پژوهشگران دانشگاههای بریستول و کمبریج راهی را برای ایجاد
نوعی نانوساختارهای نیمهرسانای پلیمری یافتهاند که ميتوانند
نور را جذب کرده و انرژی آن را بیش از مقداري انتقال دهند كه
تا کنون مشاهده شده است .این نانوساختارها راهی برای ساخت
سلولهای خورشیدی و نورآشکارسازهای انعطافپذیرتر و
کارآمدتر خواهند بود.
پالستیکهای نیمهرسانای سبک در بازار حجیم نمایشگرهای
الکترونیکی مانند دستگاههای تلفن ،تبلت و تلویزیون صفحه تخت
بهطور گسترده استفاده میشوند .هر چند استفاده از این مواد برای
تبدیل نور خورشید به الکتریسیته در سلولهای خورشیدی دارای
فرایند پیچیدهتری است .هنگامی که فوتونهای نور بهوسیله مواد

نیمهرسانا جذب میشوند ،حالتهای نوربرانگیختگی و نیاز به
حرکت ایجاد میشود که میتوان انرژی ذرات برانگیخته را پیش
از اتالف ،برداشت کرد .این برانگیختهها در نیمهرساناهای پلیمری
تنها در حدود  10 nmحرکت میکنند ،از این رو برای بیشینهکردن
برداشت انرژی ،تهیه ساختارهایی الزم است که در این مقیاس
طولی بگنجند.
گروه پژوهشی در آزمایشگاه شیمی دانشگاه بریستول موفق به
ایجاد روش نوینی با استفاده از پلیمرها برای تهیه ساختارهای
نیمهرسانای بلوری بسیار منظم شدهاند .در حالی که گروه همکار
آنها در آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج مسافت پیموده شده

اخبار علمی

بلورهای پلیمری ،کلید شکستن رکورد انتقال انرژی

در حالتهای نوربرانگیخته را اندازهگیری
کردهاند که با استفاده از این ساختارهای جدید
به  200 nmرسیده است ،یعنی  20برابر آنچه
که تا کنون میسر شده بود.
عدد  200 nmبهویژه از این جنبه درخور
توجه است که این مقدار بیش از ضخامت
الزم ماده برای جذب کامل نور محیط است
که موجب مناسبتربودن این پلیمرها برای
بهکارگیری به عنوان برداشتکنندههای انرژی در سلولهای
خورشیدی و نورآشکارسازها میشود .به گفته سرپرست گروه
پژوهشی دانشگاه بریستول ،افزایش بهرهوری در واقع به دو دلیل

				
منبع:

http://phys.org/news

نوعی پخت برای اجزای پلیمری انرژیبر
به ادعای پژوهشگران دانشگاه ایلینویز ،سازندگان هواپیماها ،قطارها و
خودروها میتوانند در ساخت اجزای سبکوزن و مقاوم به گرما از

نوعی فرایند ساخت بهره ببرند که در آن از انفجار کوتاه گرمایی
برای پخت سریع و سخت شدن پلیمرها استفاده میشود .به گفته
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است .اول به سبب آنکه ذرات پرانرژی بیشتر حرکت میکنند،
بنابراين برداشت انرژی آسانتر است .دوم آنکه اکنون اعمال
الیههایی در حدود  10 nmامکانپذیر است .این مقدار حداقل
ضخامت الزم برای جذب تمام انرژی نور بوده و به آن عمق جذب
گفته میشود .پیش از این در الیههایی با این ضخامت ،ذرات
قابلیت حرکت کافی برای رسیدن به سطح را نداشتند .مسافتی که
انرژی میتواند در این مواد طی کند ،موجب شگفتی زیادی شده و
به نقش غیرمنتظره فرایندهای انتقال همدوس کوانتومی اشاره دارد.
اکنون پژوهشگران درصدد تهیه ساختارهای ضخیمتر از مواد
مطالعه شده با ضخامتی بیش از عمق جذب نوری هستند تا بتوانند
نمونه اولیه سلول خورشیدی را بر پایه این فناوری بسازند .همچنین،
آنها ساختارهای دیگری را تهیه کردهاند که قابلیت استفاده از نور
را برای انجام واکنشهای شیمیایی ،مانند تجزیه آب به هیدروژن و
اکسیژن دارند .یافتههای این پژوهش در نشریه  Scienceبه چاپ
رسیده است.

اخبار علمی
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پژوهشگران این رهیافت ،انرژی الزم را برای پخت پلیمر در مقایسه
با فرایندهای متداول  10برابر کاهش میدهد .همچنین ،فرایند مزبور
 100برابر سریعتر است .این فرایند میتواند اولین پیشرفت عمده
در صنعت ساخت پلیمرها وکامپوزیتهای کارآمد در نیمقرن اخیر
باشد .مواد مصرفی در ساخت هواپیماها و خودروها از عملکرد
گرمایی و مکانیکی عالی برخوردارند ،اما فرایند ساخت آنها زمانبر و
هزینهبر بوده و آثار زیستمحیطی دارد .هدف این پژوهش ،کاهش
هزینه و افزایش تولید است.
در ساخت هواپیماها ،کورههای پخت رینگها در حدود 20 m
قطر و  15 mطول دارند .این سازههای صنعتی بزرگ پر از
المنتهای گرمکن ،پروانهها ،لولههای سردکن و سایر تجهیزات
هستند .دما اغلب طی 24 hمراحل پخت تا  180 °Cباال میرود که
فرایندی انرژیبر است.
برای پخت تنها بخشی از یک هواپیمای تجاری بزرگ ،چنانچه
سوخت از منابع طبیعی غیرکربنی باشد ،بیش از 96000 kWh
انرژی مصرف شده و بیش از  80 toneکربن دیاکسید تولید
میشود.
پژوهشگران روشی برای کنترل واکنشپذیری شیمیایی طي فرایند
ارائه دادهاند که به کمک آن انرژی الزم برای فرایند پخت پلیمر
را میتوان کاهش داد .به گفته آنها ،انرژی زیادی در پیوندهای
شیمیایی رزینها نهفته است که میتواند سوخت این فرایند باشد.
چگونگی آزادسازی این انرژی با سرعت درست ،تنها کلید این
کشف است.
این گروه پژوهشی وسیلهای مانند هویه لحیمکاری بهکار بردهاند
که گوشهای از سطح پلیمر را لمس میکند .با این کار واکنشهای
شیمیایی متوالی آغاز و مانند موج در ماده گسترش مییابد .در واقع
با یک بار تحریک ،واکنش پليمر شدن با استفاده از آنتالپی یا انرژی

داخلی ،به جای استفاده از منبع انرژی خارجی ،به جلو رانده شده
و پخت ماده انجام میشود .بدین ترتیب ،با تحریک واکنش پخت
از چند نقطه با روشی کنترل شده میتوان سرعت فرایند را افزایش
داد.
نکته مهم آن است که از برخورد دو موج واکنشی باید
اجتناب شود ،زیرا اين دو موج یکدیگر را خنثی کرده و به بروز
نقصهایی در محصول منجر میشود که تخریب آن را بعدها
آسان میکند.
اکنون این پژوهش نیازمند آزمودن در دنیای واقعی است ،زیرا در
محیط آزمایشگاهی روشی ایمن بوده و بهطور کنترلشده پلیمرهای
کارآمد تولید میکند .چشمانداز آینده استفاده از این روش در فنون
ساختی چون قالبگیری ،قالب مولکولی ،چاپ سهبعدی و ذوب
رزین است .نتایج این پژوهش در نشریه  Natureبه چاپ رسیده
است.
			
منبع:
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عبور از سد خونی مغزی و کوچک کردن تومورهای گلیوبالستوما با نانوذرات
حامل دو دارو
پژوهشگران  MITنوعی نانوذرات هدفمند برای تومورهای مغزی
طراحی کردهاند که قابلیت حمل دو داروی مختلف را یکی در
هسته و دیگری در پوسته بیرونی دارند .گلیوبالستوما نوعی تومور
مغزی است که از صعبالعالجترین سرطانها بهشمار میرود.
تعداد کمی از داروها برای درمان این تومور وجود دارند و انتظار
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میرود ،متوسط عمر بیماران مبتال به این بیماری کمتر از  15ماه
باشد.
اکنون پژوهشگران  MITاستفاده از نوعی ذرات دارورسان را
توصیه میکنند که روش بهتری برای درمان گلیوبالستوما به شمار
میرود .ذرات که دو داروی مختلف را حمل میکنند ،به گونهای

به مغز میشود .آنها دریافتند ،چنانچه لیپوزومها را با پروتئینی
به نام ترانسفرین پوشش دهند ،ذرات میتوانند به آسانی از سد
خونی مغزی عبور کنند .افزون بر این ،ترانسفرین به پروتئینهای
سطح سلولهای تومور میچسبد و باعث تجمع مستقیم ذرات
در موضع تومور میشود ،در حالی که به سلولهای سالم مغز
کاری ندارد.
این روش موجب رهایش دوزهای حجیمی از داروهای
شیمیدرمانی شده که تزریق آنها معموال به عوارض جانبی
نامطلوب منجر میشود .تموزولومید اولین دارویی است که برای
درمان بیماران مبتال به گلیوبالستوما استفاده میشود و میتواند آثار

همچنین ،ذرات با پلیاتیلن گلیکول (  )PEGپوشش داده شدند
که به محافظت ذرات از ردیابی و حذف بهوسیله سامانه ایمنی
بدن کمک میکند PEG .و سایر اجزای لیپوزومها دارای تاییدیه
 FDAبرای استفاده در بدن انسان هستند .هدف پژوهشگران
استفاده از این نانوذرات برای رهایش سایر داروهای سرطان
است که نمیتوانند از سد خونی مغزی بگذرند .نتایج این تحقیق
در نشریه  Nature Communicationبه چاپ رسیده است.

سلولهایی را مختل میکند که معموال برای ترمیم آسیب واردشده
به تومور استفاده میشوند.
در مطالعه روی موشها ،پژوهشگران نشان دادند ،این ذرات
میتوانند تومور را کوچک کرده و مانع از رشد آن شوند .به گفته
سرپرست این پژوهش ،نکته منحصر به فرد در باره این روش،
امکان استفاده از این سازوکار برای عبور از سد خونی مغزی و
رسیدن به تومورهای هدف بهطور موثر و در عین حال رهاسازی
این ترکیب منحصر به فرد دارویی است.
این نانوذرات ،قطرههای کروی موسوم به لیپوزوم هستند که
میتوانند یک دارو را در هسته و دیگری را در دیواره چربی بیرونی
خود حمل کنند.
پژوهشگران برای رساندن نانوذرات به تومور مغزی ،در حالي
آنها را از سد خونی مغزی عبور میدهند که اين سد ،مغز را از
خون در گردش جدا کرده و مانع از ورود مولکولهای بزرگ

این بازدارنده ،عملکرد سلولهاي تومور را در ترمیم آسیب وارد
شده به  DNAمختل میکند .با ترکیب این دو دارو ،پژوهشگران
یک ضربه دوبخشی وارد میکنند ،اول سازوکار ترمیم DNAی
سلول تومور مختل میشود ،سپس دارو درحالی که سامانه دفاعی
 DNAضعیف است به آن حمله میبرد.
انجام آزمایش روی موشها نشان داد ،پس از رسیدن
نانوذرات به موضع تومور ،پوسته بیرونی ذرات تخریب شده و
بازدارنده برومودومین  JQ-1رها میشود .پس از گذشت ،24 h
تموزولومید از هسته رها میشود .موشهایی که این نوع
نانوذرات-دارو را دریافت کردند 2 ،برابر موشهایی زنده
ماندند كه با سایر روشها درمان شدهاند .پژوهشگران دریافتند،
در موشهای درمان شده با نانوذرات هدفمند ،آسیب کمتری
به گلبولهای خون و سایر بافتهایی میرسد که معموال
تموزولومید به آنها صدمه میزند.

				
منبع:
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طراحی شدهاند که به آسانی از سد خونی مغزی عبور کرده و
مستقیما به سلولهای تومور میچسبند .یکی از داروها به DNAی
سلولهای تومور آسیب میزند ،در حالی که دیگری سامانههای

جانبی چون کبودی ،حالت تهوع و ضعف ایجاد کند .پژوهشگران
تموزولومید را در هسته لیپوزوم قرار داده و در پوسته بیرونی نوعی
داروی آزمایشی با نام بازدارنده برومودومین جای دادند.

ماده جدیدی که فوالد رقیب آن نیست
هنگامی که بحث مواد پیش میآید ،پرسشی درباره برنده رقابت
استحکام پیش نمیآید .تار عنکبوت به عنوان مستحکمترین منسوج و
فوالد ،سرامیک و الیاف شیشه بهترین مصالح ساختمانی هستند .اما
اکنون ،پژوهشگران گزارش کردهاند که الیاف سلولوز نانومقیاس با
آرایش ویژه ،مادهای قویتر از تمام آنهاست ،بهطوری که میتوان
با توجه به نامگذاری سوپرمن آن را مرد سلولوزی نامید.
با وجودی که فناوری به سرعت در حال پیشرفت است،
پژوهشگران همچنان با طبیعت دست به گریباناند .به تازگی،
دانشمندان در تالشاند تا معماری مواد طبیعی را در سطح
نانومقیاس تقلید کنند با این امید که آن را به قدرت بزرگتري
تبدیل کنند .برای مثال ،الیه دیواره قوی و سخت سلولی در
چوب از نانولیفچههای سلولوزی ( )CNFsتشکیل شده است و

سازماندهی این مواد ،الهامبخش ساخت مواد قوی ماكرومقیاس
است .اما چسبندگی ضعیف و ناهمراستایی اجزا پژوهشگران را از
تحقق این اهداف بازداشته است .از این رو ،آنها برای غلبه بر این
محدودیتها تالش کردند.
يك گروه پژوهشی برای سازماندهی  CNFsاز همراستایی
تقریبا کامل الیاف در ماکرومقیاس استفاده کردند .حتی ضعیفترین
الیافی که آنها با این روش ساختند از سایر الیاف  CNFکه قبال
گزارش شده بود ،مستحکمتر بود .مهمتر آنکه ،الیاف ماکرومقیاس

مستحکمتر از فلز ،آلیاژ و الیاف شیشه بوده و نيز از ابریشم عنکبوت
مستحکمتر و  8برابر سختتر است .ابريشم ياد شده ،استاندارد

طالیی زیستپلیمرهای سبکوزن با همان استحکام ویژه بهشمار
ميرود .به گفته پژوهشگران ،این ماده در بسیاری از کاربردهای
باربر ،مانند کامپوزیتهای زیستپایه سبکوزن برای خودروها و
دوچرخهها و نیز کاشتینههای پزشکی کارآمد مفید است .نتایج این
پژوهش در  ACS Nanoگزارش شده است.
منبع:
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تهیه خمیر نانولولههای کربن با استفاده از حاللهای معمولی
پژوهشگری از دانشگاه نورث وسترن آمریکا به همراه گروه پژوهشی
خود موفق به تهیه خمیر نانولولههای کربن با استفاده از حاللهای
معمولی شد که به آسانی با قالب به شکل دلخواه درمیآید .در این
پژوهش ،از حالل ارزان و ساده کرزول استفاده شده است .روش
کشف شده شامل تهیه پراکنهای از نانولولههای کربن با غلظت زیاد و
بیسابقه بدون نیاز به مواد افزودنی یا واکنشهای شیمیایی شدید
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برای اصالح نانولولههاست .به گفته این پژوهشگر خواص استثنایی
مکانیکی ،گرمایی و الکتریکی نانولولههای کربن باعث توجه بسیار
به آنها شده ،اما با گذشت یک دهه از پژوهش و توسعه برخی
از هیجانات اولیه فروکش کرده است .فراورش نانولولههای کربن،
بهویژه در مقادیر زیاد ،بسیار پیچیده است .آنها  10000بار از موی
انسان نازکترند ،اما گفته میشود ،ساختار لولهای شکل و سیمی
آنها از فوالد محکمتر بوده و قابلیت رسانش گرما و الکتریسیته
آنها از مس هم بیشتر است .ولی هنگامی که به شکل توده تولید
میشوند ،كه معموال به شکل پودر است ،لولهها پیچ خورده و
درهمگیر میکنند که مانع اصلی کاربردهای گسترده آنهاست.
به گفته این پژوهشگر ،پراکندن انبوهههای نانولولهها در حاللها
دشوار است و چنانچه چنین پراکنشی حاصل شود ،تهیه فیلمهای

نازک باکیفیت از آنها که در بسیاری از کاربردها الزم است،
امکانپذیر نبوده است .پیش از این ،پژوهشگران برای غلبه بر این
مشکل ،نانولولهها را با مواد افزودنی پوشش دادهاند .اگر چه این
روشها بهکار میآیند ،اما طي آنها باقیماندههایی برجا میمانند
یا ساختار سطحی نانولولهها تغییر میکند که ممکن است خواص
مطلوب آنها را کماثر کند .بر خالف آن و مطابق با یافتههای
این پژوهش ،کروزل به عملکرد سطح نانولولههای کربن آسیب
نمیرساند .پس از جداسازی لولههای درهمگیر ،پژوهشگران
میتوانند حالل را به سادگی با شست و شو یا گرمادهی و تبخیر
جدا کنند.
پس از کشف این روش نوین برای دستیابی به غلظتهای
بیشتر از نانولولههای کربنی ،پژوهشگران شکلهای جدیدی از این
ماده را کشف کردند .با افزایش غلظت نانولولههای کربن ،ماده

از پراکنه رقیق به خمیر قابل لمس ،سپس به ژل خودایستا و در
نهایت به خمیر ورزدادنی تبدیل میشود .این اشکال مختلف را
میتوان قالبگیری و شکلدهی مجدد کرده یا به عنوان جوهر
رسانا در چاپ سهبعدی استفاده کرد .حالت خمیری نانولولههای
بیسابقه است و این سامانه حالل بر پایه کرزول موجب میشود تا
نانولولهها مانند پلیمرها رفتار کنند.
به گفته سرپرست پژوهش ،بسیار هیجانانگیز است که این سامانه
حالل نانولولههای کربنی را که فراورش آنها سخت است ،مانند
پالستیک قابل استفاده میسازد .نتایج این پژوهش در مجموعه
مقاالت  National Academy of Sciencesگزارش شده است.
منبع:

https://www.materialstoday.com/carbon/news

حفظ میراث نقاشان با نانومواد

منبع:

http://www.sciencedaily.com/releases/2018
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از مهمترین ابزار نقاشی بوم است که همیشه از الیاف برپایه سلولوز
ساخته میشود .با گذشت زمان ،بوم دچار پیرشدگی شده که موجب
بیرنگی ،چروکیدگی ،پارگی و رطوبتزدگی آن میشود .تمام اینها
روی اثر هنری تاثیر میگذارند .در حال حاضر ،برای جلوگیری از
پیرشدگی ،محافظان نقاشی از الیهای از چسب و پوشش روی
پشت نقاشی استفاده میکنند .پژوهشگران دانشگاه صنعتی چالمرز
سوئد در کار پيشين خود نانوسلولوز را به عنوان راه كار جدیدی
برای استحکام بخشیدن به بوم نقاشی روی سطح آن بهکار بردند.
افزون بر این ،آنها نشان دادند که نانوذرات سیلیکا نیز قابلیت
استحکام بخشیدن به کاغذ و الیاف پنبه را بهطور جداگانه دارند.
گروه پژوهشی دانشگاه چالمرز ،نانوذرات سیلیکای عملآوری شده

با پلیالکترولیت ( )SNPرا با نانولیفچههای سلولوزی ( )CNFsبرای
عملآوری یکمرحلهای ترکیب کردند .پژوهشگران ابتدا بومها را
با اسید در شرایط اکسایش برای شبیهسازی پیرشدگی عملآوری
کردند .هنگامی که آنها عملآوری با  SNP-CNFرا اعمال کردند،
 SNPبه الیاف مجزای بوم نفوذ کرده و آنها را مستحکم کرد و
در مقایسه با مواد عملآوری نشده ،موجب سفتی بیشتر آنها
شد CNF .سطح بوم را استحکام بخشیده و انعطافپذیری بوم
را افزایش داد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،این نوع
عملآوری میتواند جایگزین خوبی برای روشهاي متداول باشد.

مجید غیاث
تهران ،پژوهشگاه ﭘﻠﻴﻤﺮ و پتروﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ،گروه علوم ﭘﻠﻴﻤﺮ ،صندوق پستی14975-112 :

بيشتر بدانيم

تاریخچه تولید مواد پلیمری

مقدمه

پیشرفت دانش و فناوری تولید مواد پلیمری آثار شگرفی بر زندگی بشر و محیط اطراف آن گذاشته است .از کشف

نخستین نمونههای طبیعی الستیک و تولید اولین پلیمر در سده نوزدهم میالدی ،تا اختراع پلیمرهای رسانا مسیر طوالنی و
پرپیچ و خمی طی شده است .شیمیدانها و فیزیکدانهای متعددی با سالها تالش و پژوهش ،گاهی قدمهای بسیار بزرگ و

موثری در اين زمینه برداشتهاند که باعث گسترش دانش و فناوری و مهمتر از آن توجه عموم مردم به موضوع مواد

پلیمری شده است .کنجکاوی و پژوهشهای دانشمندان در راستاي نوآوری همراه با کمبود مواد طبیعی و نیاز بشر به

آنها و لزوم بهبود خواص مواد موجود و قابل دسترس ،باعث اختراع و توسعه تولید مواد پلیمری با ساختار بسیار متنوع
شده است .به بلوغ رسیدن دانش مربوط به مواد پلیمری و درک صحیح از ساختار مولکولی مواد ،منجر به ایجاد قابليت

طراحی و ساخت مواد جدید شد .از سوی دیگر ،تولید مواد متنوع جدید تقسیمبندی کالسیک فیزیکی مواد را دستخوش
تغییر كرد و مواد جدیدي با خواص متنوع ،متفاوت و گاه متناقض بهدست آمد که میتوانست در شرایط متغیر استفاده

شود .ارزان بودن و سهولت تولید ،مرزهای سنتی ساخت محصوالت از مواد طبیعی را دستخوش دگرگونیهای اساسی
كرد .مواد پلیمری کمکم جای بسیاری از مواد و ترکیبات طبیعی موجود را اشغال كردند ،بهطوري که امروزه حتی اجزاي
بدن را نیز میتوان از مواد پلیمری ساخت .ابداع مواد جدید ،بهطور همزمان باعث شکستن مرزهای فناوریهای موجود و

گسترش آنها در ابعاد و اندازههای باورناپذير شد.
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روش جانشینی متقابل

واژه پلیمر نخستین بار توسط  Berzeliusو البته با معنايی
متفاوت در سال  1833ميالدي برای تشریح فرمول مولکولی
بنزن بهکار رفت .نزدیک به یک سده همراه با گسترش دانش و
پژوهشهای متعدد الزم بود تا  Staudingerدر دهه  1920مفهوم
ساختاریدرشتمولکولها را بهعنوان زنجیری متشکل از اتمهای
کربن با اتصاالت کوواالنسی بهعنوان دانش جدید به دنیا عرضه
كند .خوشبختانه نظر به اینکه دانش و فناوری تولید مواد پلیمری
پدیده نسبتا جدیدی است و از عمر آن بیش از دو سده نمیگذرد،
بسیاری از فعالیتهای گذشتگان در اين زمينه ثبت شده است .مسلم
است ،مانند همه دانشهای بشری پژوهشگران متعددی بودهاند که
یا تالش آنها به نتیجه مطلوب نرسیده است یا در گمنامی بسر
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برده ،شکست خورده و فراموش شدهاند .تاریخ تنها گزارشگر
موفقیتها و پیروزيها بوده است .این نوشتار نگاهی تاریخی به
روند شکلگیری و توسعه تجاری تولید انواع مواد پلیمری با ذکر
نام دانشمندان بزرگ و مطرح در این زمینه دارد .گردآوری و تدوین
تاریخ مفصل و دقیق تولید فناوری مواد پلیمری نیازمند مطالعات
گسترده و جمعآوری مدارک و مستندات متعدد و گاه متناقض و
بررسی صحت آنها بوده كه از حوصله این نوشتار خارج است.
هدف اصلی این نگارش آشنایی دانشجویان رشته پلیمر با تاریخ
شکلگیری و تولید مواد پلیمری است.
امروزه آنقدر مواد پلیمری متنوع با کاربردهای تخصصی و
متفاوت وجود دارند که طبقهبندی آنها ساده نیست .یک دستهبندی
از نقطهنظر ماهیت کاربردی شامل پالستیکها (گرمانرمها و

گرماسختها) ،الستیکها یا کشسانها (االستومرها یا الستيكها)،
الیاف و کامپوزیتهاست .این دستهبندی شاید صرفا از نگاه کاربردی
است و مسلما هر يك دارای تاریخ تکامل ویژهاي است ،بهطوري
که میتوان برای هر روند شکلگیری و تاریخ هر گروه کتابهای
جداگانهاي نوشت .الزم به ذکر است که تقريبا تمام نوآوریها و
دستاوردهای دانش و فناوری تولید مواد پلیمری طی دو سده
گذشته در کشورهای صنعتی غربی پیشرفته (آمريكای شمالی)،
کشورهای اروپای غربی مانند آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه و
در دوران اخیر ژاپن ابداع و توسعه یافته است .از دالیل عمده این
اتفاق نگاه همراه با پیشرفت دولتمردان در جهت رشد و توسعه،
همراه با اهمیتدادن به حفظ حقوق مادی و معنوی پژوهشگران و
صنعتگران و تشویق سرمایهگذاری در بخش تولید بوده است.
پژوهشگر فارغ از دغدغههای مادی و درگیري در مسائل غیرعلمی و
برخوردهای سیاسی ،صرفا به فعالیتهای پژوهشی ميپردازد تا
بهمرور این پژوهشها به تولید ثروت منجر شود .افزون بر این
باید اذعان داشت ،دانش و فناوری تولید مواد پلیمری و حتی مواد
شیمیایی و پتروشیمیایی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای
جهان سوم وارد شده و بهمرور تا حدی در این کشورها بومی شده
است.
پلیمرهای طبیعی

پالستیکها

نخستین پالستیک ساخته شده دست بشر در سال  1862ميالدي
توسط  Parkesبا عنوان  Parkesineدر نمایشگاه بینالمللی لندن ارائه
شد .این پالستیک ترکیب نیتروسلولوز بود که با گرما قالبگیری و
حتی ذوب میشد .در سال  1868ميالدي و در پی فراخوان دههزار
دالری برای یافتن ماده جایگزین عاج فیل برای ساخت توپ
بیلیارد Hyatt ،ترکیب استات سلولوز را بهعنوان سلولوئید ارائه
داد .سلولوئید بهزودی کاربردهای بسیاری پیدا کرد که مهمترین
آنها فیلم عکاسی بود .در سال  1897ترکیب  Galalithاز واکنش
بین کازئین شیر و فرمالدهيد تهیه شد و بسیاری از پژوهشگران را
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بشر از دیرباز از ترکیبات گیاهی و حیوانی متعدد در زندگی خود
استفاده كرده است كه امروزه بهعنوان پلیمرهای طبیعی شناخته
میشوند .از ترکیبات گیاهی موادی مانند کهربا ،کتان ،ابریشم،
چرم ،کاغذ ،قیر و از ترکیبات حیوانی موادی مانند چسب سریشم،
الک ،پوست و روده حیوانات ،شاخ ،سم ،مو ،عاج و حتی الک
سنگپشت استفاده شده است .این ترکیبات یا بهطور مستقیم یا در
حالت فراوریشده برای مقاصد معین استفاده میشدند .در قرون
وسطی ،از شاخ حیوانات برای تولید قاشق ،شانه و پنجره فانوس
در انگلیس استفاده میشد .الك سنگپشت بهعنوان ظرف به كار
ميرفت .در آن دوران آدمی یاد گرفته بود که با جوشاندن شاخ
حیوانات در آب و الک سنگپشت در روغن ،این قطعات را نرم
کند و به آن شکل دلخواه بدهد و حتی قالبگیری كند.
قدیمیترین مدرک مربوط به استفاده انبوه از پلیمرهای طبیعی
مربوط به کارخانه  Hornesدر سال  1284ميالدي در لندن است.
این کارخانه طبق منشور سلطنتی تا به امروز در زمینه تولید اشیاي
مختلف از جنس شاخ انواع حیوانات و به همان روشهای سنتی در
حال فعالیت است .مارکوپولو الک یا شالک ( )shellacرا از هند و

چین به اروپا وارد كرد .اروپائیان با حلکردن آن در الکل برای
براق كردن اشیاي چوبی و حتی الک زینتی بانوان استفاده كردند.
مهاجران اسپانیایی مشاهده کرده بودند که بومیان مایا از اختالط
شیره (التکس) درخت کائوچو با شهد گلها لوازم الستیکی مانند
پاپوش ،الیه ضدآب و حتی توپ بازی درست میکردند.
کمبود منابع پلیمرهای طبیعی ،دور از دسترسبودن آنها تا نقاط
فراوری ،دستمزد زیاد ،به همراه بحرانهایی مانند جنگهای جهانی،
توجه پژوهشگران را به تولید شیمیایی و صنعتی این مواد سوق
داد .تولید صنعتی پلیمرها بشر را از قید و بندها و محدودیتهای
دسترسی به مواد طبیعی رها ساخت .این موضوع باعث گسترش
روزافزون تولید این مواد شد.
بیش از یک سده بعد ،بشر پی برد که این روند مش Klatte
زیستمحیطی و خطرناکي در مقیاس جهانی ایجاد كرده است.
همین مسئله باعث سمتگیری تولید صنعتی مواد پلیمری با استفاده
از منابع پایدار ،تولید پلیمرهای زیستتخریبپذیر و بازیافت مواد
پلیمری شده است .همانند تولید صنعتی پلیمرها در ابتدای سده
بیستم ،مسئله پلیمرها و فرایندهای دوستدار طبیعت در ابتدای مسیر
بوده و با انجام پژوهشهای متعدد ،راه برای تولید تجاری آنها
هموار خواهد شد.
امروزه پلیمرهای صنعتی را در چهار گروه اصلی بر مبنای
استفاده آنها شامل پالستیکها ،الستیکها ،الیاف و کامپوزیتها
تقسیمبندی میکنند .این تقسیمبندی بیشتر از لحاظ نوع كاربرد
این مواد بوده و شاید از جنبه علمی نتوان به این صراحت مواد
را تفکیک كرد .تاریخچه پیدایش و شکلگیری هر يك از این
مواد دارای نقاط اشتراک زیادی است و چه بسا بروز یک رخداد
یا کشفي در هر گروه باعث تسریع روند رو به رشد در گروههای
دیگر شده باشد.
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متوجه ترکیب فرمالدهيد كرد Baekeland .در سال  1907ميالدي
از واکنش فنول و فرمالدهيد نخستین پلیمر را سنتز كرد و تا سال
 1910ميالدي آن را در مقیاس تجاری عرضه كرد .تولید صنعتی
باكليت ( )Bakeliteبهعنوان اولین پلیمر گرماسخت را میتوان
شروع عصر پالستیکها و پلیمرهای غیرطبیعی سنتزی و صنعتی
نامید .بسیاری از قطعات روزمره مورد نیاز زندگی از باکلیت تهیه
شد .خود  Baekelandبهتنهایی بیش از صد ثبت اختراع برای تولید
محصوالت از جنس باکلیت ثبت كرد .کاربردهای موفقيتآمیز رزین
فنول فرمالدهيد ( ،)PFابداع و توسعه ساير رزینهای گرماسخت بر
پایه فرمالدهيد ،مانند رزینهای فرمالدهيد با اوره و مالمین بهعنوان
آمینورزینها و آمینپالستها را تسریع كرد .در سال  1926ميالدي
 Rossiterآمینوپالستي بر مبنای مخلوط اوره و تیوره را تولید کرد.
رزینهای  PFبهسرعت برای ساخت بسیاری از وسايل و قطعات
از دکمه لباس و شانه تا قطعات دستگاه ها و خودرو بهکار گرفته
شدند .تا آخر دهه  1930میالدی استفاده از رزینهای فرمالدهيد به
اوج خود رسید.
رزینهای پلیاستر غیراشباع بر مبنای واکنش بین دیاسیدها و
دیالکلها در  1933توسط  Ellisکشف و در سال  1942کامال
تجاری شد .این نوع پلیاسترها كه بهنام رزینهای آلکید شناخته
شدند ،ابتدا برای مصارف رنگ و پوشش سطوح استفاده ميشدند.
مهمترین ترکیب مصرفي در آن دوران  Glyptalبود که از واکنش
گلیسرول و انیدرید فتالیک به دست میآمد .در Klatte 1912
پليمرشدن نوری وینیل کلرید را ثبت و در سال  1926دانشمند
روسی  Ostromislenskyتولید صفحات انعطافپذير از محلول
حاوی پلیوینیل کلرید ( )PVCو ماده نرم کننده را ثبت كرد.
تولید صنعتی  PVCبا روشهای امولسیون و تعليق در اوایل جنگ
جهانی دوم آغاز شد .کمبود الستیک در این دوران توسعه PVC
را بهویژه برای مصارف عایقسازی و ساخت صفحات و لولههای
انعطافپذير سرعت بخشید.
در سال  Klatte 1913پلیوینیل استات را تهیه كرد كه با
مشخصشدن خاصیت چسبندگی آن مصرف روزافزونی پیدا
كرد .در سال  1926دستگاه قالبگیری تزریقی که توسط زيگلر
( )Zieglerثبت شده بود ،تولید تجاری یافت و با موفقیت برای
فراورش بسیاری از پالستیکهای تولید شده تا آن زمان استفاده
شد .پلیمتیل متاکریالت در سال  1930توسط  Hillدر شرکت
( Imperial Chemical Industries (ICIثبت شد .همزمان  Röhmدر
آلمان این پلیمر را برای تهیه شیشههای محافظ تولید كرد .شفافیت
صفحات تولید شده از این پلیمر بهسرعت جایگزین بسیاری از
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کاربردهای متداول شیشه شد.
در سال  1933فرایند پليمرشدن رادیکالی پرفشار اتیلن بهطور
تصادفی توسط  Gibsonکشف و در سال  1937اولین واحد
کوچکمقیاس آن برای تولید پلياتيلن كمچگالي ( )LDPEتوسط
شرکت  ICIآغاز شد .باوجود هزینه فشار زياد فرایند ،با توجه به
مقیاس حجيم تولید و مصرف این پلیمر ،هنوز راکتورهای طراحی
شده توسط این شرکت در سرتاسر دنیا با اندک تغییراتی در حال
كار هستند.
در سال  1839استيرن از تقطیر شیره گیاه جنگلهای آمريكای
شمالی بهنام  Storax Balsamتوسط  Simonبهدست آمد .مشاهده
شد ،مایع بهدست آمده پس از مدت طوالنی در معرض هوا بودن
یا بر اثر گرما به ماده رزینی سخت تبدیل میشود و این ماده
پلیاستيرن نامیده شد .استفادههای کاربردی از پلیاستيرن در سال
 1911توسط  Matthewsبیان شد .وی پليمرشدن گرمايی و کاتالیزي
را برای تولید پلیاستيرن و جایگزینی آن بهجاي شیشه ،سلولوئید و
حتی الستیک سخت معرفی كرد .مسئله پليمرشدن خودبهخود
استيرن بر اثر گرما و اکسیژن باعث بهوجود آمدن مفهوم و تولید
ممانعتکنندههای پليمرشدن شد .در دهه  1930مونومر استيرن
(و ساير مونومرها) با روشهای صنعتی در مقیاس وسیع تولید
شد .همین موضوع باعث گسترش استفاده از اين پلیمر شد .در
سال  1948محصول پليمرشدن استيرن ،بوتادیان و آکریلو نیتریل
بهعنوان ترکیب االستومر معرفی و تولید شد .در همین دوران ،نوع
مقاوم در برابر ضربه ( )high impactمعرفی و تولید شد .بهخاطر
فراوانی و تولید نسبتا ارزان مونومر استيرن ،ترکیبات بسیار متعددی
از آن تهيه شد.
در سال  1938پلیکاپروالکتام با نام تجاری نایلون  6توسط
 Schlackتولید و در سال بعد در شرکت  IG Farbenبهطور تجاری
تولید شد .تولید این محصول بهعنوان اولین پلیآمید ،تولید ترکیبات
مشابه را بههمراه داشت.
 Carothersپژوهشگر شرکت  DuPontاز سال  1927پژوهشهای
خود را در زمینه تولید پلیمرهای تراکمی ،بهویژه پلیاسترهای اشباع،
آغاز کرد .وی در سال  1935توانست پلیآمید  6،6را تهیه کند .در
سال  1939تولید تجاری این پلیمر ،بهویژه به شكل الیاف آغاز شد.
تولید الیاف نایلون با چند آموزه در دنیای پلیمر همراه بود .نخست،
تغییر راهبرد مدیریت پژوهش از فعالیتهای پژوهشی صرف به
پژوهشهای کاربردی صنعتی در آن دوران در این شرکت بود .این
شرکت تنها شرکتی در سطح جهان است که بخش پژوهش و توسعه
آن با عنوان (Research & Business Development (R&BD
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از چند دهه پیش مطرح شد .نکته دیگر این که تولید و توسعه تجاری
محصول تنها موقعی موفقیتآمیز است که با اقبال مصرفکنندگان
روبهرو شود .هر چه محصول بیشتر توسط مردم مصرف شود،
تولید آن سودآورتر و موفقیتآمیزتر خواهد بود .نکته ديگر اینکه
با فراست میتوان ضمن تولید یک محصول در مخاطبان احساس
نیاز ایجاد كرد که این امر تضمینکننده فروش محصول است .در
نهایت ،ایجاد و تولید محصول جدید خودبهخود فرصتهای شغلی
جدید ایجاد میکند .همه این موارد توسط این شرکت در زمینه
تولید نایلون  ،6،6تولید الیاف از آن و در پي آن توليد جوراب
زنانه نشان داده شد .این حرکت مخاطرهآمیز شرکت  DuPontباعث
تسریع در برگشت سرمایه و سودآوری هنگفت شد که افزون بر
فراهمآوري منابع مالی در جهت انجام پژوهشهای آتی ،تاثیر بسیار
شگرفی در جامعه آمريكا از نقطهنظر تولید شغل و بهکارگیری
نیروهای متخصص و نيز ایجاد فرصت برای پژوهشهای متنوع،
بهویژه در دوران رکود دهه  1930را فراهم كرد DuPont .در سال
 1939نخستین کارخانه تولید نایلون  6،6را در آمريكا ایجاد كرد.
ساخت این کارخانه ركورد بسیار مشهود تواناییهای گروههای
مختلف مهندسی ،بهویژه اهمیت دانش و فناوری پلیمر در ایاالت
متحده شد.
در سال  1938پلیمرهای دارای فلوئور و اولین آنها
پلیتترافلوئورواتیلن توسط  Plunkettتولید و توسط شرکت DuPont
با نام تجاری تفلون عرضه تجاری شد .مواد تفلون در زمینه دانش
سطوح و کاربرد مواد گام بسیار مهمی بهشمار میرود .خواص
گرمايی و آبگریزی این پلیمر کاربردهای متعددی از جمله ساخت
ظروف نچسب را بههمراه داشت .در سال  Bayer 1939از شرکت
 IG Farbenدر مقابله با محصوالت پلیآمید شرکت ،DuPont
ترکیبات پلییورتان را ارائه كرد .در سال  1947وی اطالعات تولید
این مواد را منتشر ساخت .تا سال  1957فناوریهای اساسی این
محصوالت برای تولید انواع اسفنجهاي سخت و انعطافپذير دارای
ترکیبات پلیاتر و پلیاستر گسترش یافت.
پژوهشهای  Whinfieldدر زمینه تولید پلیاسترهای اشباع به
تولید و عرضه پلیاتیلن ترفتاالت در سال  1940منجر شد .از این
پلیمر صفحات فیلمهای رادیولوژی ،الیاف و ظروف نوشیدنیها تهیه
شد .رزینهای اپوکسی در سال  1934کشف و خاصیت پخت و
گرماسختشدن آنها توسط  Castanکشف شد و تا انتهای جنگ
کاربردهای گستردهای یافت .رزینهای وینیلاستر بهعنوان هیبرید
رزینهای پلیاستر و اپوکسی در دهه  1960ارائه شد.
در ابتدای دهه  1950هوگان کشف كرد ،اتیلن در فشارهای

نهچندان زیاد (در مقایسه با فشار زياد تولید  )LDPEو دمای زیر
 100°Cدر مجاورت كاتاليزگرهای کروم اکسید بر پایه سیلیکا
پلیمرشده و محصول حاصل را پلی اتیلن پرچگالي ()HDPE
نامید .این پلیمر در سال  1956بهطور تجاری عرضه شد كه تا به
امروز تولید آن ادامه دارد .مدتی بعد زیگلر و ناتا بهطور مستقل
با كاتاليزگرهای مشابه توانستند پلیپروپیلن را پلیمر كنند که تا
به امروز بههمراه انواع پلیاتیلن از مهمترین و پرمصرفترین
پالستیکهاست.
در سال  Carothers 1930نوعی پلیکربنات آلیفاتیک را تهیه
كرد .پلیکربنات ابتدا در سال  1898توسط  Einhornاز واکنش
فسژن و فنول بهدست آمد ،ولی خواص مناسبی نداشت .با ایجاد
واحد تولید بیسفنول  Aو در دسترس بودن فسژن ،این پلیمر
دوباره مورد توجه قرار گرفت و در نهایت تولید تجاری آن در سال
 1958شروع شد .در همین سال ،پلیمرهای استيرن-آکریلونیتریل و
پلیاستالها نیز راهی بازار شدند .ترکیبات یونومر در سال  1964از
کوپليمرشدن اتیلن و ترکیبات کربوکسیلیک اسید در فشار زياد در
همان راکتورهای تولید  LDPEبه دست آمد .چند دهه بعد خاصیت
خودترمیمی این کوپلیمرها کشف شد.
رزینهای پلیایمید و انواع اولیه گرماسخت آنها در سال 1953
ارائه و یک دهه بعد بهطور تجاری عرضه شد .بلورهای مایع،
بهویژه مولکولهای دارای ترکیبات آروماتیک با استفاده از نظريه
فلوری و مشاهدات تجربی فازهای نماتیک برای مولکولهای
استوانهای ،در سال  1965ارائه شد .این بلورها بعدها بهطور گسترده
در سامانههاي تصویری استفاده شد .در دهه بعد و در سال 1976
ترکیبات پلیسولفون و پلیاترسولفون بهطور تجاری عرضه شدند.
این ترکیبات شفاف بوده و دارای مقاومت گرمايی زيادي بودند.
از این ترکیبات امروزه برای ساخت غشا در جداسازی استفاده
میشود .ترکیبات جدید كاتاليزگرهای متالوسن برای پليمرشدن
اتیلن و آلفااولفینها در دما و فشار نسبتا كم در سال  1976توسط
 Kaminskyعرضه شد .در سال  1978ترکیبات پلیاتر اترکتون
ابداع شد.
از دهه  1980رشد و توسعه مواد پلیمری و یافتن مواد طبیعی
جایگزین با شتاب ادامه دارد .تولید انواع کوپلیمرهای قطعهای و
پیوندی ،پلیفنیلن سولفید ،پلیاتر ایمید ،پلیکتون ،پلياتيلن
كمچگالي خطي ( ،)LLDPEپلیالکتیک اسید ،پلیمرهای رسانا،
پلیاسترهای زیستتخریبپذیر ،پلیمرهای سبز ،فرایندهای بازیافت
شیمیایی ،زیستمواد و دهها و صدها ماده جدید با کاربردهای
متنوع تا به امروز با شتاب ادامه دارد.

االستومرها یا کشسانها
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نخستین مورد ذکر شده مربوط به ترکیبات الستیک یا کشسانها
در کتاب دنیای جدید ( )On the New World Novoنوشته
 d’Anghieraدر سال  1516گزارش شده است .وی مشاهده
کرده بود ،بومیان مایا با استفاده از شیره نوعي درخت در ساخت
مصنوعاتی مانند پاپوش ،ظروف آب و حتی وسايل بازی استفاده
میکردند .این درخت ( )Heveaنام دارد و در مناطق جنوب استوایی
مانند مالزی ،اندونزی ،تایلند ،آفریقا ،و برزیل بهفراوانی یافت
میشود .این درختها در گویش محلی بهنام کائوچو ()Cau-uchu
به معنای درخت گریان نامیده میشدند .شیرابه یا التکس این
درختها بعد از خشک شدن حالت خمیری مييابند .از آنجا كه
با اين خمير پاک کردن نوشتههای مداد روی کاغذ امكانپذير بود،
اروپاییان آن را  rubberنامیدند .این کائوچو بهعلت حل نشدن
در بسیاری از حاللها و فرایندناپذيري ،چندان مورد توجه قرار
نگرفت .البته این نام به محصول همه درختانی اطالق میشد که از
مناطق مختلف جمعآوری میشد.
در سال  Goodyear 1839با گرمادهي کائوچو با گوگرد و
ترکیبات سرب در دمای توانست به ترکیبي با خواص بسیار بهتر،
پایدارتر و کشسان دست یابد Hancock .این فرایند را ولكانش
نامید .نتیجه فعالیتهای این افراد افزون بر تولید محصوالت با
خاصیت کشسان ،آغاز عصر پژوهشهای چندزمینهای در باره
درشتمولکولها ،بهویژه ترکیبات کشسان را درپیداشت.
در سال  Faraday 1826نشان داد ،فرمول تجربی الستیک
طبیعی که از مناطق آسیایی وارد میشد ،بهصورت  58°Cاست.
 Williamsمحصول بهدست آمده از تخریب گرمايی این نوع
الستیک را ایزوپرن نامید .بهطور متقابل ،سنتز پلیمر از ایزوپرن و
رسیدن به خواص مشابه پلیمر طبیعی در سال  1875توسط
 Bouchardatگزارش شد .بدین ترتیب ،ترکیبات متنوع از انواع
الستیکهای طبیعی از مناطق مختلف دنیا تهیه شدند .آغاز
سده بیستم میالدی ،رشد صنعت خودروسازی و بهكارگيري
الستیک پخت شده در تایر ،استفاده بسیار زیاد از کائوچو را
بهدنبال داشت .نخستین تایر بادی در  1888توسط Dunlop
اختراع شد.
در انتهای سده نوزدهم مشخص شد ،هیدروکربنهای دارای
پیوندهای دوگانه متناوب یا دیانها قابليت تولید محصوالت
کشسان را دارند Hofmann .از پليمرشدن  -3،1پنتادیان و ترکیب
-3،2دیمتیل بوتادیان ترکیبات کشسان بهدست آورد .در ابتدای
سده بیستم پژوهشهای پليمرشدن ایزوپرن آغاز شد .با تولید
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بوتادیان توسط دانشمندان روسي و نیاز شدید الستیک در جنگ
جهانی اول آن پژوهشها در جهت جایگزینی الستیک طبیعی
شدت یافت.
در دهه  1920الستیک بونا ( BuNaکه در آن  Buاز بوتادیان
و  Naاز کلمه سدیم گرفته شده است) بهدست آمده از پليمرشدن
كاتاليزی بوتادیان بهکمک فلز سدیم ،تولید و توسعه یافت .در
همین اوان با ابداع روشهای پليمرشدن امولسیونی و سامانههای
اكسايش-كاهش ،انجام پليمرشدن در دمای كم و رسیدن به
وزنهای مولکولی بسیار زياد امکانپذیر شد .به کمک این روشها،
از پرمصرفترین الستیکها که از پليمرشدن امولسیونی استيرن و
بوتادیان با نام بونا -اس به دست آمد و تولید وسیع تجاری با
نام  SBRشد .بیش از  75درصد از الستیک تولیدي برای تهیه تایر
مصرف میشود .در مشابهت با الستیک بونا-اس ،الستیک بونا-ان
از کوپليمرشدن بوتادیان و آکریلونیتریل در سال  1935تولید و
عرضه شد.
در سال  1932نخستین الستیک سنتزی در مقیاس انبوه از
پليمرشدن کلروپرن که خود یک محصول شیمیایی بود ،با روش
پليمرشدن امولسیونی بهدست آمد .برخالف همه الستیکهای
طبیعی ،این ترکیب با روی اکسید پخت میشد و در برابر بسیاری از
روغنها مقاوم بود .در همین دهه ،پلیایزوبوتیلن با وزن مولکولی
زياد تولید شد .اين پليمر با وجود اینکه گرمانرم بود ،ولی با افزودن
اندکی ترکیبات دیاولفینی خاصیت ولكانش و کشسانی مییافت.
این الستیک به عنوان الستیک بوتیل معرفی و در سال  1942بهطور
تجاری تولید شد .در سالهای بعد انواع هالوژندار این الستیک
نیز ارائه شد.
در  1934طی سالهای جنگ جهانی دوم ،الستیکهای پلیسولفید
که در برابر روغنها بسیار مقاوم بودند ،ارائه شدند .ولی بهعلت
خواص نهچندان مناسب ،کمکم با انواع بهتر جایگزین شدند .با
استفاده از كاتاليزگرهای زیگلر-ناتا کوپلیمرهای اتیلن و پروپیلن
تهیه شدند.
باوجود نداشتن پیوند دوگانه ،با افزودن اندکی از ترکیبات
دارای دو پیوند دوگانه به االستومر کشسان قابل ولكانش تبدیل
شدند .این کوپلیمر با نام تجاری  EPDMدر سال  1963در مقیاس
تجاری وسیع تولید شد .این كاتاليزگرها نقش بسیار مهمی در تولید
االستومرهاي گرمانرم ایفا كردند .به کمک این كاتاليزگرها ،اتیلن و
آلفااولفینهاي کوپلیمرشده در دمای زياد فراوري شده و در دمای
معمولی مانند الستیک ولکانش میشوند.
در سالهای انتهایی جنگ دوم با ارائه روش تولید مستقیم

کلروسیالنها ،نخستین ترکیبات الستیکهای سیلیکونی معرفی و
تولید شدند .الستیک سیلیکون برای بسیاری از موارد ویژه مانند
موارد بهداشتی یا ساخت زیستمواد استفاده میشود .در سال
 1957الستیکهای فلوئوردار و کو و ترپلیمرهای حاوی فلوئور
ارائه شدند .ولکانش این نوع الستیکها با ترکیبات بیسفنول انجام
گرفت و الستیک حاصل دارای مقاومت شیمیایی و تحمل دمای
زياد بود .در سال  1975االستومرهای اتیلن-آکریلیک ارائه شدند
که مقاومت گرمايی زيادی داشته و در برابر بسیاری از روغنها
مقاوم بودند .در دهه  1960شرکت بایر اقدام به تولید الستیکهای
پلییورتان و اسفنجهاي انعطافپذير كرد.
از حدود  29میلیون تن تولید سالیانه االستومرها تقریبا  75%برای
تایر و بهطور کلی برای تولید قطعات انعطافپذير مصرف میشود.
ترکیبات االستومر یا الستیکها بهعلت پخت و تشکیل ساختار
مولکولی شبکهای و برخالف پالستیکها قابلیت استفاده مجدد را
ندارند و نمیتوان آنها را بازیافت كرد .این بدین معنی است که
تجمع این مواد در طبیعت روزبهروز زیادتر میشود .البته روشهای
استفاده مجدد از الستیک تایر تا حد زیادی در حال انجام بوده ،ولی
حجم این فعالیتها نسبت به ظرفیت تولید بسیار اندک است.
الیاف
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مشخصه اصلی الیاف شکل رشتهای آنهاست كه به معني نسبت
منظر ( )aspect ratioيا طول به قطر بسیار زیاد است .امروزه
الیاف اغلب به شكل طبیعی بهبود یافته ،فراورش شده و سنتزی
هستند .الیاف طبیعی مانند پشم و کتان دارای نسبت طول به
قطر بیش از  1000هستند .الیاف طبیعی دارای منشأ گیاهی یا
حیوانی هستند .الیاف آلی از نوع کربن و الیاف معدنی مانند الیاف
شیشه یا آزبست بزرگمولکولهای سیلیکاتی هستند .الیاف آلی
سنتزی اغلب از نوع پالستیکها یا گرمانرمها بوده که پس از
ذوب ریسیده میشوند .هر چند الیافی از پلیمرهای االستومری
گرماسخت نیز تولید میشود.
برای سدهها تمام الیاف استفاده شده بشر دارای منبع گیاهی و
حیوانی بود .کمتر از یک سده است که الیاف مصنوعی تولید و روانه
بازار شده است .ایده تولید الیاف مصنوعی (با منبع غیرگیاهی و
غيرحیوانی) نخستین بار توسط  Hookeدر نشریه میکروگرافیا در
سال  1665مطرح شد .وی با میکروسکوپ ،ساختار هندسی الیاف
طبیعی را تشخیص داده بود .نخستین الیاف بر مبنای سلولوز نیترات
توسط  Swanتولید شد .مدتی بعد  de Chardonnetدر سال 1890
الیاف را برمبنای سلولوز استات بهعنوان ابریشم مصنوعی ارائه داد.

در سال  1894الیاف ابریشم مصنوعی جدید با نام ویسکوز توسط
 Crossارائه شد ،اما تا سال  1903تجاری نشد .تا سال  1924الیاف
حاصل از روشهای مختلف برمبنای سلولوز با نام تجاری رایون
ارائه می شدند.
 Carothersرا بهعنوان اولین مخترع الیاف سنتزی میشناسند.
وی فعالیتهای نظري و تجربی چشمگیری در زمینه پليمرشدن
تراکمی ،بهویژه تولید پلیاسترهای آلیفاتیک و پلیآمیدها انجام داد.
وی برای نخستین بار با ذوب و ریسندگی نایلون  6،6اين الیاف
را برای جایگزین الیاف فوالد در تایر ارائه كرد .همزمان این الیاف
برای تولید جوراب و سایر منسوجات استفاده شدند .دردهه 1930
نایلون  6و نایلون  6،6بهشكل تجاری عرضه شده بودند .مدتی بعد
نایلون  9و نایلون  10،5بهشكل الیاف تهیه شدند .نایلون  11در سال
 1944و نایلون  12در سال  1959در آلمان اختراع و تولید انبوه
شدند .الیاف بهدست آمده از پلیاستر پلیاتیلن ترفتاالت در سال
 1953بهدست آمد.
با تولید پلیمر پلیآکریلونیتریل در سال  1940و در کمتر از سه
سال الیاف آن بهعنوان نخستین الیاف آکریلیک و با نام اورلون
وارد بازار شد .در دهه  1950تعداد زیاد دیگری الیاف آکریلیک و
مداکریلیک (بهبود یافته) بر مبنای کوپلیمرهای آکریلونیتریل با
ترکیباتی مانند وینیل کلرید ،وینیلیدین کلرید و وینیلیدین سیانید
ارائه شدند .در سال  1951الیاف پلیوینیل الکل در ژاپن با نام
وینیلون با روش ریسندگی محلول تولید شد.
با ابداع كاتاليزگرهای زیگلر-ناتا و تولید انبوه پلیپروپیلن ،الیاف
آن در سال  1957تولید شد .مقاومت این نوع الیاف در برابر سایش و
جرمگرفتگی همراه با هزینه کم تولید ،آنها را بهعنوان ماده اصلی
تولید بسیاري از الیاف با کاربردهای عمومی تا به امروز معرفی
کرده است.
نخستین الیاف پلیآمیدهای آروماتیک یا آرامید در سال 1967
توسط شرکت  DuPontارائه و در دهه  1970توسط روسها و
ژاپنیها نیز تولید شد .شرکت  DuPontدر سال  1973نوع دیگری
از الیاف پلیآمید آروماتیک برمبنای پلیپارافنیلن ترفتاالمید بهنام
کوالر ( )Kevlarبه تولید انبوه رسانید .خواص استثنایی و قابل
مقایسه و حتی رقابتپذير با بسیاری از الیاف باعث کاربرد آن در
بسیاری از موارد ویژه مانند جلیقههای ضدگلوله یا مقاوم در برابر
ضربه كرد .الیاف برمبنای پلیبنزیمیدازول آروماتیک با خواص و
کاربردهای استثنایی در سال  1983تولید تجاری شدند.
الیاف کربن در ابتدای دهه  1960بهتولید رسید .از الیاف کربن
نخستین بار برای استفاده بهعنوان رشته المپ در سال  1879استفاده

شده بود .نخستین الیاف کربن از کربندارکردن الیاف سلولوز،
بهویژه رایون به دست آمده بود .در سال  1960تولید الیاف کربن
با استحکام و مدول زياد از الیاف رایون و پلیآکریلونیتریل توسط
شرکت یونیون کارباید تولید تجاری شد .همزمان تولید الیاف کربن
از باقیمانده ترکیبات نفتی نیز توسعه یافت .الیاف کربن سهم بسیار
عمدهای در تولید قطعات کامپوزیتی مقاوم ،بهویژه در صنایع هوا-
فضا و خودروسازی ایفا كرده است.
در اواخر دهه  1960الیاف اسپندکس تولید و تجاری شد .این
الیاف تا  85%حاوی ترکیبات پلییورتان بوده و دارای خاصیت
کشسانی فوقالعاده بههمراه وزن سبک و مقاومت در برابر سایش
هستند و برای تولید بسیاري از منسوجات استفاده میشوند .تولید
الیاف در سده گذشته خود محصول فرایند تولید و ابداع محصوالت
پلیمری متعدد بهعنوان زمینه کاربردی پلیمرها بوده است .مسلم
است با تولید پلیمرهای جدید و متنوعتر ،زمینه برای ساخت الیاف
جدیدتر نیز فراهم خواهد شد.
کامپوزیتها
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کامپوزیت اصوال به ترکیب دو یا چند ماده با خواص فيزيكي و
شيميايي مختلف گفته ميشود که پس از تركيب ،مادهاي با
ويژگيهاي متفاوت از هر يك از اجزاي تشكيلدهنده آن
حاصل ميشود .در کامپوزیتهای پلیمری یک جزء اساسی
رزین پلیمری است که به آن ماتریس گفته میشود .ساير اجزا
به مقدار کمتر و برای وظیفه خاصی افزوده میشوند .استفاده از
پلیمرهای طبیعی در تولید کامپوزیت ،به تولید صفحات چندالیه و
چسباندن آنها بهوسيله چسبهای با منشأ حیوانی به مصر
باستان بازمیگردد.
در سال  1200میالدی ،مغولها با صمغ قطعات مختلف
چوبهای بامبو را برای تولید کمان بههم میچسباندند .اولین تولید
قطعات کامپوزیتی بدون اطالق نام كامپوزيت به آنها ،به استفاده
از ترکیبات سلولوئید و باکلیت برای تولید قطعات مختلف در سده
نوزدهم بازميگردد .این پلیمرها همراه با مواد افزودنی متعدد پخت و
قالبگیری شدند و محصول نهایی را تشکیل دادند .در سال
 1930ميالدي الیاف شیشه توسط شرکت  Corningارائه شد .با
بهکارگیری این الیاف و رزینهای پلیاستر ،پلیمرهای تقویتشده
با الیاف ( )FRPيا الياف شیشه ( )GFRPارائه شد .این پالستیکها
بهراحتی قالبگیری و شکلدهی میشدند.
نیازهای جنگ دوم ،تولید و استفاده پلیمرهای تقویت شده با
الیاف شیشه را به تولید انبوه صنعتی رساند .خواص استحکامی
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این مواد ،ارزانقیمت بودن نسبت به فلزات ،سبک بودن ،آساني
شکلپذیری و مهمتر از همه سرعت تولید ،آنها را جایگزین
بسیار مناسبی برای ساخت بسیاری از قطعات و بدنه هواپیما و
ابزارهای نظامی گردانید .یک مشخصه بسیار مهم این مواد
عبورپذیری نسبت به بسآمدهای رادیویی بود که باعث شد تا
برای اتاقکهای ثابت و متحرک رادار استفاده شوند .در پايان
جنگ دوم و براي یافتن كاربردهاي غیرنظامی ،از آنها قایق های
تفریحی ساخته شد .بازهم سبکي و مصرف کم انرژی براي توليد
اين مواد باعث گسترش كاربردها شدند .یک خودرو با بدنه کامال
کامپوزیتی طراحی و در سال  1953با نام Chevrolet Corvette
بهطور تجاری عرضه شد.
الیاف شیشه آغشته با رزین بهآساني شکل قالب را ميگيرد و
بدینترتیب ساخت قطعات با هر نوع هندسه امکانپذیر شد .در
دهه  1950روشهای متعدد ساخت کامپوزیت مانند پولتروژن و
رشتهپیچی ابداع و در مقیاسهای بزرگ بهکار گرفته شد .روش
اخیر ،بهویژه در کاربردهای هوا-فضا و نظامی در ساخت پرههای
هواپیما ،بالگرد و دماغه پرتابهها با استفاده از الیاف کربن بهكار
رفت .در کاربردهای غیرنظامی نیز کامپوزیتهای الیاف کربن
در ساخت قطعات خودرو ،وسايل و تجهیزات ورزشی ،لوازم
ایمنی و بسیاری از وسايل ديگر استفاده شد .الیاف آرامید در
کامپوزیتها برای تولید کالهخودهای ضدضربه ،صفحات و
جلیقههای ضدگلوله بهكار رفت .با فروکشي تب فضا در دهه
 1970کاربردهای عمومی و غیرنظامی این مواد رو به گسترش
نهاد.
در دهه  1990پژوهشگران و صنعتگران این فناوری ،پارادایم
کامپوزیت را در دو حوزه گسترش دادند که هر دو هنوز در
حال رشد و گسترش است .حوزه نخست کامپوزیتهای هیبرید
به معنای ترکیب ماتریس پلیمری آلی به همراه اجزاي ترکیبات
معدنی مانند سیلیکاتها در مقیاس مولکولی با الهام از طبیعت
بهعنوان کامپوزیتهای طبیعی مانند چوب و استخوان است.
حوزه دیگر ،براساس اختالط و توزیع اجزاي افزودنی در مقیاس
بسیار ریز و بهطور یکنواخت در داخل ماتریس پلیمری است که
به نانوکامپوزیت مشهور شده و هدف رسیدن به خواص نهایی
دستیافتنی است.
امروزه قطعات و محصوالت کامپوزیتی جایگزین بسیاری
از قطعات فلزی و حتی پالستیکهای مهندسی شده و موجب
كاهش هزینههای تولید شدهاند و ملغمهای از خواص گوناگون با
کاربردهای متنوع و متعدد را بههمراه آوردهاند.
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سنتز نانوپليمرهاي قالبمولكولي براي استفاده در سامانههاي دارورساني كنترلشده و
جداسازي گزينشي مولكولهاي ويژه
اساتيد راهنما :پيمان نجفي مقدم ،جبار خلفي
دانشجوي دكتري :اميررضا فارغي
دانشگاه اروميه ،شهريور 1396
در این رساله ،سه پژوهش در زمینه طراحي و سنتز پليمرهاي قالبمولكولي انجام گرفته كه هر يك از آنها دربرگيرنده نكات جديدي در
راستاي رشد و توسعه اين حوزه از شيمي پليمر و فناوري آن است .در هر سه پژوهش از داروي فوروزمايد بهعنوان مولكول الگو استفاده
شده است .مهمترين نكته در طراحي اين سامانهها ،استفاده از آب بهعنوان حالل واكنش است كه تا كنون گزارشهاي معدودي در اين زمينه
منتشر شده است .استفاده از آب بهعنوان حالل ،با وجود قطبيت زياد و امكان ايجاد اختالل در فرايند سنتز پليمرهاي قالب مولكولي ،بهدليل
ويژگيهاي منحصر بهفرد و انكارناپذير آن ،همچنان بهعنوان گزينه مطرحی برای جايگزيني با حاللهاي آلي مدنظر پژوهشگران قرار دارد .در
پژوهش اول ،سامانهاي با مرحله پيشآرايي بهبود يافته طراحي شده كه در آن از يونهاي  Fe3+بهعنوان واسطه ميان مونومر اصلي و مولكول
الگو استفاده شده است .ايجاد برهمكنشهاي قويتر و مؤثرتر بهدليل وجود واسطه يون فلزي ،به بهبود عملكرد پليمر نهايي در بازجذب و
گزينش مولكول الگو منجر شده است .در پژوهش دوم ،با اصالح سلولوز بهعنوان پليمر پايه و تبديل آن به سديم كربوكسيمتيل سلولوز،
سامانه پليمري قالبمولكولي زيستتخريبپذير و زيستسازگار طراحي شده كه اساس آن شبکهای شدن سديم كربوكسيمتيل سلولوز با
استفاده از كومونومر و بدون دخالت عوامل شبکهایكننده است .در پژوهش سوم نيز از سلولوز بهعنوان پليمر پايه استفاده شده است .اما
شيوه اصالح آن بهگونهاي انجام يافته كه حتي نياز به كومونومر براي شبکهای شدن نيز رفع شده است .گام اول در اين پژوهش ،تبديل
سلولوز به مشتق خودشبکهایشونده ،يعني سلولوز آكريالت بود .سامانه زيستتخريبپذير و زيستسازگار دوباره طراحي شده كه عدم
دخالت كومونومر يا هرگونه عامل شبکهایکننده خارجي ،ماهيتي كامال سلولوزي به آن بخشيده است .افزون بر شناسايي ساختار و مطالعه
شكلشناسي سطح و رفتار گرمايي سامانههاي پليمري طراحي شده ،مطالعات گستردهاي بهمنظور بررسي عملكرد آنها در مقايسه با پليمرهاي
غيرقالبمولكولي انجام گرفته است كه از آن جمله ميتوان به مطالعات آماسپذيري ،اتصال تعادلي و گزينشپذيري اشاره كرد .در خاتمه،
بارگذاري داروي فوروزمايد روي هر يك از نمونهها و همچنين رهش برونتني آن مطالعه و بررسي شد تا تفاوت ميان پليمر قالبمولكولي و
همتاي غيرقالبمولكولي آن در مواردي مانند درصد ظرفيت بارگذاري ،مقدار بيشينه داروي رهشيافته و سرعت رهش دارو آشكار شود.

تأثير شرايط فرايندي بر ساختار پيروكربن زيستسازگار تهيه شده بهروش رسوبدهی شيميايي بخار
اساتيد راهنما :محمد يوسفي ،محمد ايماني
دانشجوي دكتري :زينبالسادات شيخاالسالمي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،اسفند 1396
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كربن پيروليتيك (پيروكربن) از خونسازگارترين مواد كربني است كه با رسوبدهی شيميايي فاز بخار ( )CVDتركيبات هيدروكربني در
دماهاي بيش از  1000 Kتهيه میشود .اما دما و انرژي زياد مورد نياز در فرايند  CVDموجب افزايش هزينه توليد و محدوديت استفاده از
بسياري از زيراليهها ميشود .بدين منظور و در هماهنگي با رويكرد جديد جهاني در زمينه تغيير منشأ ماده اوليه فرايندها به منابع تجديدپذير،
در اين پژوهش سعي شد تا با استفاده از كافور ( )C10H16Oبهعنوان منبع كربني غيرسمي با منشأ طبيعي ،ارزان و در دسترس و از همه مهمتر
تجديدپذير ،كربن پيروليتيك در دمايي كمتر از دماهاي معمول تهيه شود .انتظار ميرود ،فشار زاويهاي موجود در ساختار دوحلقهاي كافور
موجب تسهيل تجزيه آن در دماهاي كمتر و نسبت عددي كربن به هيدروژن تقريبا زياد كافور (حدود  )40%نيز به افزايش بهرهوري سامانه
كمك كند .بدين منظور ،رسوبدهی كربن پيروليتيك حاصل از پيروليز كافور بر قطعاتي از جنس گرافيت و كوارتز انجام شد .سپس ،با كمك
آزمونهاي رامان ،XRD ،UV ،SEM ،AFM ،زاويه تماس ،نانوسختيسنجي ،رسانش الكتريكي و زيستسازگاري ،هويت ،شكلشناسي،
خواص سطحي ،خواص مكانيكي و زيستسازگاري پوششهاي حاصل بررسي و نتايج با نمونه تجاري دريچه مكانيكي قلب مقايسه شد.
نتايج هويتشناسي تاييد كرد ،با استفاده از كافور و بدون نياز به كاتاليزور حتي فشارهاي كم ،ميتوان پوششهاي يكنواخت با مشابهت
ساختاري زياد با كربن پيروليتيك در محدوده دماهاي كم ( )650-800°Cتهيه كرد .بر اساس نتايج طيفبيني رامان و دادههاي  ،XRDبا افزايش
دما از  650°Cبه  ،800°Cاختالف چشمگيري در  Lcو  d002مشاهده نشد و مقادير  Laو درصد بلورينگي بهترتيب از  2/40 nmو 73/16%
تا  4/15 nmو  87/58%افزايش يافت .تصاوير  SEMو  AFMپوششها ،سطحي صاف و آينهاي با محدوده ضخامت 10 nm -10 µm
با زبري سطح  Ra~ 1/06-1/65 nmرا نشان داد .ميانگين زاويه تماس پوششهاي حاصل  87/59°و انرژي آزاد سطح  39/47 mN.m-1بود.
خواص نانومكانيكي شامل مدول كشساني ،سختي و ضريب سايش پوششها بهترتيب در محدوده  4/50-4/86 GPa ،33/01-39/38 GPaو
 0/08قرار داشت .افزايش دما موجب افزايش كمي در خواص مكانيكي شد .براساس مقاومت ويژه حاصل براي پوششهاي كربن پيروليتيك
( )2/21×10-5 Wmپيشنهاد شد ،آنها قابليت دفع سلولهاي خوني را دارند و موجب انعقاد خون نميشوند .اين موضوع با انجام آزمونهاي
سميت سلولي و خونسازگاري در شرايط برونتنیتاييد شد .در ادامه اين پژوهش ،اثر سه عامل فرايندي دماي پيروليز ،سرعت جريان گاز
حامل و محل قرارگيري زيراليهها نسبت به محل كافور بر ريزساختار پوششها با روش طراحي آزمايش تمامعاملي (شامل  36آزمايش)
بررسي و شرايط بهينه فرايند توليد كربن پيروليتيك از كافور در محدوده دماي كم ( )650-800°Cبا هدف كاربرد در پوششدهي كاشتنيهاي
پزشكي تعيين شد .افزايش دما با افزايش بلوغ گازي و تبديل مولكولهاي خطي كوچك به مولكولهاي آروماتيك چندحلقهاي بزرگ ()PAH
در فاز گاز احتمال هستهگذاري اين گونههاي بزرگ را زیاد میکند .با افزايش تعداد دستههاي گرافني در ساختار نیز مقدار همسانگردي نهايي
افزايش مييابد .افزايش سرعت جريان گاز ،زمان ماند گونههاي هيدروكربني در فاز گاز را كاهش ميدهد .در نتيجه امكان بلوغ گازي و تشكيل
PAHهاي بزرگ كاهش و در پي آن ،رشد اليهها در راستاي طولي و نقصهای درونصفحهاي افزايش مييابد .در پايان ،دماي پيروليز ،750°C
سرعت جريان  15 mL.min-1گاز حامل و فاصله  30 cmبراي محل قرارگيري زيراليه نسبت به محل كافور بهعنوان شرايط فرايندي بهينه
114
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برای دستيابي به كربن پيروليتيكي با بيشترين مقدار همسانگردي در خواص ،مقدار و اندازه مطلوب بلورها و نزديكترين مقدار مدولهای
كشساني و سختي به مقدار آنها در استخوان كورتيكال و نيز سلولسازگاري و خونسازگاري مناسب تعيين شد.

بررسي نظري و تجربي رفتار فازي آميزه پليوينيل كلريد-پليكاپروالكتون
استاد راهنما :زهرا مقصود
دانشجوي كارشناسيارشد :رفعت رفتاري
دانشگاه فردوسي مشهد ،بهار 1396

در پژوهش حاضر ،رفتار فازي آميزه پليوينيل كلريد ( )PVCو پليكاپروالكتون ( )PCLبا استفاده از روشهاي نظري و تجربي بررسي شد.
مدل ترموديناميكي محلول منظم تراكمپذير ()CRSپیش از ساخت فيلمهاي مورد نياز ،بهمنظور پيشبيني رفتار امتزاجپذيري آميزه PVC/PCL
بهكار گرفته شد .برای استفاده از مدل  ،CRSپارامتر انحاللپذيري  PVCو  PCLبا روش سهم گروههاي عامل محاسبه شد .در نتيجه ،مقادير
واحدي براي پارامتر انحاللپذيري دو پليمر بهدست نيامد .نتايج نمودار فازي حاصل با هر زوج پارامتر انحاللپذيري ،رفتار كامال امتزاجناپذير
يا امتزاجپذير جزئي با رفتار  UCSTرا در محدوده دمايي وسيع نشان دادند .بنابراين ،برای یافتن مقدار دقيق و مشخص پارامتر انحاللپذيري
هر يك از اجزاي خالص ،روش گرانرويسنجي محلول رقيق پليمري استفاده شد .نتايج حاصل مقدار پارامتر انحاللپذيري  PVCو  PCLرا
بهترتيب  21/03 J0.5/cm1.5و  19 J0.5/cm1.5گزارش كرد .با توجه به مدل  CRSرفتار فازي آميزه  UCSTبا دماي بحراني حدود  325°Cپيشبيني
شد .بررسي صحت پيشبيني رفتار فازي با كمك سه روش تجربي گرانرويسنجي FTIR ،و  DSCانجام يافت .در روش گرانرويسنجي ،بهجز
دو پارامتر  αو  KHبقيه داراي مقادير منفي در همه تركيبدرصدها و نشانگر امتزاجناپذيري دو پليمر بود .در حالي كه شناسايي پيك مربوط
به گروه كربونيل براي همه تركيبدرصدها با استفاده از  FTIRنشانگر وجود پيوند هيدروژني قوي ميان  PVCو  PCLو در نتيجه احتمال
امتزاجپذيري آنها دردماي محيط بود .افزون بر این ،وجود يك مقدار دماي انتقال شيشهاي براي آميزهها بين دماي انتقال شيشهاي هر یک از
پليمرهاي خالص درآزمون  DSCتاييدي بر امتزاجپذيربودن دو پليمر در دماي محيط بود .همچنين ،نتيجه گرفته شد ،بيشترين و كمترين مقدار
بلورينگي بهترتيب براي نمونه  PCLخالص و  PVC/PCLبا تركيبدرصد  50:50رخ داده است .براي اولين بار در تعيين نمودار فازي تجربي
آميزه  PVC/PCLاز روش رئومتري بهدليل برتري آن نسبت به ساير روشها استفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون رفتار  LCSTبا دماي
بحراني حدود  195°Cرا نشان داد .در نهايت نتيجهگیری شد ،مدل  CRSبا وجود سادگي و استفاده از خواص اجزاي خالص در پيشبيني
نمودار فازي بسياري از آميزههاي پليمري پركاربرد ،بهدليل فرضيات بهكار رفته در آن ،حساسيت زياد به ترم پارامتر انحاللپذيري و وجود
پيوند هيدروژني قوي بين  PVCو  PCLدر پيشبيني رفتار فازي آميزه حاصل از آنها ناكام است .همچنين نشان داده شد ،با وجود استفاده
زياد از روش گرانرويسنجي در بررسي امتزاجپذيري آميزهها ،این روش بهعلت درنظرنگرفتن برهمكنشهاي پليمر-حالل در سامانه ،دقيق و
قابل استفاده نيست.

تهيه التكس فوتوكرومي برپايه نانوذرات كوپليمر آكريليك حاوي اسپيرونفتوكسازين و
بررسي ويژگيهاي نورپاسخگويي آن
اساتيد راهنما :عليرضا مهدويان ،حميد صالحي مباركه
دانشجوي كارشناسيارشد :سميرا سنجابي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1396 ،
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تركيبات فوتوكرومي بهدليل تغيير خواص فيزيكي و شيميايي آنها بهشكل برگشتپذير با تابش نور فرابنفش ،بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند.
پليمرها بهدليل ماهيت آبگريز خود ميتوانند از اين تركيبات در برابر تخريبهاي محيطي محافظت كنند .اين تركيبات ميتوانند با دوپهشدن
وارد ماتريسهاي پليمري شوند .اما اين روش بهدليل عدم وجود اتصاالت شيميايي ميان تركيب فوتوكرومي و ماتريس پليمري مناسب نيست.
برای كاهش مشكالت ناشي از افت خواص و نشت رنگ ،با توجه به اهمیت اتصال شيميايي بين رنگ و ماتريس پليمري ،كوپليمرشدن
مونومر آكريالتي اين تركيبات به همراه ساير كومونومرها مورد توجه است .با توجه به مزاياي اسپيرونفتوكسازينها ،اين تركيبات براي استفاده
در اين پژوهش انتخاب شدند .اگرچه همچنان كنترل خواص فوتوكرومي مواد بر پايه اسپيرونفتوكسازين و افزايش قابليت استفاده از آنها
باوجود مزاياي فراوان ،در دماي محيط مشكل جدي است .در اين پروژه ،التكس حاوي نانوذرات كوپليمر آكريليك اسپيرنفتوكسازين براي
اولين بار تهيه شد ،بهنحوي كه قابليت پاسخگويي سريع به نور را در دماي محيط ،افزون بر دماي كم دارد .بدین منظور ،ابتدا عامل رنگزاي
فوتوكرومي اسپيرنفتوكسازين ( )SNOكه داراي گروه عاملي هيدروكسيل بود ،طی دو مرحله واكنش سنتز شد .پس از خالصسازي در يك
مرحله واكنش با آكريلوييلكلريد ،بهصورت مونومر آكريالتي ( )SNO-Acاصالح شيميايي شد .ساختار شيميايي محصوالت با فنون  FTIRو
 1HNMRشناسايي شد .در مرحله بعد ،مونومر فوتوكرومي ( )SNO-Acبا سایر مونومرهاي متيلمتاكريالت ( ،)MMAبوتيل آكريالت ( )BAو
آكريليك اسيد ( )AAبهروش پليمرشدن مينيامولسيوني كوپليمر شدند .در اين پروژه ،ديدگاه تهيه نانوذرات پليمري فوتوكرومي از التكس
بر پايه  SNO-Acو بررسي ويژگيهاي فوتوكرومي آنها بود .براي بررسي پديده فوتوكرومي ،تركيب  SNOدر حاللهاي مناسب حل شده و
خواص جذبي آن پيش و پس از تابش نور فرابنفش ،با طيفسنجي  UV-Visبررسي شد .پيش از تابش نور فرابنفش با طول موج ،365 nm
هيچ جذبي در ناحيه  450-650 nmبراي هيچ یک از نمونهها مشاهده نشد .پس از قرارگيري نمونهها زیرتابش نور  ،)365 nm) UVپيك
جذبي در ناحيه  610 nmبراي نمونهها ظاهر شد .اندازه ذرات تهيه شده با كمك تجزيه  DSLدر محدوده  64-94 nmتعيين و شكلشناسي
آنها با آزمونهاي  SEMبررسي شد .نمونه  PL-MSN-3بهعنوان نمونه بهينه انتخاب و خواص گرمايي آن با تجزيههاي گرمايي  DSCو
 TGAمطالعه شد .نانوذرات بهينه قابليت مشاهده تغيير رنگ در دماي محيط را نشان دادند كه این قابلیت ردیابی در دماي محيط ،نقطه برتري
در تهيه تركيبات بر پايه  SNOاست .اين نخستین بار است كه نانوذراتي با چنين قابليتي تهيه شدهاند.
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در كتاب نانوكامپوزيتهاي پليمري نوين براي محيط زيست پاالیی،
به پيشرفتهاي اخير در زمينه توسعه خواص مواد ،روشهاي
ساخت و كاربردهاي آنها درپاالیش آلودهكنندهها و حسگری و
آشكارسازي آاليندهها بهطور خالصه پرداخته شده است .در
این كتاب ،پژوهشهای جاری درباره چگونگي استفاده از
نانوكامپوزيتهاي پليمري در محيط زيستپاالیی ،شرح مفصلي
از مسائل زيستمحيطي عمده و خواص مواد کلیدی و پليمرها
يا نانوكامپوزيتهاي موجود با قابلیت حل اين مشكالت ،ارائه
ميشود .همچنین كتاب حاضر ،ساختار مولكولي پايه پليمرهاي
استفاده شده در كاربردهاي زيستمحيطي ،سمشناسي ،صرفه
اقتصادي و تحلیل چرخه عمر نانوكامپوزيتهاي پليمری و
ظرفيت آتي كاربردهاي اين مواد را دربرمیگیرد .برخي از
عنوانهاي فصلهاي این كتاب بهشرح زير است:
 نانوفناوري در علوم پليمر، روشهاي مختلف سنتز نانوكامپوزيتهای پليمري،116

 مدلها و رويكردهاي نظري به نانوكامپوزيتهاي پليمري، نانوكامپوزيتهاي پليمري برپايه نانومواد كربنی براي محيطزيستپاالیی،
 نانوكامپوزيتهاي پليمری مغناطيسي برای محيط زيستپاالیی، سمشناسي نانوكامپوزيتهاي پليمری، جنبههاي اقتصادي نانوكامپوزيتهاي پليمري در محيط زيست، مسائل قانونی نانوكامپوزيتهاي پليمري در محيط زيست و -نانوكامپوزيتهاي پليمري آينده سبز و پايدار.

زيستنانوفناوري :اصول و كاربردها
سال انتشار2018 :
نويسندهAnil Kumar Anal :
ناشرCRC Press :
اين كتاب با موضوع مورد عالقه و بسیار مهمی در همه بخشها،
شامل زيستپزشكي ،مواد غذايي ،كشاورزي ،انرژي و محيط
زيست سروكار دارد .سامانههاي زیستی در نانوفناوري ضروري
بوده و كاربردهاي نوين فراوانی با تقليد از سامانههاي طبيعي در
حال گسترش هستند .بهمنظور دستیابی به اين هدف از جنبه
مهندسي ،در كتاب زيستنانوفناوري به تبيين جزئيات فرايندهاي
ساخت نانومقياس و زيستشناسي سلولي پرداخته ميشود.
همچنين ،مقدمات زيستشناسي و شيمي با تمرکز خاص بر

معرفی کتاب

چگونگي رفتار مولكولها در نانومقياس برای مهندسان شرح داده
شده و تحلیل ميشود .هدف نويسنده تأمين دانش گستردهتری
از روشهاي زيستي انتقال سيگنال و سامانههاي تشخيص
مولكولي و نحوه تكرار آنها در كاربردهاي زيستحسگری
است .با خواندن كتاب ميتوان ساختارهاي پايه و برهمكنشهاي
زيستدرشتمولكولها را در توسعه ابزارهاي زيستتخريبپذير و
دوستدار محيط زيست آموخت.
این كتاب در نه فصل به بررسي نانوفناوري و زيستمواد
سلولي ،زيستمولكولهاي سلولي نانوساختاري و تبديل آنها در
مفهوم زيستنانوفناري ،ژنومشناسی و زيستنانوفناوري ،مهندسي
پروتئين و زيستنانوفناوري ،زيستنانوساخت و زيستنانوابزار
در مهندسي بافت و پيوند سلولي ،شكلهاي دوز رهایشیافته
برپايه نانوساختار در داروسازي ،مواد غذايي و آرايشي و
نانوذرات ،زيستميانجيها ،تشخيص مولكولي و زيستویژگی
پرداخته ميشود.

زيستكامپوزيتها :كاربردهاي زيستپزشكي و
زيستمحيطي
سال انتشار2018 :
ويراستارانShakeel Ahmed, SaiqaIkram, :
SuvardhanKanchi, Krishna Bisetty
ناشرPan Stanford :

پلياوره
سال انتشار1396 :
نويسندگان :مهدي باريكاني ،فهيمه عسكري
ناشر:انجمن علوم و مهندسي پليمر
پلياورهها پليمرهاي ويژهاي هستند كه بهدليل خواص فوقالعاده
از جمله پخت سريع حتي در دماهاي زير صفر ،عدم حساسيت به
رطوبت ،سختي ،انعطافپذيري ،مقاومت در برابر آب و استحكام
كششي و شيميايي ،در صنايع مختلف كاربردهاي فراواني يافتهاند.
ساختار پلياورهها و كوپلياورهها بر خواص شيميايي و مكانيكي
آنها موثر است.
اين مواد داراي فعاليت و بلورينگي زياد هستند كه انحاللپذيري
را محدود و فراوري آنها را دچار مشكل ميكند .از آنجا كه
پلياورهها افزون بر خواص پيشگفته از زيبايي ظاهري و بهبود
ساختاري نيز برخوردارند بهعنوان پوشش استفاده ميشوند.
پلياورههاي خطي در الكها ،جالها ،پوششها و سامانههاي
قالبگيري تزريقي واكنشي بهطور گسترده بهكار برده ميشوند.
گروههاي عاملي اوره در برابر مواد شيميايي و حاللها مقاوم
هستند .بههمين دليل ميتوان آنها را بهعنوان غشا نيز بهكار برد.
پلياورهها و پلييورتاناورهها بهدليل زيستسازگاري در ساخت
تجهيزات پزشكي و اعضاي مصنوعي كاربرد دارند .پلياورهها با
برخورداري از خواص فيزيكي و مكانيكي مناسب ،وزن مخصوص
كم ،پايداري درخور توجه در محيط اسيدي و قليايي و قابليت
رنگپذيري ،بهعنوان الياف نيز قابل استفاده هستند.
در كتاب حاضر ساختار ،خواص شيميايي و فيزيكي و
روشهاي سنتز پلياورهها و كوپلياورهها بهتفصيل بحث
شده و كاربرد آنها در صنايع مختلف بهعنوان پوشش ،غشا،
غلظتدهنده ،ميكروكپسول و تجهيزات پزشكي بهطور خالصه
ارائه شده است.
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زيستكامپوزيتها كه از ماتريس و تقويتکننده الياف طبيعي
ساخته میشوند ،اغلب ساختار مواد زنده را تقليد كرده و استحكام
ماتريس را در كنار زيستسازگاری نشان ميدهند .با برخورداری
از تجديدپذيري ،ارزانی ،قابليت بازيافت و زيستتخريبپذيري،
توجه به آنها در كاربردهاي صنعتي و بنيادي رشد سریعی یافته
است.
در این كتاب ،روی كامپوزيتهاي برپايه الياف بهکار رفته در
کاربردهای زيستپزشكي و زيستمحيطي تمرکز دارد .بررسي
جامعی از زيستكامپوزيتها ،براساس مقاالت موجود با توجه
ويژه به كاربردهاي مختلف زيستپزشكي و زيستمحيطي
انجام شده است .در اين منبع طراحیهاي مكانيكي و جنبههاي
توليد انواع كامپوزيتهاي با ماتريس پليمری اليافی شرح داده
شده و نمونههايي از سنتز و توسعه زيستنانوكامپوزيتها و
كاربردهاي آنها بيان شده است .برخالف ساير آثار در زمينه
نانوزيستكامپوزيتها كه معموال به اصول ،روشهاي مختلف
سنتز و كاربردهاي اين مواد محدود ميشوند ،اين كتاب

اولين نمونه در نوع خود است كه به همه موضوعهاي مرتبط
بهشكل متمركز پرداخته است .كامپوزيتهاي توليدی از الياف
طبيعي و زيسترزينها ،پيشرفتها و پيشبيني ظرفيتهاي
نانوكامپوزيتهاي پليمر-اكسيد فلز :از سنتز آزمايشگاهي تا
تجاريسازي ،بینش زيستپزشكي زيستكامپوزيتهاي برپايه
پروتئين و لیپید ،زيستكامپوزيتهاي بر پايه الياف طبيعي :مفاهیم و
كاربردهاي زيستپزشكي ،كامپوزيتهاي برپايه جلبك و
كاربردهاي آنها و زيستنانوكامپوزيتها :تعريف ،كاربرد و
پيشرفتهاي اخير بعضي مباحث مطرح شده در اين كتاب هستند.

