تهیه شده از پليمر
آکريليکي NS-220محلول در آب ،به عنوان پوشش نهايي و محافظت کننده بذر در برابر شرايط نامساعد جوي استفاده شد .براي آزمودن و
مقايسه پوشش با شرايط بذر بدون پوشش از بذر پياز وآزمون جوانهزني استفاده شد ،که با رسيدن به  88%جوانهزني در برابر  24%جوانهزني
شاهد ،در شرايط بد آب و هوايي نشان داده شد که اين کار به طور کامل موفقيت آميز است .براي تعيين ضخامت پوشش پليمري از آزمون
ميکروسکوپ الکتروني استفاده شد.
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