اخبار علمی

ذخیره و رهایش گرما با نانوالیاف هوشمند
پژوهشگران دانشگاه شیراز با افزودن نانوذرات اکسید فلزی به
الیاف پلیمری ،موفق به تولید نانوکامپوزیتهای هوشمندی شدند
که میتوانند انرژی را ذخیره کرده و تنها با تغییرات دمایی نزدیک
به دمای محیط ،آن را رها کنند.
بحران انرژی و آلودگی محیط زیست ،دو پدیده بسیار مطرح و
حیاتی در دنیای امروزی هستند .یکی از بهترین راهکارها ،استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک بهجای سوختهای فسیلی است.
مواد تغییرفازدهنده ،جزئی از انرژیهای تجدیدپذیر محسوب
میشوند .این مواد ،انرژی گرمایی را به صورت گرمای نهان ذوب
ذخیره میکنند و از فاز جامد به مایع تبدیل میشوند .در نهایت،
با تغییرات دمایی (تغییر فاز از مایع به جامد) این گرما را آزاد

میکنند .مهندس سید ایمان گلستانه پژوهشگر دانشگاه شیراز،
ضرورت انجام طرح را تولید نانوکامپوزیتهای هوشمند معرفی
کرد تا بهوسیله آنها بتوان گام بلندی در زمینه ذخیره و انتقال انرژی
برداشت .در ساخت این نانوکامپوزیتها از مواد تغییردهنده فاز و
نانوذرات اکسید فلزی استفاده شده است .به گفته این پژوهشگر ،آن
دسته از کامپوزیتهای حاوی مواد تغییردهنده فاز از نظر کاربردی
مطلوباند که افزون بر دارابودن دامنه تغییر دمایی گسترده و گرمای
نهان زیاد دارای رسانندگی گرمایی مناسب باشند .نانوالیاف تغییر
دهنده فاز با اهداف مختلف و روشهای گوناگون سنتز میشوند .با

وجود همه مزایا ،این مواد محدودیتهایی
چون کمبودن رسانندگی گرمایی دارند که باید
برای رفع آن تالش کرد .با این کار عملکرد
مواد تغییر دهنده فاز و توجیه کاربردی آنها
بهبود مییابد.
به گفته پژوهشگر این طرح ،نانوالیاف
اُتکتیک اسیدهای چرب که دامنه تغییر دمایی
کوچکی دارند ،به روش همالکتروریسی
( )coelectrospinningسنتز شده است .برای افزایش رسانندگی
گرمایی ،نانوذرات اکسیدهای فلزی مانند  SiO2 ،Fe2O3 ،Al2O3و
 ZnOبه محلول تولید نانوالیاف اضافه شده است .با افزودن این
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نانوذرات ،رسانندگی گرمایی نانوالیاف تا حدود  96%نسبت به
کامپوزیت پلیمری پایه بهبود یافته است .همچنین ،محدود ه دمای
تغییرفاز نانوکامپوزیتها حدود  17°Cو نزدیک دمای بدن انسان
است .بنابراین ،برای ذخیرهسازی و آزادسازی انرژی در دماهای
کم بسیار مفید هستند .این نتایج به کاهش هزینه ذخیره و بازیابی
انرژی ،قیمت تمام شده و آلودگی محیط زیست منجر میشوند.
اصلیترین کاربرد این نانوکامپوزیتها در ذخیرهسازی و آزادسازی
انرژی در صنایع نساجی همچون لباسهای هوشمند ،مهندسی
پزشکی و مدیریت گرمایی انواع باتریهاست .از آنجا که این
مواد تجدیدپذیر و به دفعات (چرخه گرمایش و سرمایش) قابل
استفادهاند ،از نظر اقتصادی نیز کام ً
ال توجیهپذیر هستند.
نتایج این پژوهش در نشریه  Applied Energyبه چاپ رسیده
است.
		
منبع:

http://www.irna.ir/fa/News/82834235

استتار رنگي با الهام از طبيعت بهکمک پليمرها
در طبيعت ،رنگها ميتوانند بهعنوان نوعی ارتباط كمك كنند.
اما ،آنها ميتوانند گياهان و حيوانات را مخفي كرده و از ديد پنهان
كنند .بهتازگي ،پژوهشگران در نشریه ACS Applied Materials
 and Interfacesتولید پليمرهايي را گزارش كردهاند كه ميتوانند
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قابليت تغيير رنگ طبيعي را بهتر از پليمرهاي متداول تقليد كنند.
پژوهشگران ميگويند ،اين مواد ميتوانند تهيه پارچههاي استتار و
تزئينات هوشمند را امكانپذير ساخته و اقدامات ضدجعل را بهبود
دهند.

اخبار علمی

بیشتر رنگهايي كه مردم با آنها آشنا هستند ،مانند سايههاي
روي يك كاغذ از رنگدانهها ساخته ميشوند .اما نوع ديگری با نام
رنگ ساختاري ،زماني ايجاد ميشود كه رنگ بهوسيله ساختارهاي
ميكروسكوپي آرایشیافته متناوبی ساخته ميشود كه با نور مرئي
تداخل دارند .برای نمونه ،پرهای دم طاووس قهوهاي هستند ،اما
همآرایی پرها موجب ميشود تا با چشم غيرمسلح سبز و آبي ديده
شوند .پژوهشگران از پليمرهاي بلورمايع كلستریک (Cholesteric
 )liquid-crystallin, CLCبراي تقليد ساختار رنگي يافت شده
در طبيعت استفاده كرده و آنها را به مواد پاسخگو تغيير دادند.
بنابراين Albertus P.H.J. Schenning ،و Monali Moirangthem

قصدداشتند پليمرهاي  CLCرا با رنگهای كامال در طيف مرئي،
ايجاد كنند.
اين گروه پژوهشي براي چاپ تصوير روي پليمر  CLCكه
خود ساخته بودند ،فناوري چاپ جوهرافشان و محلولي از كلسيم
نيترات را بهكار بردند .چاپ پيدرپي اليهها تا اندازهای موجب
تورم پليمر  CLCشد و در نتيجه رنگ را تغيير داد .درنتیجه ،یک
اليه آن را نارنجيرنگ ،دومين اليه سبزرنگ و سومين اليه آن را
آبي كرد .برای مثال ،پژوهشگران فرايند را براي رسم گل آبي با
برگهاي سبز روي زمينه قرمز-نارنجي استفاده كردند .هنگامي كه
جوهر خشك شد ،تصوير ديگر قابل رويت نبود و تمام سطح آبي
ديده ميشد .در حالي كه تنفس روي سطح يا پاشيدن آب موجب
آشکارشدن مجدد تصوير كام ً
ال رنگي ميشد .پژوهشگران براي اين
پژوهش از بنياد پژوهشهاي علمي هلند كمك مالي دريافت كردند.
منبع:

https://www.azom.com/news.aspx?newsID=48770

نوعي پليمر نيمهشفاف ترمیمشونده در دماي محيط با فشار اندك
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گروهي از پژوهشگران دانشگاه توكيو پليمري ساختند كه هنگامي
كه به دو قطعه شكسته ميشود ،ميتواند با بهکاربردن اندكي فشار
در دماي محیط ترميم شود .اين گروه با انتشار مقالهاي در مجله
 Scienceبيان كردهاند ،چگونه به ساخت اين پليمر روی آوردند و
این پليمر چگونه ساخته شده و ميتواند ترميم شود.
مهندسان در سراسر جهان بهشدت در تالشاند تا نوعي شيشه يا
پالستيك بسازند كه پس از شكستن بهآسانی ترميم شود .اين تالش
با هدف حل مشكل صفحههاي شكسته نمایشگرهای تلفنها و
ساير ابزارهاي قابلحمل است .با وجود پيشرفتهاي حاصل شده،
همچنان لزوم دستيابي به ماده بهتر وجود دارد .در اين تالش
جديد ،پژوهشگران تهيه نوع جديدي از پالستيك را گزارش

کردند كه ميتواند بهسادگي و با فشردن قطعات شكسته به يكديگر
ترميم شود .به گفته پژوهشگران ،يكي از اعضاي گروه درحال
پژوهش روي خواص چسبندگي پليمرها بود كه دريافت يكي از
پليمرهاي تحت مطالعه ميتواند تنها با فشردن قطعات به يكديگر
خود را ترميم كند .در پی كنجكاوی اعضاي گروه آنها دريافتند،
پيوندهاي هيدروژن در این پليمر بهشكلي است كه بلوري نميشود
و به زنجيرهاي پليمر اجازه حركت آزادانه ميدهد .اين موضوع
موجب ميشود تا پيوندها در اثر تنها مقدار كمي فشار مجددا ايجاد
شوند .پس از آزمودن پيكربنديهای متعدد ،گروه به مطالعه روي
پليمر پلياتر تيوره ( )TUEG3متمركز شد .اين پليمر بهترين خواص
ترميمشوندگي را نسبت به ساير موارد آزموده شده ارائه داد.
بنابر گزارش ،این پژوهشگران براي آزمایش مواد ،قطعه كوچكي
از آن را به دو تکه برش دادهاند .سپس ،دو قطعه را با اعمال نیروی
اندكي در دماي محيط به شكل اولیه فشار دادهاند .پس از گذشت ،30 s
آنها مشاهده کردند که قطعه ترميم شده ميتواند وزن 300 g
را تحمل كند .پژوهشگران خاطرنشان ميكنند ،فشردن ماده براي
مدتزماني بيش از  30 sموجب تشكيل پيوندهاي قويتر ميشود.
سرانجام ،پس از چند ساعت ماده به همان درجه از پيوند میرسد

كه در ابتدا و پيش از بريدن يا شكستن وجود داشت .با وجود تمام
کارهای انجامشده ،بهنظر میرسد ،پيش از استفاده از این مواد در
صفحه نمايشگر تلفنهاي همراه ،پژوهشهاي بيشتري باید روي

اين مواد انجام پذيرد .مثال الزم است ،آنها شفافتر ساخته شوند.
				
منبع:

https://phys.org/news

خازن انعطافپذير با بهبود پليمر ديالكتريك
خازنهاي با عملكرد بهتر و خواص بهبوديافته براي توسعه نسل
بعدي وسايل الكترونيك شخصي كوچكشده انعطافپذير و
سامانههاي تامین انرژی پالسی بسيار مطلوب هستند .با وجود
اين ،پيشرفت سريع در اين زمينه بهواسطه سازگاري محدود
مواد موجود و روشهاي فراورش ارجح ،با مشكل مواجه شده
است .در مقالهاي كه بهتازگي در Journal of Polymer Science:
 Polymer Physicsمنتشر شده است ،پژوهشگران راه حل
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اميدبخشي را براي اين مشكل ارائه دادهاند كه شامل مخلوطكردن
مقدار كمي ماده آروماتيك پليتيوره ( )PTUدر پلي(وينيليدين
فلوئوريد-كلروتريفلوئورواتيلن) يا ( ،P(VDF-CTFEبهمنظور
افزايش ظرفيت ذخيره و فراورشپذيري ماده کامپوزیتی است.
پليمرهاي ديالكتريك آروماتيك خطي برپايه اوره ،پليمرهاي
بيشكل با ممان دوقطبي بزرگ هستند .اين پليمرها داراي بازده
بسيار زياد بارگذاري-تخليه يا اتالف انرژي اندك هستند .متأسفانه،
اين پليمرهاي ديالكتريك بهندرت در حاللهاي قطبي متداول
محلول بوده و شكننده هستند .افزون بر اين ،آنها با روشهاي
فراورش فيل م نازك پركاربرد شامل ريختهگري محلول ،پرس گرم و
جهتدهی دومحوري ناسازگارند.
كوپليمرهاي بر پايه  VDFبا كلروتريفلوئورواتيلن ( )CTFEو
هگزافلوئورو-پروپيلن ( )HFPثابتهاي ديالكتريك و چگالي
انرژي زیادی در ميدان الكتريكي قوی دارند .با وجود اين ،برهمكنش
دوقطبي قوي در پليمرهاي بر پايه  VDFبه پسماند قطبشي درخور

توجه منجر ميشود .در نتيجه ،زماني كه اتالف ديالكتريك زياد
باشد ،بازده بارگذاري-تخليه اندك است .بهمنظور افزايش چگالي
انرژي و بازده بارگذاري-تخليه پليمرهاي ديالكتريك ،مواد غيرآلي
شامل نانوذرات ،نانوورقهاي فرانازك و نانوالياف ،در ماتريس
پليمري جاسازي ميشوند.
پژوهشگران مقدار كمي  PTUآروماتيك به ماتريس
( P(VDF-CTFEافزودند .پليمر بر پايه اوره آروماتيك بهطور مؤثر
از اشباع قطبشی زودهنگام در ميدانی كوچكتر از میدان شكست،
جلوگيري ميكند .همچنين PTU ،نقصهای ساختاري در بلورهاي
( P(VDF-CTFEايجاد کرده و بلورينگي تركيب را كاهش ميدهد.
اين پژوهش فاش ميكند ،فازهاي غيرقطبي ،شامل نواحي بيشكل
و بلورهاي پاراالكتريك نقش مهمي را در ذخيره انرژي و رفتار
رهاسازي  PVDFو كوپليمرهاي آن ايفا ميكنند.
		
منبع:

http://www.advancedsciencenews.com

فرايند نوين با قابليت چاپ سفارشي كاتاليزگرها
پژوهشگران آزمايشگاه  Amesدانشكده انرژي آمريكا و دانشگاه
ايالتي  Iowaنوعی فرايند چاپ سهبعدي را توسع ه دادهاند كه قابليت
ایجاد اشیاء كاتاليزي فعال شيميايي را در يك مرحله دارد .اين يافته
درها را بهسوي روشهایي با كارايي بيشتر در توليد كاتاليزگرها
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براي واكنشهاي شيميايي پيچيده در بسیاری از صنايع ميگشايد.
پژوهشگران يافتههاي خود را در مقالهاي در نشریه ACS Catalysis
ارائه کردهاند .در حالي كه چاپ سهبعدي در زمينههاي متعددي
كاربرد يافته است ،استفاده از آن در كنترل واكنشهاي شيميايي

يا كاتاليزگرها موضوع بهنسبت جديدي است .روش توليد اخير
كاتاليزگرهاي سهبعدي ،معموال شیوههای گوناگون قراردادن عوامل
فعال شيميايي را در ساختار پيشچاپشده شامل ميشود.
روش آزمايشگاه  Amesساختار و شيمي را در يك مرحله با
استفاده از چاپگر سهبعدي تجاري و ارزانقيمت ادغام ميكند.
ساختارها در رايانه طراحي شده و با كمك تابش ليزر از ميان
حمامي از رزينهاي مدنظر بهطور مستقيم ساخته ميشود که شامل
مونومرهاي ایجادکننده ساختار سهبعدي و مواضع فعال كاتاليزی
مانند كربوكسيليك اسيد ،آمين و گروههاي مس كربوكسيالت
هستند .ليزر موجب ميشود تا رزينها پليمر شده و اليهبهاليه
سخت شوند و محصول نهايي را با خواص كاتاليزگری ذاتي
توليد كنند.
بنا به گفته پژوهشگر این طرح ،مونومرها يا قطعات ساختاری
كه ساخت با آنها شروع ميشود ،دوعاملي طراحي شدهاند .آنها
با نور واكنش ميدهند تا سخت شده و ساختار سهبعدي ایجاد
کنند ،در حالی که همچنان مواضع فعال براي رخداد واكنشهاي
شيميايي حفظ میشوند .استفاده از كاتاليزگرهاي ساخته شده با اين

روش در چند واكنش متداول در شيمي آلي موفقيتآمیز بوده است.
همچنين ،آنها با فراورشهاي تكميلي بيشتر انطباقپذير بوده و
انجام واكنشهاي چندمرحلهاي را امكانپذير ميسازند.
به گفته يكي از متخصصان كاتاليزگرهاي ناهمگن در آزمايشگاه
 ،Amesميتوان بهطور همزمان شكل ساختار كه جزئیات
ماکرومقياس ناميده ميشود ،طراحي كاتاليزگر و جزئیات نانومقياس
را كنترل كرد .اين كار ،توليد سريع ساختارهاي با طرح سفارشی را
براي انجام انواع تبديلهاي شيميايي امکانپذیر میسازد.
		
منبع:

https://www.materialstoday.com

دريافت كمك مالي پژوهشگران براي تهيه پليمرهاي بور

ايجاد خوشه در زنجيرهاي بور جلوگيري شود ،پديدهاي كه
عنصر بور بهخوبي با آن شناخته شده است .گروه پژوهشي پنج
راهبرد اميدواركننده را براي ايجاد زنجيرهاي مطلوب بهدست
آوردهاند .در صورت موفقيت ،این پژوهشگران گروه جديدي از
مواد را كشف ميكنند كه از كاربردهاي احتمالي بسياری برخوردار
خواهد بود.
برنامه  Reinhart Koselleckاز  DFGصرف ًا به پژوهشگران
باسابقه علمي درخشان كمك ميكندHolger Braunschweig .
بهعنوان متخصص بينالمللي در زمينه شيمي عنصر بور شناخته
شده است .كار پيشين او شامل موفقيت در نوآوريهاي اساسي در
اين زمينه است كه در ميان آنها سنتز اولين تركيب داراي پيوند
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در حال حاضر ،ساخت پليمر از زنجيري از اتمهاي بور بيشتر
موضوعي علميتخيلي است .در حقيقت ،اين روياي Holger
 Braunschweigاستاد شيمي  Würzburgاست كه بهتازگي براي
ساخت پليمرهاي بور كمك مالي بهمبلغ  1/5ميليون يورو دريافت
كرده است .بهتازگي ،گروه پژوهشی  ،Braunschweigاستاد
شيمي ( Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMUدر
باوارياي آلمان ،اهداف خود را بر ساخت پليمرهاي بر پايه زنجير
اتمهاي بور بنا نهادهاند .پيشبيني ميشود ،پليمرهاي بور که تاكنون
ناشناخته هستند ،از خواص غيرمعمول و سودمند برخوردار باشند.
مثالي در این باره رسانايي الكتريكي بيشتر در مقایسه با پليمرهايي
است كه بهطور معمول در صنايع الكترونيك آلي بهكار ميروند.
 Braunschweigپيشنهاد اوليه اين پژوهش را به بنياد پژوهش
آلمان ( )DFGارائه داد .براي اين هدف او  1/5ميليون يورو از برنامه
 Reinhart Koselleckدريافت كرد .اين برنامه با هدف حمايت از
پروژههاي نوآورانه و پرمخاطره توسعه يافته است .انتظار ميرود،
 Braunschweigبا اين بودجه راهبردهاي سنتزي كارآمد پليمرهاي
بور را ارائه دهد .در اين راستا ،مهم است كه از درخودشكستن و

سهگانه ميان دو اتم كربن قرار دارد .این دانشمند براي پژوهشهای
خود مفتخر به دريافت دو كمك مالي بيشتر هر يك به مبلغ 2/5
ميليون يورو از بنياد پژوهش شد .همچنين ،در سال  2009او جایزه

 Leibnizرا به مبلغ  2/5ميليون يورو از  DFGدريافت كرد.
منبع:

https://www.azom.com/news.aspx?newsID=48698
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مهندسان دانشگاه  Brownروشي را براي ساخت زيستمواد چاپ
سهبعدي شده معرفي كردهاند كه ميتوانند در زمان تحريك ،تخريب
شوند .اين موضوع ميتواند در ساخت ابزارهاي ميكروسيال الگودار
مركب يا كشت سلولها مفيد باشد كه بهطور پويا در مدت آزمايش
تغيير ميكنند .بهگفته پژوهشگران اين كار شبيه بازي لگوست.
آنها پليمرها را براي ايجاد ساختارهاي سهبعدي به يكديگر وصل
ميكنند .سپس ،پليمرها را بهآرامي در شرايط زيستسازگار از
يكديگر جدا ميكنند.
گروه پژوهشي دانشگاه  Brownساختار تخريبپذير جديد
خود را با كمك نوعي چاپ سهبعدي با نام ليتوگرافي سهبعدي
( )stereolithographyايجاد كردهاند .در اين روش از ليزر فرابنفش
استفاده شده كه با سامانه طراحي رايانهاي كنترل میشود تا الگوها
در سطح محلول پليمر نورفعال رديابي شوند .نور موجب ميشود،
پليمرها بههم متصل شده و ساختار سهبعدي جامد تشكيل دهند.
فرايند رديابي تا ساختهشدن كامل جسم از پايين به باال (از ته تا
سر) تكرار ميشود.
در چاپ ليتوگرافي سهبعدي معموالً از پليمرهاي نورفعال
استفاده ميشود كه با پيوند كوواالنسي قوي و برگشتناپذير به
يكديگر متصل ميشوند .در اين مطالعه ،كوشش پژوهشگران توليد
ساختارهايي با پيوندهاي يوني بالقوه برگشتپذير بود كه هرگز
تا پيش از استفاده از چاپ سهبعدي بر پايه نور ایجاد نشده بودند.
بدين منظور ،آنها محلولهاي پيشماده با سديم آلژينات ساختند،
تركيبي مشتق از خزه دريايي كه بهدليل قابليت در ايجاد پيوند
عرضي يوني شناخته شده است.
اعتقاد بر اين است كه در اثر حذف يونها ،اتصاالت ميان پليمرها
از بين ميروند .اين موضوع با افزودن عامل كيليتكننده رباینده تمام
يونها انجامپذير است .بدين ترتيب ،ميتوان ساختارهاي گذرايي
ايجاد كرد كه در هر زمان دلخواه از بين ميروند .پژوهشگران
نشان دادند ،آلژينات ميتواند در ليتوگرافي سهبعدي استفاده شود.
همچنين ،آنها با بهكاربردن تركيبات مختلفي از يونهاي منيزيم،
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باريم و كلسيم موفق شدند ساختارهايي با سفتيهای مختلف ايجاد
كنند كه در ادامه ميتوانستند با سرعتهاي مختلف حذف شوند.
همچنين ،پژوهشگران نشان دادند كه ميتوان از آلژينات بهعنوان قالب
در ساخت ابزارهاي آزمايشگاهی در يك تراشه ()lab-on-a-chip
با مجراهاي ميكروسيال پيچيده استفاده كرد .ابتدا شكل مجرا با
استفاده از آلژينات چاپ شده ،سپس ساختار دائمي اطراف آن
با استفاده از زيستماده دوم ،چاپ ميشود .پس از آن ،آلژينات،
بهسادگي حذف شده و مجراي توخالي بهجا ميماند .در اين روش
هيچ برش يا نصب پيچيدهاي انجام نميشود .در این پژوهش،
ساختار آلژينات تخريبپذير براي ايجاد محيطي پويا در مطالعه
سلولهاي زنده مفيد بود .آنها مجموع ه آزمايشهايي را با
سدگرهای آلژينات محاصره شده با سلولهاي پستان انسان انجام
دادند و مشاهده كردند چگونه با حذف سدگر ،سلولها مهاجرت
ميكنند .اين نوع آزمايشها ميتوانند در پژوهش روي فرايندهاي
ترمیم زخم يا مهاجرت سلولها در سرطان مفيد واقع شوند.
زيستسازگاري و سمینبودن آلژينات براي ساير كاربردهاي آتي
آن ،از جمله ساخت داربست براي بافتها و اندامهاي مصنوعي
اميدبخش است .بهعقيده مجريان طرح ،ميتوان به استفاده از اين
بافتهاي مصنوعي در مجراهايي اندیشید كه رگهاي خوني را
تقليد ميكنند .مثال ميتوان بالقوه عروق را با استفاده از آلژينات
قالب زد و سپس به حذف آنها اقدام كرد ،مانند آنچه براي مجراهاي
ميكروسيال انجام شد .پژوهشگران تصميم دارند ،آزمايشها را با
ساختارهاي آلژيناتي در جستوجوي روشي براي تنظيم دقيق
خواص استحكام ،سفتي و سرعت تخريب ادامه دهند.
منبع:
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سنتز نانوپليمرهاي قالبيوني مغناطيسي جهت استخراج انتخابي فلزات از محلولهاي آبي
استاد راهنما :مجيد تقيزاده
استاد مشاور :يدا ...يميني
دانشجوي دكتري :سمانه حسنپور تيجي
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل1395 ،
نانوپليمرهاي قالبيوني مغناطيسي جاذبهاي جديدي هستند كه براي جداسازي سريع و گزینشی مقادير بسيار ناچيز عناصر توسعه يافتهاند.
هدف از اين پژوهش ،سنتز نانوپليمر قالبيوني مغناطيسي جديد براي جداسازي انتخابي يونهاي موليبدن و كروم از محلولهاي آبي بوده
است .ابتدا نانوپليمر قالبيوني موليبدن ( )VIبا كوپليمرشدن گرمايي متاكريليك اسيد ( )MAAبهعنوان مونومر ،يون موليبدن ( )VIبهعنوان
الگو ،اتيلن گليكول ديمتاكريالت ( )EGDMAبهعنوان شبکهایکننده و آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل ( )AIBNبهعنوان آغازگر در مجاورت
نانوذرات مغناطيسي با غالف سيليكا با روش پليمرشدن همرسوبي سنتز شد .يونهاي موليبدن ( )VIبا محلولي از كلريدريك اسيد 0/5 M
به همراه  10%متانول از ساختار پليمر مغناطيسي خارج شدند تا حفرههاي مشابهی با كمپلكس تشكيل شده روي سطح پليمر ايجاد شود .در
ادامه ،نانوپليمر قالبيوني مغناطيسي كروم ( )VIنيز با كوپليمرشدن گرمايي -4وينيل پيريدين ( )4-VPبهعنوان مونومر عاملي-2 ،هيدروكسي
اتيل متاكريالت( )2-HEMAبهعنوان كومونومر ،آنيون ديكرومات بهعنوان يون الگو EGDMA ،بهعنوان مونومر شبکهایکننده و AIBN
بهعنوان آغازگر درمجاورت نانوذرات مغناطيسي با غالف سيليكا با روش پليمرشدن همرسوبي سنتز شد .يون ديكرومات نيز با كلريدريك
اسيد  0/5 Mدر  0/5%تيزاب سلطاني از ساختار پليمر مغناطيسي خارج شد تا براي اين پليمر نيز حفرههايي مشابه با آنيون تشكيل شده روي
سطح پليمر ايجاد شود .پليمر شاهد نيز با روش مشابه سنتز شد با اين تفاوت كه درمراحل تهيه آن نيازي به يون الگو نبود .ساختار پليمرهاي
مغناطيسي سنتز شده با روشهاي مختلف بررسي و اثر پارامترهاي مختلف مانند اسيدينگی نمونه ،مقدار جاذب ،زمان جذب ،غلظت اوليه
يونهاي موليبدن و كروم و دما بر مقدار جذب اين عناصر در سامانه ناپيوسته ارزيابي و بهينه شد .نمودار همدماي دادههاي تجربي با استفاده
از معادالت النگمير و فروندليچ ارزيابي و بهمنظور تعيين بهترين مدل سينتيك جذب ،از معادالت سينتيك شبهمرتبه اول ،شبهمرتبه دوم و
نفوذ درونذرهاي استفاده شد .نتايج نشان داد ،دادههاي جذب در حالت تعادل تطابق بهتري با همدماي النگمير دارند .همچنين ،بيشترين
ظرفيت جذب تكاليه ( )qmaxبهدست آمده از مدل النگمير براي موليبدن  31/08 mgبا ضريب همبستگي زیاد ( )R2=0/9971و براي كروم
 44/86 mgبا ضريب همبستگي زیاد ( )R2=0/9953بهازاي هر گرم جاذب بهدست آمدند .سينتيك جذب سطحي موليبدن با مدل سينتيكي
شبهمرتبه دوم به بهترين نحو توصيف شد .اما براي فلز كروم ،سينتيك جذب سطحي با مدل سينتيكي شبهمرتبه اول مطابقت بيشتري داشت.
نتايج نشان داد ،نانوپليمر قالبيوني مغناطيسي موليبدن ضريب گزينشپذيري زيادي براي كادميم (-)IIموليبدن ( ،)VIنيكل (-)IIموليبدن
( ،)VIمنگنز (-)IIموليبدن ( ،)VIروي (-)IIموليبدن ( )VIو مس (-)IIموليبدن ( )VIبا مقادير  22/61 ،12/5 ،10/67 ،19/25و  23/9دارد.
همچنين ،نانوپليمر قالبيوني مغناطيسي كروم كارايي زيادي در جذب گزینشی كروم دارد و در مجاورت يونهاي رقيب شامل SO42- ،NO3-
 ،Cu2+ ،Ni2+ ،Cd2+و  PO43-ميتواند گونههاي كروم را بهشكل گزينشپذير با كارايي زياد جذب كند .ضريب گزينشپذيري براي كادميم
(-)IIكروم ( ،)VIنيكل (-)IIكروم ( ،)VIمس (-)IIكروم ( ،)VIنيترات-كروم ( ،)VIسولفات-كروم ( )VIو فسفات-كروم ( )VIبهترتیب
 4/29 ،6/19 ،8/55 ،7/26 ،10/66و  5/08بود .بررسيهاي ترموديناميكي نشان دادند ،فرايند جذب موليبدن و كروم با جاذبهاي سنتز شده
فرايندي خودبهخودي ،گرمازا و همراه با كاهش آنتروپي است .همچنين با مطالعه شرايط واجذب مشخص شد ،با استفاده از شويندههاي
مناسب ميتوان جاذب را بازيابي و حداقل پنج مرتبه متوالي از آن استفاده كرد.

استاد راهنما :حسن عربي
دانشجوي دكتري :زهرا بالزده
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1396 ،
در اين رساله ،سنتز كوپليمرهاي اتيلن-ضداكسنده فنولي با استفاده از كاتاليزگرهاي فلزات واسطه انتهايي و كاتاليزگرهاي متالوسني بررسي
شده است .در مرحله اول ،پس از سنتز كومونومر ضداكسنده فنولي ( ،)1براي اولين بار عملكرد كاتاليزگر بروكهارت ( )1در كوپليمرشدن
اتيلن با آن و اثر پارامترهاي فرايند بر فعاليت كاتاليزگر و مقاومت گرمااكسايشي كوپليمر مطالعه شد .در اين راستا مدلي براي مقدار پليمر
سنتزي بر اساس پارامترهاي فرايند مختلف بهدست آمد و نقطه بهينه فرايند بر اساس مقدار محصول بيشتر تعيين شد .نتايج بررسيهاي
ريزساختاري با استفاده از روشهاي طيفسنجي و ميكروسكوپي بيانگر قابليت اين كاتاليزگر در توليد كوپليمرهايي با توپولوژيهاي مختلف
است .با افزايش فشار از  0/1 barتا  ،10 barساختار كوپليمر توليدي از درختگون به نسبت ًا خطي تغيير و مقاومت گرمااكسايشي از بيش از
 3 hبه  2 minكاهش يافت .نتايج بررسيهاي ساختار بلوري بيانگر افزايش فاز بلوري با ازدیاد فشار و ظهور پيك ذوب در نمونههاي سنتز
زير فشار زياد بود .در حالي كه در نمونههاي سنتز شده در فشار كم ،تنها پيك مربوط به انتقال شيشهاي در محدوده دمايي  -55°Cمشاهده
شد .بررسيهاي انجام شده درباره مقاومت گرمااكسايشي كوپليمر ،با استفاده از آزمون گرماوزنسنجي بيانگر وجود دو گونه پليمري بهشكل
مخلوط در محصول بهدست آمده بود .فاز محلول شامل درختگونهاي پلياتيلني بهكمك استخراج با حالل جوشان كلروفرم وفاز محلول
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بررسي كوپليمرشدن اتيلن با كومونومرهاي ضداكسنده بهروش كوئوردينانسي

پایان نامه

شامل درختگونهاي پلياتيلني استخراج شد .با مقايسه نتايج بهدست آمده از آزمون اكسايش القايي و سطح زير پيك در منحني مشتقات
گرمانگاشت گرماوزنسنجي ،قابليت تعيين بازده كوپليمرشدن نسبت به هوموپليمرشدن با منحني مشتقات اثبات شده و مدلي براي تعيين
اثر پارامترهاي فرايندي برمقاومت گرمااكسايشي و نيز نقطه بهينه مقاومت گرمايي با كمك نرمافزار ارائه شد .سپس ،با راهبرد دستيابي به
كمينه ميزان مسموميت كاتاليزگر و بيشينه مقاومت گرمااكسايشي ،سه ساختار كومونومري جديد ديگر طراحي و سنتز شدند .در اين ميان
ساختار كومونومر ( )4كمترين مسموميت كاتاليزگر و همزمان بيشترين مقاومت گرمااكسايشي را نشان داد .بهمنظور بهبود سامانه كاتاليزگري،
سه ساختار كاتاليزگري -αديايميني ديگر نيز طراحي و سنتز شده و در كوپليمرشدن اتيلن با كومونومر بهينه بررسي شدند .در نهايت،
كوپليمرشدن با چهار كاتاليزگر متالوسني ديگر نيز بررسي شد.

شبيهسازي رفتارهاي مكانيكي استنت پليمري با حافظهشكلي درون رگ
استاد راهنما :شادي حسن آجيلي
دانشجوي كارشناسيارشد :معين پرون
دانشگاه شيراز ،ارديبهشت 1396
پليمرهاي حافظهشكلي ( )SMPsتركيباتي هستند كه پس از تغيير شكلهاي زياد بهواسطه محركهاي محيطي مانند دما و نور بهحالت اوليه
خود بازمیگردند .براي انجام چرخه حافظهشكلي بايد اين مواد از دماي انتقال شيشهاي عبور داده شوند .رفتار حافظهشكلي ناشي از تغييرات
تدريجي در حركت زنجير مولكولي در طول انتقال بين حالتهاي شيشهاي و الستيكي است .مواد  ،SMPپلييورتان-پليكاپروالكتون در
درصدهاي مختلف ( 40-60 ،30-70و  ،)50-50در اين كار استفاده شد .مدل ساختاري گرمامكانيكي يكبعدي براي پليمر حافظهدار فعال با
گرما ( )SMPsكه در آن متغيری بهنام عامل اتصال توسعه داده شد ،تعريف شده است .اين موضوع سبب سادهسازي مدل درمقايسه با ساير
مدلهاي موجود ميشود كه بهطور معمول به بسياري از متغيرها نياز دارند .عامل اتصال تقريبی است كه رفتار كرنش ذخيرهسازي و ساختار
مولكولي پليمر و شكلشناسي در منطقه دماي انتقال شيشهاي را درنظر دارد .در مرحله بعد ،مدل گرانروكشساني يكبعدي به مدلي سهبعدي
گسترش يافت .توسعه مدل سهبعدي اجازه ميدهد به پيشبيني جهت عرضي و برشي از مواد در شرايط بارگذاري مختلف پرداخته شود .در
نهايت ،بهمنظور استفاده از مدل ابزار المان محدود ،مدل سهبعدي به مدل ساختاري عددي بازنويسي شد .الگوريتم عددي اين مدل با استفاده از
قابليت  UMATزير روال از نرمافزار اجزای محدود  Abaqusتوسعه داده شد .با استفاده از دادههاي موجود در منابع ،اعتبارسنجي مدل تعيين و
مشخص شد كه مدل پاسخ خوبي به ثابتماندن شكل ،تنش و آزادسازي كرنش نشان ميدهد .هدف از اين مطالعه ،بررسي امكانسنجي توسعه
استنت پاسخگو به دما با استفاده از آميزه پلييورتان-پليكاپروالكتون حافظهشكلي ( )SMPUاز طريق تجزيه و تحليل اجزای محدود است.
تعداد سلولها در جهت طولي ،ضخامت استنت و پهناي شبكههاي پليمر مدنظر ،بهعنوان پارامترهاي طراحي انتخاب شده و مقادير آنها براي
بهبود عملكرد استنت با درنظرگرفتن خواص ماده پليمري حافظهدار مطابق با محدوده ابعاد استنتهاي فلزي درنظر گرفته شد .در نهايت،
فرايند استقرار استنت داخل رگهاي تنگ (گرفته شده) شبيهسازي شد و نشان داد كه استنت  SMPUرا ميتوان بهراحتي كاشت .در حالي كه
فشار روي ديوارههاي رگ ،بهدليل رفتار حافظهدار گرمايي را به حداقل رساند .بنابراين ،در نهايت روش اجزاي محدود ،شايد بتواند جايگزيني
براي انجام آزمايش باشد كه اغلب دشوار و غيرعملي است.

مدلسازي سينتيك پليمرشدن راديكالي انتقال اتم ( )ATRPاستيرن
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اساتيد راهنما :حسين عابديني ،محمدرضا رستمي
دانشجوي كارشناسيارشد :سجاد شهسوار
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1396 ،
امروزه ،سامانههاي پليمرشدن زنده توجه زيادي را از سراسر دنيا بهخود جلب كردهاند و پژوهشهاي گستردهاي درباره آنها انجام شده است.
كارهاي مدلسازي و شبيهسازي به روشنكردن اين علم تازهظهور ،كمك بسزايي ميكنند .پليمرشدن راديكالي انتقال اتم از مهمترين روشهاي
پليمرشدن زنده است .دراين كار پژوهشي ابتدا ،به بررسي مدلسازي پليمرشدن راديكالي انتقال اتم با روش ممان پرداخته شد و نتايج با نتايج
تجربي گزارش شده مقايسه شد .نتايج حاكي از پيشبيني دقيق دادههاي تجربي در ناحيههاي پيشرفت متوسط و زياد واكنش بود ،اما قابليت
پيشبيني مناسب از دادههاي تجربي را در ناحيه ابتدايي واكنش نداشت .در ادامه ،با استفاده از روش مونتكارلو به پيشبيني دادههاي تجربي
پرداخته شد .با توجه به امكانپذير نبودن محاسبه متوسط وزن مولكولي با روش ممان ،اين پارامتر با روش مونتكارلو بهدست آمد .نتايج با
دادههاي رنگنگاري ژلتراواي گزارش شده مقايسه و پيشبيني خوبي از دادههاي تجربي مشاهده شد .اما اين روش ،مشابه با روش ممان با
وجود پيشبيني بهنسبت خوب در نواحي وسط و آخر ،نتوانست پيشبيني مطلوبي براي دادههاي تجربي در ناحيه اول ارائه دهد .در نهايت،
با ارائه روش جديد موازنه جمعيت ،پيشبيني مطلوبي از دادههاي تجربي در هر سه ناحيه مشاهده شد .همچنين ،روش ارائه شده از قابليت
پيشبيني وزن مولكولي لحظهاي نيز برخوردار بود كه دليل كار به ماهيت سامانه بازميگردد .اين روش تكتك اجزاي سامانه را از ابتدا تا انتها
رصد ميكند و تشكيل زنجيرهايي با زنجيرهاي كوتاه كه در مرحله حاللشويي در آزمون رنگنگاري ژلتراوا از پليمر جدا ميشوند را ميشود
از اعمال اثر آن بر خالف روش ممان جلوگيري كرد .پس نتايج به واقعيت نزديكتر ميشود.
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الستيكهاي هوشمند :سنتز و كاربردها
سال انتشار2017 :
نویسندگانLorenzo Massimo Polgar, Machiel van Essen, :
Francesco Picchioni, Andrea Pucci
ناشرSmithers RAPRA :

روشهاي كپسولدار كردن گرمايي و غيرگرمايي
سال انتشار2017 :
ویراستارMagdalini Krokida :
ناشرCRC Press :
كپسولدارکردن مبحث مورد عالقه در طيف
گستردهاي از حوزههاي علمی و صنعتی ،از
مواد دارويي تا مواد غذايي و كشاورزي بهمنظور
حفاظت و رهايش كنترلشده مواد گوناگون طی
جابهجايي ،ذخيره و مصرف آنهاست .مواد كپسولدارشده ميتوانند
از عوامل بيروني محافظت شوند .بنابراین ،كپسولدارکردن پايداري
مواد را افزايش داده و زيستپذيري آنها را حفظ ميكند .در اين
كتاب ،روشهاي متداول و نوين كپسولدارشدن بهطور جامع
بررسي میشود .همچنين ،روشهاي مختلف كپسولدارکردن
گرمايي و غيرگرمايي بررسي ميشود كه در صنايع گوناگون ،از
جمله خشككردن انجمادي ،خشككردن افشانهاي ،سردكردن و
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الستيكهاي هوشمند ،مواد االستومري هستند
كه از طريق خروجي ماكروسكوپي به محرك
خارجي پاسخ ميدهند .در اين صورت ،انرژي
محرك بهطور مناسب به عامل تداخل خارجي
تبديل ميشود .بهطور کلی ،بیشتر اين مواد شامل االستومرها يا
موادي با خواص و رفتار الستيكي اما پاسخگويي هوشمند هستند.
در چند دهه گذشته ،پژوهش در زمينه الستيكهاي هوشمند
بهطور چشمگيري افزايش يافته است .اين موضوع بهطور عمده
بهسبب افزايش تقاضا و نياز براي بهبود مواد در كاربردهاي
نوين بوده است .هدف از تالیف اين كتاب ،بررسي اجمالي
الستيكهاي هوشمند است .نمونههايي از تركيبات مختلف درگير
در الستيكهاي هوشمند برجسته شده و براي تهيه اطالعات مدل
( )paradiagmaticشرح داده میشوند .محركها و كاربردهاي
گوناگون در تمام اين مثالها بههم پیچیده است .بنابراين،
نويسندگان كتاب الستيكهاي هوشمند بهروزی را معرفی کردهاند
كه براي صاحبان صنايع ،دانشمندان ،متخصصان و دانشجويان

مناسب ،جالب و قابل درک باشد.
در هفت فصل اين كتاب به بررسي پايداري در طراحي مواد
الستيكي ،الستيكهاي حساس به محيط ،االستومرهاي نورفعال،
االستومرهاي حافظهشكلي ،االستومرهاي رئولوژيكيمغناطيسي،
االستومرهاي ديالكتريك و چشمانداز آينده پرداخته شده است.

معرفی کتاب

خنككردن افشانهاي ،الكتروريسي-الكتروافشاني ،آبزدايي
اسمزي ،اكستروژن ،پوششدهي هواتعليقي ،پوششدهي ظروف و
خشككردن در خأل بهكار ميرود .در اين كتاب مباني بنيادي،
اصول و كاربردهاي هر روش توضيح داده ميشود تا خواننده
به دانش گستردهاي دست يابد .انتخاب مناسبترين روشهاي
كپسولدارکردن بر پايه نوع مواد خام ،اندازه مد نظر و مشخصههاي
مطلوب محصول نهايي قرار دارد.
برخی از مباحث مطرح شده در این كتاب ،اصول و كاربردهاي
فناوري كپسولدارکردن در مواد غذايي و روشهاي كپسولدار
كردن و فناوريهاي مرتبط با صنایع مواد غذايي است.

نانوكامپوزيتهاي هوشمند :کاربردهای برداشت
انرژي ،خودترميمي و حافظهشكلي
سال انتشار2017 :
ويراستارانDeepalekshmi Ponnamm, Kishor Kumar :
Sadasivuni, Mariam Al Ali Al-Maadeed, John-John Cabibihan
ناشرSpringer :
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در اين كتاب نانوكامپوزيتهاي پليمري با
دیدگاه كاربرد آنها در برداشت انرژي و
بهعنوان مواد خودترميمشونده يا حافظهشكلي
بررسي شدهاند .كتاب نانوكامپوزيتهاي
هوشمند كاربردي بوده و در آن انواع مختلف
نانوكامپوزيتهاي پليمري ،مانند كامپوزيتهاي االستومري،
كامپوزيتهاي گرمانرم يا كامپوزيتهاي پليمري رسانا شرح داده
شده است .در این كتاب بهطور مختصر ظرفيتهاي كاربردي مواد
يادشده بيان شده است كه برخي از مهمترين چالشهاي دنياي
امروز را در زمينه برداشت انرژي ،بهعنوان مواد داراي قابليت
خودترميمي يا بهعنوان مواد به یادآورنده يك شكل خاص برآورده
ميكنند .اين كتاب افزون بر شیمیدانان و متخصصان علوم و
مهندسي مواد ،براي تكنيسينها و فيزيكدانها ،از دانشجويان
درحال تحصيل تا پژوهشگران و متخصصان مناسب است .برخي
از عنوانهاي  14فصل كتاب عبارتاند از:
 برداشت انرژي از كامپوزيتهاي پليمري رسانا و بلوري، مواد خودترميم شونده از كامپوزيتهاي پليمري گرمانرم، مرور اجمالي اثر حافظهشكلي بر پليمرهاي گرمانرم، رفتار حافظهشكلي در پليمر نانوكامپوزيتهاي رسانا و نانومواد عاملدار براي الكترودهاي شفاف.102

بازيافت پليمرها
سال انتشار1396 :
نويسندگان :مرتضي احساني ،اعظم قدمي
ناشر :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
در عصر حاضر افزايش جمعيت ،پيشرفتهاي
خيرهكننده علمي و توسعه فناوريهاي جديد،
پيدايش و افزايش روزافزون مواد زايد و
ضايعاتي را به همراه داشته كه چالش جديدي
را در زندگي روزمره انسانها بهوجود آورده است.
صنايع مختلف از جمله كشاورزي در كنار تجارت ،شهرنشيني و
روشهاي جديد زندگي هر يك بهنوعي در ايجاد مواد ضايعاتي
نقش ايفا ميكنند .مواد غذايي مازاد ،زبالهها ،نخالههاي ساختماني،
وسايل نقليه اسقاطي ،مواد زايد شيميايي ،وسايل بستهبندي،
اسباببازيها ،ضايعات بيمارستاني و مواد از اين دست،
اصليترين ضايعات روزانه در شهرها و كموبيش در روستاها را
تشكيل ميدهند.
تركيبات زباله شهري بهترتيب بزرگي حجم و وزن شامل كاغذ و
مقوا ،مواد پليمري ،فلزات ،منسوجات ،شيشه و چوب است .در
اين كتاب به موضوع بازيافت مواد زايد با تمركز خاص بر زمينه
مواد پليمري پرداخته شده و سعي شده است تا روشهاي بازيافت
پليمرهاي پرمصرف كه ضايعات آنها در خور توجه است ،بررسي و
تحليل علمي شوند.
در فصل اول به معرفي كلي روشهاي بازيافت پليمرها و
روشهاي متداول بازيافت پالستيكها پرداخته شده و در فصل
دوم راههاي بازيافت و استفاده مجدد از ضايعات پليمرهاي
گرماسخت و اثر آن بر پليمرها بررسي و مطالعه شده است .فصل
سوم به بازيافت مكانيكي و شيميايي پليوينيل كلريد اختصاص
يافته كه از پليمرهاي پرمصرف در صنعت است .در فصل چهارم،
روشهاي بسيار جالبي براي بازيافت الستيكهاي مستعمل
ارائه شده است .در فصلهاي پنجم و ششم راهكارهاي بازيابي
پلياستیرن و پلييورتانها مطرح و بررسي شدهاند .روش بازيافت
آكريلونيتريل-استيرن-بوتاديان ،پلياتيلن ترفتاالت و پلياولفينها
در فصلهاي هفتم تا نهم مطالعه شدهاند .فصل دهم به مروري بر
روش بازيافت كامپوزيتها و فصل يازدهم نيز به نگاهي اقتصادي
بر صنعت بازيافت پالستيكها اختصاص دارد .در تأليف اين كتاب
تالش شده است ،در كنار بهكارگيري تجربههاي نويسندگان ،از
نتايج پژوهشهاي ساير پژوهشگران نيز استفاده شود.

