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شيميداني از RUDN روسيه فناوري سنتز نانوذرات پليمر، به منظور 
اين  در  كرد.  ابداع  را  الكتروشيميايي  ابزارهاي  توليد  در  كاربرد 
از  اندازه  با  نانوذرات  و  نيست  نيازي  سطح فعال  عوامل  به  روش 
كاربردهاي  در  استفاده شده  نانوذرات  مي شوند.  توليد  پيش معين 
صنعتي، صرف نظر از مواد سازنده آن ها، بايد از نظر شكل و اندازه 
يكسان باشند. اين موضوع چالش دشواري در توليد آزمايشگاهي 
و  صنعتي به شمار مي رود. گاهي، نانوذرات با حتي چنددهم نانومتر 
 RUDN اختالف اندازه، عملكرد الزم را ندارند. پژوهشگر دانشگاه
با همكاري پژوهشگراني از چين و پاكستان روش ساده اي را براي 

ايجاد نانوگوي هاي پليمري با اندازه كنترل شده پيشنهاد داده است.
پليمرهاست.  سنتز  سل-ژل  فرايند  براساس  جديد  فناوري 
 دانشمندان گروهي از مونومرها را مخلوط و واكنش هاي آبكافت و 
سل  تشكيل  به  فرايندها  اين  مي كنند.  آغاز  را  تراكمي  پليمرشدن 
منجر مي شود كه محلولي از ذرات ريز، شامل ذرات با اندازه نانو 
از ماده جامد يا حباب هاي گاز است. با فراورش بيشتر، سل يا به 
نانوذرات مجزا بيرون مي دهد  يا  حالت ژل همگن تغليظ مي شود 
ايجاد ذرات همگن، معموال  به منظور  با مركزگريزي(.  مثال  )براي 
الزم است تا در سل عامل سطح فعال اعمال شده يا ماتريس استفاده 

شود.
پژوهشگران با سنتز تركيبات پلي بنزوكسازين نانوذراتي را به دست 
آوردند. اين تركيبات گروهي از پليمرها هستند كه مي توان آن ها را از 
مونومرهاي مختلف در شرايط نسبتا ماليم تهيه كرد. برخالف اغلب 
پلي بنزوكسازين  نانوذرات   RUDN شيميدانان  پيشين،  پژوهشگران 
آن ها  كردند.  سنتز  عامل سطح فعال  يا  ماتريس  از  استفاده  بدون  را 

)فلوروگلوسين،  مونومرها  دريافتند، 
غلظت هاي  در  فرمالدهيد(  و  پارافنيلن دي آمين 
در  كه  مي شوند  اتانول حل  و  آب  در  خاصي 
مجاورت گرماي ماليم )حداكثر تا C°75(، به 
مي شود.  منجر  هم اندازه  نانوگوي هاي  تشكيل 
پژوهشگران معتقدند، اثر حاصل به سبب استفاده 
از پارافنيلن دي آمين است. اين ماده در واكنش 
مشاركت كرده و مانند كاتاليزگر عمل مي كند. 

پژوهشگران و توليدكنندگان مي توانند اندازه دلخواه نانوذرات را با 
اتانول  و  آب  محلول هاي  نسبت  و  اوليه  مونومرهاي  غلظت  تغيير 
تنظيم كنند كه مزيت ديگر اين روش نوين است. در اين آزمايش، 
 186 nm پژوهشگران موفق به توليد نانوگوي هايي با قطر 105، 157 و 
شدند. نانوذراتي از اين نوع را مي توان در الكتروشيمي به كار برد. 
پژوهشگران RUDN با تقطير تخريبي )زغالي كردن( نانوگوي هاي 
داراي  كربن  نانوگوي هاي   ،800°C در  نيتروژن  در محيط  پليمري 
اين  آوردند.  به دست  اندازه  و  شكل  همان  حفظ  با  را  نيتروژن 
نانوذرات براي ايجاد الكترودها استفاده شدند. نانوگوي هاي كربن 

ظرفيت الكتريكي زيادي نشان دادند. 
به گفته پژوهشگران دانشگاه RUDN در رويكرد سنتي، سنتز چنين 
پليمرهايي نيازمند استفاده از عامل سطح فعال يا ماتريس است. اما 
رويكرد اين پژوهش براساس توقف استفاده از اين مواد قرار دارد. 
پيش از اين، يكي از كاربردهاي ممكن براي نانوذرات به دست آمده 
بررسي شده است. نانوگوي هاي كربن داراي نيتروژن بدون فعال سازي 
بيشتر، مي توانند به عنوان ابرخازن استفاده شوند. آن ها ظرفيت كاربرد 
در حوزه تبديل و ذخيره انرژي را نشان داده اند. نتايج اين مطالعه در 

مجله Polymer Chemistry به چاپ رسيده است.

https://phys.org/news      :منبع
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قابليت بلورهاي مايع در تشكيل آرايه هاي نانوالياف
فوق العاده خز  ويژگي هاي  از  الهام  با  مهندسي  پژوهشگران حوزه 
جديدي  روش  مارمولك،  پاي  و  آبي  نيلوفر  برگ  قطبي،  خرس 
مي تواند  كه  داده اند  توسعه  نانوالياف  آرايه هاي  ساخت  براي  را 
افزون  نور،  منتشركننده  يا  عايق  آب،  دافع  چسبناك،  پوشش هاي 

دانشگاه  از  طرح  سرپرست  به گفته  كند.  ايجاد  قابليت ها  ساير  بر 
ميشيگان، اين كار بسيار فراتر از هر آنچه كه قبال ديده شده است، 

به گونه اي كه به تصور ايشان موضوع محالي به نظر مي رسيد.
اين كشف تاحدي غيرمترقبه حاصل كار پژوهشگران دانشگاه هاي 
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اخبار علمی

فوران-5،2- پربازده   سنتز  براي  را  نويني  فن  پژوهشگران 
سلولوز  از  مشتق  گلوكوز  از   )FDCA( اسيد  دي كربوكسيليك 
گياهي غيرخوراكي يافته اند كه روشي را براي جايگزيني ترفتاليك 
اسيد حاصل از نفت با زيست مواد در بطري هاي پالستيكي فراهم 

مي سازد.
مصرف  با  كارا  شيميايي  روش هاي  ايجاد  از  شيميايي  صنايع 
از  بتوان  آن ها  در  كه  جانبي  توليد محصوالت  بدون  و  كم  انرژي 
است.  ناتوان  كرد،  استفاده  ممكن  جاي  هر  در  تجديدپذير  منابع 
پژوهشگران معتقدند، اگر منابع اوليه از گياهان غيرخوراكي بدون 
اعمال فشار بر محيط زيست تأمين شوند، به حفظ سامانه هاي رايج 

جامعه كمك مي كند.
از  مي توان  را  متعددي  سودمند  پليمرهاي  مي شود،  گفته 

استفاده شده  زيست ماده   ،)HMF( فورفورال  5-)هيدروكسي متيل( 
از  مي توان  زياد  بازده  با  را   FDCA كرد.  سنتز  پژوهش،  اين  در 
اكسايش HMF در محلول رقيق شده زير wt% 2 با چند كاتاليزگر 
فلزي پايه دار تهيه كرد. اما مانع بزرگ در مسير كاربردهاي صنعتي، 
استفاده از محلول غليظ %20-10 است كه موضوع بسيار مهمي در 
توليد كارا و مقياس پذير FDCA در صنايع شيميايي است. هنگامي 
كه HMF در محلول غليظ )wt %10( اكسيد مي شود، FDCA تنها 
با بازده حدود %30 حاصل مي شود و در همان زمان مقدار زيادي 
به سبب  موضوع  اين  مي شوند.  تشكيل  جامد  جانبي  محصوالت 

واكنش هاي جانبي پيچيده ناشي از خود HMF است.
 Angewandte Chemie بر اساس پژوهشي كه نتايج آن در نشريه
ژاپني- پژوهشي  گروه  است،  شده  International Edition چاپ 

فن نوين توليد انبوه بطري هاي پالستيكي زيست پايه

ميشيگان و ويسكانسين است كه طي آن، روش نوين و قدرتمندي 
به  انسان  موي  از  نازك تر  بار  اليافي صدها  آرايه هاي  براي ساخت 
دست آمده است. ساختار موي خرس قطبي به گونه اي است كه به 
نور اجازه ورود مي دهد، در حالي كه از خروج گرما جلوگيري مي كند. 
برگ هاي ضدآب نيلوفر آبي با آرايه هايي از لوله هاي كوچك مومي 
ميكروسكوپي پوشش يافته است. موهاي نانومقياس موجود در كف 
پاهاي ضدجاذبه مارمولك بسيار مشابه ساير سطوح جاذبي هستند 
كه نيروهاي اتمي در آن ها ايفاي نقش مي كنند. پژوهشگران در صدد 
مشابه سازي اين مواد ابرقدرت هستند و براي اين كار بيشتر به روشي 
براي ايجاد آرايه هاي ريز نياز دارند. بنا به گفته پژوهشگران، اين روش 

ساخت آرايه هاي نانوالياف اساسا متفاوت است.
پژوهشگران نشان دادند كه نانوالياف حاصل، مانند برگ هاي نيلوفر 
آبي دافع آب است. همچنين، آن ها با توليد الياف مستقيم و خميده و 
بررسي چگونگي چسبيدن آن ها به يكديگر دريافتند، الياف تابيده در 
جهت عقربه هاي ساعت و در خالف آن محكم تر از دو آرايه الياف 
صاف به هم بافته مي شوند. خواص نوري الياف نيز با ساختن ماده 

ايجاد  كه  باوراند  اين  بر  پژوهشگران  شد.  آزموده  درخشاني 
ساختاري كه مانند خز خرس قطبي عمل كند، با استفاده از الياف 

مجزاي ساختاريافته به عنوان مجراي نور، امكان پذير است.
نازك  اليه هاي  پژوهشگران  اصلي،  هدف  به  دست يابي  براي 
پليمرها را در باالي بلورهاي مايع قرار دادند. بلورهاي مايع بيشتر 
به  سبب استفاده از آن ها در نمايشگرها، مانند تلويزيون و نمايشگر 
رايانه ها شناخته شده اند. اما پژوهشگران تمايل داشتند، آن ها را در 
ساخت حسگرهايي به كار برند كه بتوان به كمك آن ها مولكول هاي 
تنها را شناسايي كرد. بنابر اين، به جاي پوشش دهي باالي بلورمايع، 
با  شيشه  اساليدهاي  روي  و  لغزانده  سيال  درون  به  را  اتصال ها 
يكديگر مرتبط ساختند. سپس، نانوالياف در حال رشد از پايين به 
نانومقياس  فرش هاي  كه  شدند  هدايت  به گونه اي  بلورمايع  كمك 
نمي كنند،  ايجاد  مستقيم  رشته هاي  فقط  مايع  بلورهاي  شد.  ايجاد 
يا  موزها  مانند  خميده،  الياف  مي توانند  آن ها،  نوع  به  بسته  بلكه 

پلكان هاي ميكروسكوپي تشكيل دهند.
پژوهشگران ادعا مي كنند، كنترل درخور توجهي بر شيمي، نوع، 
معماري و نحوه قرارگيري الياف دارند. اين واقعيت پيچيدگي هاي 
نازك  فيلم هاي  در  نه تنها  سطوح،  مهندسي  شيوه  در  را  زيادي 
دوبعدي كه براي انواع سه بعدي آن، به دنبال دارد. نتايج اين پژوهش 

در نشريه Science به چاپ رسيده است.

https://www.materialstoday.com/nanomaterials/news   :منبع
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 Eindhoven و   Hokkaido Univeristy دانشگاه هاي  از  هلندي 
 FDCA جانبي،  واكنش هاي  مهار  با   Univerity of Technology

بدون   )10~20 %wt) HMF از محلول هاي غليظ  زياد  بهره  با  را 
با  را   HMF ابتدا  آن ها  كردند.  توليد  جانبي،  محصوالت  تشكيل 
3،1-پروپان دي ال استال داركردند تا از گروه هاي فرميل مسبب ايجاد 
كمك  با  را  HMF-استال  سپس  شود.  محافظت  جانبي،  محصول 

كاتاليزگرهاي پايه دار Au اكسيد كردند.
محافظت  براي  شده  استفاده  3،1-پروپان دي ال  از   80% حدود 
از گروه هاي فرميل را مي توان دوباره در واكنش هاي بعدي به كار 
تعداد  راديكال در همان غلظت زمينه،  اين، اصالح  بر  افزون  برد. 
به عقيده  مي دهد.  كاهش  را  توليد  فرايند  در  رفته  به كار  حالل هاي 
پژوهشگر ژاپني، اين موضوع بدان معناست كه روش پيشنهادشده 
فرايندهاي  براي  الزم  مصرفي  انرژي  كل  كاهش  موجب  مي تواند 

پيچيده جداسازي محصوالت واكنش شود.

 Mitsubishi شيميايي  شركت  همكاري  با  كه  پژوهش  اين 
انجام شده است، حمايت برنامه تحقيق و توسعه فناوري پيشرفته 
)Advanced Low Carbon Technology Research and كم كربن 
(Development Program, JPMJAL 1507، آژانس علوم و فناوري 

ژاپن )Japan Science and Technology Agency, JST( را دريافت 
كرده و جايزه كمك به دانشمندان جوان از انجمن ارتقاي علوم ژاپن 
)Japan Society for the Promotion of Science, JSPS( را از آن 

خود كرده است. 

https://www.azom.com/news.aspx?newsID=49975/      :منبع

فعاليت بي نظير كاتاليزگرهاي نوين
پژوهشگران كاتاليزگر جديد كارآمدي را براي سنتز آمين هاي آروماتيك 
از  بسياري  اصلي سازنده  بلوك  آروماتيك  آمين هاي  داده  اند.  توسعه 
داروها و آفت كش هاست. اين كاتاليزگر بسيار فعال تر از انواع سنتي 
بوده و انرژي بسيار كمتري طي واكنش الزم است. همچنين، تركيبات 

پيچيده را به كمك آن مي توان سنتز كرد. 
 مواد آغازگر براي توليد آمين هاي آروماتيك، آمين هاي نوع اول و دوم و 
تركيبات حلقوي بدون نيتروژن هستند كه با نام آريل هاليدها شناخته 
مي شوند. سنتز تنها با كاتاليزگر پاالديم انجام پذير است. شيميدانان با 
اتصال ليگاند به كاتاليزگر فلزي، موفق به افزايش درخور توجه بازده 

واكنش شدند.
به  گفته يكي از سرپرستان طرح، با كمك سامانه ليگاند نوين، فعاليت 
كاتاليزگر پاالديم به حدي افزايش مي يابد كه واكنش سريع تر و كاراتر از 
سامانه هاي كاتاليزگرهاي بهينه شده طي سال هاي متمادي انجام مي شود. 
گروه هاي پژوهشي در سراسر جهان به  شدت در زمينه طراحي هدف دار 

چنين ليگاندهايي فعاليت دارند. با وجود اين پژوهشگران طرح ادعا 
دارند، كاتاليزگرهاي حاصل، با وجود بهينه سازي مداوم طي دهه هاي 

اخير، حتي به ندرت به نزديكي اين كاتاليزگر نوين رسيده اند.
 ثابت شده است، سامانه نوين طراحي شده، در مقايسه با سامانه هاي  
به كار رفته در صنايع، بسيار فعال تر است. اين كاتاليزگر را مي توان براي 
جفت كردن تركيبات آروماتيكي كلردار با بسياري از آمين هاي مختلف 
در دماي محيط به مدت h 1 استفاده كرد. معموال براي انجام اين فرايندها 
با كاتاليزگرهاي موجود ساعت ها زمان و دماي C°100 يا بيشتر الزم 
است. به نظر نمي رسد، حتي پس از بهينه سازي هاي متعدد، كاتاليزگرهاي 
ساخته شده در اين حوزه جاي بهبود بيشتري داشته باشند. اما اين سامانه 
ليگاندي، مجال جديدي را براي افزايش كارايي كاتاليزگرها به روي 

پژوهشگران مي گشايد.
بهينه كرده و  را  كاتاليزگر  تا ساختار  پژوهشگران درصدد هستند 
بيازمايند كه آيا اين سامانه را مي توان به ساير واكنش ها نيز تعميم داد. در 
حال حاضر شريك صنعتي طرح از سامانه جديد آگاه شده و در تالش 
است تا آن را براي بازار و استفاده در مقياس صنعتي آماده سازد. نتايج 
اين پژوهش كه زير نظر دو استاد از Ruhr-Universität Bochum انجام 

شده، در نشريه Angewandte Chemie به چاپ رسيده است.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/               :منبع
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مجید غیاث
تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ايران، گروه علوم پلیمر، صندوق پستی 14975-112

چكيده
اختراع باکلیت سرآغاز فصل مهمی در زندگی بشر به عنوان عصر پالستیک بود و باکلند را شاید بتوان تاثیرگذارترین 
فرد در تولید انبوه مواد سنتزی پلیمری و جایگزینی آن ها با مواد طبیعی دانست. مانند بسیاری از اختراعات و اکتشافات، 
 باکلند مكمل حلقه ای بود که مطالعه و فعالیت در باره آن از مدت ها پیش توسط افراد زیادی انجام شده بود و وی با نبوغ و 

خالقیت وافر توانست آن را تكمیل کند. 

يم
دان

ر ب
شت

  بي
 

 
 

پیشینه صنعت پلیمر
لئو هندریک آرتور بالکلند مخترع باکلیت

مقدمه
لئو هنريک باکلند در 14 نوامبر سال 1863 در شهر گنت بلژيک 
به دنیا آمد. پدر وی خرده فروش و مادرش خانه دار بود. لئو در 5 
سالگی وارد مدرسه شد. با وجود عالقه شديد وی به تحصیالت، 
در  کار  به  مجبور  را  وی  سالگی   13 در  و  بود  مخالف  پدرش 
به  وی  عالقه  و  اين کار  با  مادر  شديد  مخالفت  ولی  کرد.  کفاشی 
ادامه تحصیل فرزندانش موجب فرستادن لئو به مدرسه دولتی شد. 
و عکاسی  مکانیک  شبانه شیمی،  در کالس های  دبیرستان وی  در 
شرکت می کرد و هزينه شرکت در اين کالس ها را از کار در يک 
 داروخانه تامین می کرد. با وجود همه اين شرايط سخت، وی در 
بسیار  دانش آموز  لئو  رسانید.  اتمام  به  را  دبیرستان  سالگی   17
از  را  دانشگاه  تحصیلی  بورس  خاطر  به همین  و  بود  برجسته ای 
شهرداری گنت دريافت کرد. در سال 1882 مدرك کارشناسی و دو 
سال بعد در 21 سالگی دکتری خود را دريافت کرد. پس از مدتی 
فعالیت در دانشگاه به عنوان استاديار رشته های شیمی و فیزيک در 
دانشسرای عالی دولتی شهر بروژ مشغول به کار شد. مباحث نظري 
برای وی چندان جذاب به نظر نمی رسید، به همین خاطر هم زمان به 

علوم طبیعی و به ويژه شیمی کاربردی عالقه مند شد.
عالقه شديد وی به عکاسی باعث جهت گیری فعالیت های شیمی 
آتی وی در اين زمینه شد. دو دهه پیش از اين، ککوله در همین 

دانشگاه با ارائه نظريه ساختار کالسیک بنزن باعث شهرت خود و 
اين  استادی شیمی  از ککوله کرسی  بود. پس  دانشگاه گنت شده 
دانشگاه در اختیار استوارت قرار گرفته بود که استاد باکلند بود. در 
سال 1887 در يک رقابت علمی بین چهار دانشگاه بلژيک در رشته 
شیمی موفق به اخذ مدال طالی شیمی شد. وی همواره از اين مدال 
سال  در  می کرد.  ياد  خود  زندگی  موفقیت های  مهم ترين  به عنوان 
 1889 با دختر استاد پیشین و همکار خود سلین استوارت ازدواج و 
پس از مدت کوتاهی به اياالت متحده مهاجرت کرد. پس از مدتي 
بر  مبنی  خود  صنعتی  و  علمی  دستاورد  بزرگ ترين  به  آمريکا  در 

شکل 1- لئو هنريک باکلند مخترع باکلیت )1863-1944(.
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ساخت و تولید رزين های فنول- فرمالدهید با نام تجاری باکلیت 
دست يافت که افزون بر شهرت، ثروت فراواني براي وي به همراه 
داشت. در سال 1917 از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کلمبیا 
درجه دکترای افتخاری دريافت کرد. وی در سال 1944 دار فانی 

را وداع گفت.

فعاليت های علمی
دهه  در  عکاسی  خشک  صفحات  تولید  مرکز  باکلند  زادگاه  شهر 
 1880 در اروپا بود. باکلند فعالیت های خود را در اين زمینه شروع و 
به  وي  کرد.  فعالیت  عکاسی  نیاز  مورد  مواد  تولید  کارخانه  در 
پیشرفت های قابل مالحظه ای در اين باره رسید، از جمله اختراعي 
در زمینه جايگزينی به حالل های شیمیايی با آب در تولید و ثبوت 

صفحات عکاسی به ثبت رسانید. 
به  مسافرتی  پژوهشی،  بورس  يک  طی   1889 سال  در  باکلند 
دانشگاه های آکسفورد و ادينبورگ داشت و پس از مدت کوتاهی به 
اياالت متحده سفر کرد. هم زمان با رسیدن به اين کشور با شرکت 
تولید مواد عکاسی آشنا و مشغول به فعالیت شد. در اين شرکت با 
چاندلر استاد شیمی دانشگاه کلمبیا و مشاور اين شرکت، آشنا شد. 
چاندلر که تحت تاثیر توانايی ها و قابلیت های باکلند قرار گرفته بود، 
از دانشگاه  باکلند  اياالت متحده ترغیب کرد.  ماندن در  به  وی را 
گنت درخواست استعفا کرد. وزير آموزش بلژيک با افتخار ضمن 
قبول استعفای وی، کرسی شیمی و درجه دانشیاری را در دانشگاه 

برای او نگاه داشت.
در سال 1891 يک شرکت عکاسی به باکلند پیشنهاد کار به عنوان 
به  شرکت  اين  در  سال  دو  به مدت  وی  داد.  شیمی  عالی  مشاور 
فعالیت پرداخت و پس از مدتی به داليل متعدد از جمله بیماری، 
پراکندگی فعالیت ها و بدهی اين شرکت را ترك کرد و تصمیم مهم 
به طور شخصی  علمی  فعالیت های  انجام  بر  مبنی  را  خود  زندگی 
گرفت. طی مدت دو سال فعالیت مداوم، موفق به تولید نوعی کاغذ 
عکاسی حساس به نور مصنوعی وبا قابلیت چاپ در ابعاد بزرگ 
شد. وی اين محصول را با نام تجاری Velox ارائه کرد. با توجه 
لئونارد  اتفاق  به دوران رکود و عدم تمايل سرمايه گذاران، وی به 
جاکوبی، شرکت نپارا را تاسیس و تولید اين نوع صفحات عکاسی 
اين نوع صفحات  از  استفاده  آغاز کرد. سهولت  را در مقیاس کم 
اين  از  مردم  استقبال  و  گستردگی  باعث  آماتور  عکاس های  برای 
اختراع شد. اين امر باعث افزايش درآمد شرکت شد، به گونه ای که 
شرکت بزرگ عکاسی ايستمن-کداك شرکت نپارا را خريد. سهم 
باکلند از فروش اين شرکت بیش از 200 هزار دالر )معادل 6 میلیون 

دالر در سال 2018( بود. باکلند با سهم فروش خود، به توانايی مالی 
بسیار زيادي رسید و به قول خود در 35 سالگی دارای يک خانه 
مزيت وضعیت  مهم ترين  شد.  مرفه  زندگی  و  زياد  ثروت  بزرگ، 
مالی وی اين بود که بدون نیاز مالی می توانست وقت و انرژی خود 
را معطوف فعالیت های علمی مورد عالقه کند و فارغ از دغدغه های 
مالی صرفا در جهت آنچه که فکر می کرد و می خواست قدم بردارد. 
خانه مجلل و بزرگي در نیويورك خريداری کرد و فضای زيادی 
از آن را به آزمايشگاه خود اختصاص داد. ازآنجا که طبق توافق با 
شرکت کداك به مدت بیست سال نمی بايست در زمینه محصوالت 
عکاسی فعالیت کند، مجبور به انتخاب زمینه ديگری شد. از آنجا 
که در بلژيک در زمینه الکتروشیمی نیز فعالیت کرده بود، به عنوان 
مشاور يک شرکت برای بهبود عملکرد سلول های الکترولیت فرايند 
 کلر-آلکالی فعالیت کرد. وی با استفاده از مخلوط الیاف آزبست و 
تولید  بیشتر  بازده  و  قابلیت  با  ديافراگم هايی  توانست  اکسید  آهن 
کند. تالش های وی در زمینه تولید اين نوع ديافراگم، بهبود ساختار 
سلول های الکتروشیمیايی و الکترولیز به ايجاد يکی از بزرگ ترين 
واحدهای الکتروشیمیايی در نیاگارا منجر شد. پس از اين دستاورد، 
باکلند توجه خود را معطوف به موضوعی کرد که شهرت جهانی 
برای وی به همراه داشت و فعالیت های باقي مانده عمر خود را به 

آن اختصاص داد.

عصر پالستيک- باکليت
بهترين  يافتن  رو،  پیش  مشکالت  برابر  در  باکلند  همیشگی  ايده 
البته سود  و  ممکن  نتايج  به  هر چه سريع تر  رسیدن  برای  شانس 
بود. بعدها وقتی از او سوال شد، چرا وارد حوزه تولید رزين هاي 
)پالستیک ها( سنتزي شد؟ به سادگی و صراحت پاسخ داد: به خاطر 
فعالیت های  و  پژوهش ها  اصلی همه  انگیزه  بايد  که  پاسخی  پول. 

صنعتی باشد.
اختراع باکلیت به عنوان محصول تراکم فنول و فرمالدهید سرآغاز 
عصر تولید تجاری محصوالت پالستیکی است. باکلیت اولین پلیمر 
 سنتزی بود که در مقیاس عظیم تجاری برای کاربردهای متعدد تهیه و 
پلیمری شد.  تولید محصوالت  فناوری هاي  توسعه ساير  زمینه ساز 
به گفته باکلند پیش از او هم افراد ديگري از واکنش اين دو ماده 
ترکیب جديدی به دست آورده بودند، ولی نتوانستند از آن استفاده 
کنند. او البته هیچ گاه به پنج سال تالش مداوم و خستگی ناپذير و 
بارها شکست و نومیدی پیش از دست يابي به اين موفقیت اشاره 

نکرد.
 تا اواخر سده نوزدهم شیمیدان ها بسیاری از رزين های طبیعی و 
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سال  در  پلیمر  لفظ  بودند.  شناخته  پلیمری  مواد  به عنوان  را  الیاف 
1832 توسط برزلیوس برای مواد با ساختار مولکولی بزرگ به کار 
رفت، ولی توسط جامعه علمی جدی نگرفته شد و مهجور ماند. 
آدولف فون باير در سال 1872 آزمايش هايی با فنول ها و آلدهیدها، 
به ويژه پیروگالول )ترکیب فنولی با گروه های هیدروکسیل متعدد( 
انجام داده بود. باير از واکنش اين دو، ماده لجنی سیاهي تهیه کرد، 
ولی آن را بی استفاده و نامرتبط با زمینه تخصصی خود يعني رنگ، 
تشخیص داد. شاگرد وی به نام کلیبرگ در سال 1891 فنول را با 
فرمالدهید ترکیب کرد، اما نتوانست به ترکیب مشخصي با خواص 

مناسب و ثابت برسد.
پیروگالول از نوعي گیاه آبی تهیه می شد و به عنوان عامل ظهور 
در عکاسی به کار می رفت و همین مسئله توجه باکلند را برانگیخت. 
باکلند مطالعه نظام مندي را در باره واکنش فنول و فرمالدهید آغاز 
کرد. وی افزون بر آشنايی با فعالیت های پیشین و تسلط بر آن ها، 
 به طور دقیق و کنترل شده شرايط واکنش را از نظر دما، فشار، نوع و 
متعدد  انجام آزمايش هاي  با  استفاده شده بررسی کرد.  مقدار مواد 
دريافت، واکنش تراکمی بین فنول و فرمالدهید از مراحل متعددی 
تشکیل شده و فشار عامل مهمی در کنترل واکنش است و وجود 
واکنش  زمان  گسترش  باعث  قلیايی(  ترکیبات  ساير  )يا  آمونیاك 
شده، به نحوی که می توان واکنش را در هر لحظه زمانی متوقف 

ساخت.
باکلند در ابتدا قصد داشت، با آغشته کردن چوب با رزين حاصل 
کاربرد  نخستین  کند.  تقويت  را  چوب  خواص  پوشش،  به جای 
امیدوارکننده اين رزين جايگزينی آن با شالك بود که از ترشحات 

حشرات خاصی به دست می آمد.
فرايند واکنش تراکمی فنول و فرمالدهید واکنش چندمرحله ای بود 
و در مجاورت ترکیبات کاتالیزگري مانند کلريدريک اسید، امونیاك 
يا کلريد انجام می شد. باکلند در اين وضعیت مايع متراکم گرانروي 
را به دست آورد که در الکل، استون و فنول اضافی انحالل پذير بود، 
نداشت.  استفاده ای  عمال  و  نبود  مناسب  چندان  آن  خواص  ولی 
باکلند اين ترکیب را باکلیت A نامید که بعدها به نوواالك مشهور 
شد. باکلند به ترکیب اين دو ماده برای رسیدن به ماده ای مناسب 
به دست  محصول  بیشتر  گرمادهي  داد.  ادامه  قالب گیری  برای 
قابلیت  انحالل پذيري و  باعث کاهش  آمده در مرحله اول فرايند، 
نرم شدن می شد. گرماي مداوم بیشتر به ترکیب انحالل ناپذير سختي 
و  حباب  ايجاد  جوشش،  باعث  گرما  مرحله،  اين  در  می انجامید. 
تولید محصول متخلخل، قابل شکست و با خواص ضعیف می شد. 
بدان  بودند  نتوانسته  قبلی  مخترعان  که  باکلند  نوآوری  و  نبوغ 

دست يابند، در اين بود که وی با کنترل و تنظیم دقیق دما و فشار 
در نوعي راکتور تخم مرغی شکل به اسم باکاليزر توانست با اعمال 
فشار و دمای بیش از C°150، مرحله شروع و تولید حباب را حذف 
کند. بدين ترتیب محصول به دست آمده از اين راکتور، پالستیکي 
سخت، ذوب ناپذير، انحالل  ناپذير و دارای قابلیت قالب گیری تحت 
دما و فشار بود. اين محصول همراه با پودر چوب، الیاف پنبه نسوز، 
توانست  باکلند  قالب گیری می شد.  تنهايی  به  فلزات و حتی  پودر 
محصول مزبور را به شکل پودر )برای اختالط با ساير مواد و آماده 
مصرف کننده  اختیار  در  قالب گیری(  )آماده  خمیر  و  قالب گیری( 
قرار دهد. به علت عدم نیاز به مرحله خنک شدن قطعه در قالب و 
خنک شدن قالب، سرعت قالب گیری و تولید قطعات افزايش يافت. 
افزون بر اين، سطح قطعات حاصل از قالب براق بود و قطعه ديگر 

نیازی به مراحل پرداخت سطح نداشت. 
و  فنول  واکنش  از  آمده  به دست  )الت(  محصول  نام  باکلند 
فرمالدهید را با استفاده از نام خود باکلیت )Bakelite( نامید. وي 
فرايند تولید اين محصوالت را تحت عنوان "روش تولید محصوالت 
انحالل ناپذير فنول و فرمالدهید " در سال 1907 به ثبت رساند و 
اختراع وی در سال 1909 ثبت شد. باکلند در همان سال تولید و 
آمريکا در گردهمايی  انجمن شیمیدان های  را در  ماده  اين  اختراع 
نیويورك اعالم کرد. نام شیمیايی اين ترکیب پلی اکسی بنزيل متیلن 

گلیکوانیدريد است. 
باکلند در ابتدا قصد تولید و عرضه تجاری نداشت و می خواست 
دانش خود را در اختیار تولیدکنندگان و سرمايه گذاران بگذارد، اما 
تسلط بر جزئیات وی را مجبور به اين کار کرد. باکلند در اين باره 

شکل 2- باکلیزر يا ظرف تولید باکلیت.
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از اشتغال به فعالیت های متداول  ابتدا قصد داشتم  گفته است: در 
تولیدی و تجاری، مانند آنچه که در دوران تولید صفحات عکاسی 
به جای  گرفتم،  تصمیم  بنابراين  کنم.  پرهیز  دادم،  انجام  ولوکس 
اختیار  فعالیت های خود را در  نتیجه  باشم،  تولیدکننده  اينکه خود 
شرکت های معروف و تولیدکننده پالستیک قرار دهم. ولی به زودی 
و  آموزش  اصلی  مشکل  شدم.  مواجه  پیشین  تجربه های  تکرار  با 
 انتقال روش های جديد به افراد و متخصصانی بود که به فرايندها و 
با  محافظه کارانه  بسیار  و  داشته  عادت  تولید  قديمی  روش های 
رزينی  ماده  تهیه  مي کنند.  برخورد  جديد  محصوالت  و  روش ها 
جديد و ترکیب قالب گیری که از نقطه نظر من بسیار ساده و متداول 
اين،  بنابر  می نمود.  مشکل  و  پیچیده  بسیار  ديگران  نظر  در  بود، 
ناخواسته ساخت و تهیه مواد اولیه را تا مراحل تقريبا انتهايی آغاز 
کرده و تنها مرحله قالب گیری را بر عهده استفاده کنندگان گذاشتم.

به اين مسئله بايد ساخت ظرف واکنش يا راکتور ويژه برای فرايند 
ظرف  باکلند  دوره  در  که  راکتور  اين  ساخت  افزود.  نیز  را  تولید 
 غريبی بود، به همراه جزئیات هندسی و مکانیکی برای تحمل فشار و 
اختالط، افزون بر اينکه از مسائلی بود که حضور و دخالت جزئی 
و  نبوغ  نشانگر  بلکه  مي کرد،  ايجاب  تولید  مرحله  در  را  باکلند 

خالقیت وی بود.
رزين باکلیت آن گونه که توسط وي توزيع می شد، انحالل پذير 
بود و بر اثر گرما نرم و قالب گیری می شد. با گرماي بیشتر به ماده اي 
ماده  اين  می شد.  تبديل  دائمی  خواص  با  سخت  و  انحالل ناپذير 
 بسیار سخت، با خواص عايق الکتريکی و مقاوم در برابر گرما و 
صنعت  در  گسترده ای  کاربردهای  به سرعت  و  بود  شیمیايی  مواد 
 يافت که از جمله جايگزينی آن با قطعات الستیک سخت طبیعی و 

صنعتی  و  عملی  کاربرد  نخستین  بود.  نظامی  صنايع  در  استفاده 
بود،  برق  جريان  وصل  و  قطع  فشاری  کلیدهای  ساخت  باکلیت 
ولی به سرعت در هر جا که نیاز به عايق الکتريکی بود، استفاده شد. 
باکلند تولید نیمه تجاری باکلیت را در آزمايشگاه منزل شخصی خود 
 General Bakelite شروع کرد. وي در سال 1910 شرکت خود با نام 
را تاسیس و پس از مدت کوتاهی فروش خود را به اروپا آغاز کرد. 
برای  الك  تولید  به  شرکت  اصلی  توجه   1910 دهه  سال های  در 
ريخته گری  و  قالب گیری  رزين  و  پودر  هم زمان  و  پوشش چوب 
بود. افزون بر اين، تولید رزين های شفاف برای تهیه قطعات زينتی 
با  باکلند  مانند جواهرات بدلي نیز گسترش يافت. در سال 1922 
ادغام چند شرکت ديگر و سرمايه گذاری، شرکت عظیم تجاری با 
شعار "تولید ماده ای با هزاران کاربرد" ايجاد کرد. نخستین شماره 
نشريه پالستیک در سال 1925 عکس روی جلد خود را به قطعات 
با  نشريه  اين  داد.  اختصاص  متنوع  رنگ های  با  مختلف  باکلیتي 
شرح جزئیات خاطر نشان ساخت، باکلیت برای تولید انواع قطعات 
عايق ها،  سیمان،  پرکننده های  روزمره،  استفاده  مورد  و  صنعتی 
پوشش های کف، الك و لعاب های براق می تواند به کار گرفته شود. 
شرکت باکلند در سال 1927 با توجه به انقضای مدت 20 ساله ثبت 
تولید  تازه نفس  رقبای  پیدا شدن  با  و  باکلیت  تولید  اصلی  اختراع 
ساير محصوالت متنوع را، به ويژه محصوالت رنگی آغاز کرد و در 

نهايت در سال 1939 با شرکت يونیون کاربايد ادغام شد. 
بیش  در  را  خود  صنعتی  و  پژوهشی  فعالیت های  نتیجه  باکلند 
از 75 مقاله علمی و گزارش منتشر کرد. وی بیش از يکصد ثبت 
اختراع برای حفظ دستاوردهای مادی و معنوی خود به ثبت رساند. 
ملی  اختراع  شورای  ثبت  کمیته  مدتی سرپرست  که  به گفته وی، 

شکل 3- ثبت اختراع سال 1909 برای اختراع باکلیت.
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اياالت متحده بود، يکی از داليل ثبت اختراع  موفقیت آمیز، نقض 
مواجهه  در  اختراع  که صاحب  نحوی  به  است  ديگران  توسط  آن 

حقوقی در هر دادگاهی مجبور باشد از حقوق خود دفاع کند. 
باکلند به موتورسواری، اتومبیل رانی، قايق رانی، باغبانی و شکار 
موتورسواری  مسابقات  در  بار  چند  حتی  و  داشت  وافری  عالقه 
در  وی  بود.  کرده  شرکت  متحده  اياالت  و  اروپا  اتومبیل رانی  و 

خود  پسر  با  و  شد  مبدل  نامتعارف  شخصی  به  سالمندی  دوران 
از  که وارث وی بود، درگیر بحث و مشاجره دائمی مي شد. پس 
فروش شرکت به يونیون کاربايد بازنشسته شد و انزوا اختیار کرد. 
او وسواس شديدی نسبت به خوردن هر چه بیشتر غذا و نگه داری 
از باغ گیاهان استوايی خود در فلوريدا پیدا کرد. وی در نهايت در 

1944 بر اثر خونريزی مغزی درگذشت.
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تهیه کوپلیمر با قابلیت پاسخگویی به کربن دی اکسید روی نانوبلور سلولوز جهت جذب یون 
از محیط های آبی 

استاد راهنما: حسین روغنی ممقانی
استاد مشاور: مهدی سالمی کلجاهی
دانشجوي دکتري: پروانه اسکندری

دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی پلیمر، 1396

امروزه جهان با مشکالت جدی و خطرناکی مانند آلودگی هوا، زمین و به ویژه آب مواجه شده است. افزون بر کمبود آب، تولید حجم زیادی 
از آب های آلوده فشار زیادی بر بشر ایجاد کرده است. امروزه از نانوکربن به عنوان جاذب صنعتی در تصفیه آب استفاده  می شود. با وجود این 
نانوسلولوز و نانوبلورسلولوز، به دلیل دارابودن خواص فیزیکی و مکانیکی منحصربه فرد در برخی زمینه ها قابلیت رقابت با نانوکربن را در این 
راستا دارند. از نانوسلولوز بلوري و اصالح شده آن برای تصفیه آب با جذب یون ها و رنگ ها استفاده می شود. بنابر این، هدف از این طرح 
افزایش مقدار جذب نانوبلور سلولوز با ورود محرک بیرونی کاماًل غیرسمی و فراوان CO2 است. در این کار فرض می شود، کوپلیمر محرک-
پاسخگو به CO2 را بتوان با روش های پلیمرشدن زنده روی CNC پیوند زد. سپس با ورود CO2 به محیط و تغییر صورت بندی پلیمر بتوان 

یون های موجود در آب یا رنگ ها را از آب جذب کرد.

مطالعه تجربي شكل شناسي و رشد ذره پلي اولفیني با کاتالیزگرناهمگن در لحظات اولیه 
پلیمرشدن و حین واکنش

اساتید راهنما: محمود پروازي نیا، حسین عابدیني
دانشجوي دکتري: مهرسا امامي شهرستانکي
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران، 1397

مجموعه اي شامل میکروراکتور با قابلیت انجام واکنش پلیمرشدن اولفین ها با کاتالیزگر ناهمگن در فاز گازي، به طور نیمه پیوسته طراحي و 
ساخته شد. در آزمایش ها از کاتالیزگر نسل چهارم فعال و خشك استفاده شد. دنبال کردن سینتیك واکنش پلیمرشدن از شروع واکنش با داده هاي 
دماهاي  در  پلیمرشدن  آزمایش هاي  نشده است.  دیده  پژوهشگران  در گزارش هاي سایر  که  است  این مجموعه  پیوسته، ویژگي عمده  تقریبا 
متفاوت بین C°40 تا C°70، فشار bar 2 تا bar 10 و زمان هاي متفاوت از s 25 تا حدود h 1 انجام شد. روش هاي شناسایي تصویربرداري با 
میکروسکوپ الکتروني از سطح و مقطع عرضي ذرات و میکروسکوپي نوري از ذرات پلیمر در حالت مذاب به کار گرفته شد و اندازه ذرات 
بر اساس تصاویر به دست آمده تعیین شد. مطالعات در دو بخش شامل ارائه الگوي قطعه شدن کاتالیزگر با بررسي شکل شناسي عمق ذرات و 
بررسي تغییرات شکل شناسي ذرات و توزیع اندازه آن ها با تغییر شرایط عملیاتي، بررسي شکل شناسي سطح و تعیین منحني توزیع اندازه ذرات 
انجام شد. نتایج واکنش پلیمرشدن ناهمگن پروپیلن نشان داد، در شرایط به کار گرفته شده، قطعه شدن پایه کاتالیزگر تلفیقي از نوع قطعه شدن 
الیه به الیه از سطح به عمق و دونیم شدن پیش رونده است. با پیشرفت واکنش، وقوع این پدیده ها به طور مداوم مشاهده شد: تشکیل پلیمر و 
تجمع آن درون ذره و کاهش تخلخل ذره که مي تواند به کاهش پدیده هاي انتقال منجر شود، قطعه شدن پایه کاتالیزگر در اثر تنش اعمال شده 
به دلیل تجمع پلیمر، افزایش فاصله بین تکه هاي کاتالیزگر و در نتیجه افزایش تخلخل ذره و تسهیل انتقال مونومر به مراکز فعال کاتالیزگر 
و کاهش تخلخل در اثر تجمع پلیمر در حفره ها و به تبع آن کاهش انتقال مونومر به مراکز فعال و تکرار مراحل یادشده. اثر عواملی از قبیل 
دماي پلیمرشدن، غلظت و فشار جزئي مونومر و الکترون دهنده خارجي بر شکل شناسي و توزیع اندازه ذرات بررسي شد. نتایج نشان داد، 
دماي پلیمرشدن مي تواند شکل شناسي ذره را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. با تغییر فشار جزئي مونومر، نتایج حاکي از اثر چشمگیر فشار 
جزئي مونومر در متوسط اندازه ذرات و نیز توزیع آن بود. بررسي اثر فشار جزئي مونومر بر شکل شناسي نهایي ذرات نشان داد، این عامل در 

شکل شناسي ذره تغییر اساسي ایجاد مي کند.

http://www.irandoc.ac.ir      :منبع
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بهبود عملكرد کامپوزیت نانوالیاف الكتروریسي شده حاوي مواد تغییرفازدهنده از طریق
افزایش رسانایي الكتریكي آن ها

استاد راهنما: غالمرضا کریمي
دانشجوي کارشناسي ارشد: محمد ابراهیم نژاد درزي

دانشگاه شیراز، 1397

در این پژوهش، به منظور دست یابي به خواص الکتریکي و گرمایي مناسب در الیاف الکتروریسي شده حاوي اسیدهاي چرب، از پودر الیاف 
 کربن و گرافن در فرایند الکتروافشانی استفاده شده است. بدین منظور، از اسیدهاي چرب کاپریك )CA(، الئوریك )LA( و پالمیتیك )PA( و 
استفاده  نگه دارنده  ماتریس  به عنوان  نیز   )PLA( اسید  پلي الکتیك  پلیمر  از  و  تغییرفازدهنده  مواد  به عنوان  آن ها  سه تایي  یوتکتیك  مخلوط 
 شده است. محلول الکتروافشاني به ترتیب با استفاده از ترکیب مقادیر مختلف الیاف کربن و گرافن در حالل هاي ایزوپروپانول-گلیسرول و 
تتراهیدروفوران )THF( تهیه شد. به منظور بررسي و مشخصه یابي خواص شیمیایي، شکل شناسي، گرمایي و الکتریکي کامپوزیت هاي تولیدشده، 
تجزیه هاي مختلف از جمله DSC ،TGA ،SEM ،XRD ،FTIR و فن کاونده چهارنقطه اي استفاده شد. نتایج نشان داد، ساختار الیه اي گرافن 
کامال روي سطوح و البه الي الیاف قرار گرفته است. همچنین نشان داده شد، پودر الیاف کربن به شکل ذرات مجزا یا توده هایي از ذرات روي 
الیاف کامپوزیت تولیدي قرار دارند. تشکیل پیوند هیدروژني بین پلیمر PLA و مخلوط یوتکتیك اسید چرب )C-L-P( امکان کپسول دار شدن 
مواد تغییرفازدهنده را در ماتریس پلیمري تقویت مي کند. همچنین مشاهده شده است، وجود گرافن و پودر الیاف کربن در الیاف کامپوزیت 
تولیدشده، دماي تغییر فاز را کاهش مي دهد. کامپوزیت هاي تولیدشده پایداري گرمایي مناسبي را در دماهاي زیاد نشان داده اند. افزون بر این 
رسانندگي الکتریکي و گرمایي الیاف کامپوزیت تولیدي بهبود درخور توجهي یافت. کامپوزیت هاي تولیدشده در این پژوهش به دلیل خواص 
گرمایي و الکتریکي مناسب، نمونه هایي مناسب از مواد حاوي PCM هستند که مي توانند در سامانه هاي ذخیره-بازیابي انرژي در دماهاي کم 

به کار روند.

سامانه نانومتخلخل سیكلودکستریني براي کاربرد پزشكي

اساتید راهنما: اعظم رحیمي، فهیمه عسکري
دانشجوي کارشناسي ارشد: مهدي رضایي تبار
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران، 1397

نانواسفنج هاي مبتني بر سیکلودکسترین )CDNS( که به عنوان سامانه جدید دارورساني ارائه شده اند، پلیمرهاي نانوساختار در شبکه سه بعدي 
هستند. این نوع پلیمرها به  شکل ذرات نامحلول متخلخل با ساختار بلوري یا بي شکل هستند. انواع مختلفی از نانواسفنج هاي سیکلودکستریني 
تهیه شده اند که هر یك با توجه به ویژگي هاي ساختاري متفاوت آن مي توانند براي اهداف خاص استفاده شوند، به طوري که با استفاده از انواع 
مختلف سیکلودکسترین، عوامل شبکه اي کننده و ایجاد تفاوت در چگالي شبکه اي شدن مي توان موجب تغییر در ابعاد و قطبیت حفره هاي پلیمر 
شد. عامل دارکردن نانواسفنج براي هدف قراردادن محل هدف را مي توان با اتصال لیگاندهاي مختلف در سطح آن ها انجام داد. این ساختارهاي 
مواد ایمن، زیست تخریب پذیر و داراي سمیت قابل چشم پوشي در کشت سلولي هستند. این نانواسفنج ها قابلیت تشکیل کمپلکس هاي درونگیر 
با انواع مختلف مولکول هاي چربي دوست یا آب دوست را دارند. در نتیجه مي توانند به افزایش انحالل پذیري و سرعت آن، کاهش سمیت و 
عوارض جانبي داروها، حفاظت از مواد تجزیه پذیر و به دست آوردن سامانه هاي با رهایش کنترل شده منجر شوند. این ساختارها مي توانند بر 
مشکالت پیش رو در درمان مؤثر بیماري ها غلبه کنند.سیکلودکسترین ها با عامل شبکه اي کننده ای تهیه مي شود که پس از واکنش، خواص خود را 
اعمال مي کند و رفتار یك واحد سیکلودکسترین را تحت تاثیر قرار مي دهد. در این طرح، از داروي پیروکسي کام به دلیل داشتن انحالل پذیري کم 
 در محیط آبي استفاده شد که این ویژگي به عنوان چالشي جدي براي استفاده از آن مطرح است. اثر نانوساختار سنتزشده بر افزایش انحالل پذیري و 

همچنین نیم رخ هاي رهایش آن مطالعه شد.
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با ماتريس  آسيب، شكست و خستگي كامپوزيت هاي 
سراميكی

سال انتشار: 2018
Li Longbiao :نويسنده

Springer :ناشر

خستگي  و  شكست  آسيب،  بر  تمرکز  ضمن  کتاب،  اين  در 
آسيب  بررسي  به   )CMCs( سراميكي  ماتريس  با  کامپوزيت هاي 
کششي و شكست، پسماند خستگي و خواص سطح مشترك در 
افزون  است.  پرداخته شده  بارگذاري خستگي چرخه ای  معرض 
از  استفاده  با  زياد  و  معمولی  دماهاي  در  خستگي  عمر  اين،  بر 
 روش ها و مدل هاي آسيب توسعه يافته نوين و آسيب، شكست و 
و  دوبعدي  متقاطع،  الياف مختلف شامل تك سويی،  در   خستگي 
و  مدل ها  مي شود.  مقايسه  و  تحليل  بافته،  بعدي   2/5 
عمر  و  آسيب  پيش بيني  براي  مي توانند  توسعه يافته  روش هاي 
اجزاي  در  رفته  به کار  سراميكي  ماتريس  با  کامپوزيت هاي 
قسمت هاي داغ دستگاه ها استفاده شوند. CMCها مواد ساختاري 
 دمازياد با مزاياي درخور توجهی چون استحكام ويژه، مدول ويژه و 
مقاومت گرمايي زياد و پايداری گرمايي مناسب هستند که نقش 
مي کنند.  ايفا  هواپيما  رانشی  موتورهای  وزن  نسبت  در  حياتی 
ضروری  را  مواد  اين  جامع  شناسايي  پيشرفته،  مواد  اين  کاربرد 
مي سازد، از اين رو در اين اثر، نه تنها اطالعات ضروري مربوط به 

استحكام مواد، بلكه مشخصه هاي خستگي و آسيب آن ها نيز براي 
طراحان گردآوري شده است. 

ماتريس  با  کامپوزيت هاي  خستگي  و  شكست  آسيب،  کتاب 
خستگي،  پسماند  رفتار  کششي،  رفتار  فصل  چهار  در  سراميكی 
با  کامپوزيت هاي  خستگي  عمر  پيش بيني  و  بين سطحي  آسيب 

ماتريس سراميكی نوشته و تنظيم شده است.

طراحي،  دارويي:  محصوالت  در  نانوذرات  و  ذرات 
توليد، رفتار و عملكرد

سال انتشار: 2018
و   Henk G. Meesters ،Gabriel M.H. Merkus ويراستاران: 

Wim Oostra

Springer International :ناشر

کتاب ذرات و نانوذرات در محصوالت دارويي، 
کتاب هاي  مجموعه  از  نهم  و  بيست  جلد 
است  دارويي«  علوم  در  پيشرفت ها  »مجموعه 
که در آن تجربيات  شماري از متخصصان در 

 زمينه ذرات، شامل مشخصه هاي فيزيكي، شيميايي، داروشناختي و 
سم شناختي طي استفاده به عنوان جزئي از فراورده هاي دارويي و 
کتاب، خواصي  اين  در  است.  گردآوري شده  آن ها،  فرمول بندي 
با  ذرات  تخلخل  و  سطح  خواص  شكل،  اندازه،  ترکيب،  مانند 
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توجه به چگونگي اثرگذاری آن ها بر فرمول بندي ها و محصوالتي 
که در آن ها استفاده مي شوند و نيز بر رهايش موثر اجزای فعال 
دارويي به تفصيل بحث مي شود. همچنين، کليه شكل هاي دارويي 
تا پمادها و محلول ها  تا قرص ها، کرم ها  از پودرها  داراي ذرات 
نانودارويي  محصوالت  نيز  و  استنشاقي  خشك  پودرهای  تا 
نوين مطرح شده اند. افزون بر اين، مثال هايي از سميت ذرات و 
موضوع هاي مهم مقررات، رهنمود ها و قوانين صنايع داروسازي 

نيز بحث شده است.
فعال  متخصصان  پژوهشگران و  برای  کتاب سيزده فصلی  اين 
در زمينه آزمودن و توسعه دوزهای دارويي و سامانه هاي رهايش 

مفيد است.
عنوان برخی از فصل های اين کتاب عبارت اند از:

- راهنمای کيفيت فراورده های دارويی
- مبانی فناوری پودرهای خشك استنشاقی

- آميخته سازی و شناسايی پودرهای دارويی
- نقش ذرات در پوشش های فيلمی قرص های دارويی

فناوري پالسماي غيرگرمايي در مواد پليمري: كاربرد 
حوزه هاي  و  نانوساختار  مواد  كامپوزيت ها،  در 

زيست دارويي

سال انتشار: 2018
،Uros Cvelbar ،Miran Mozetic ،Sabu Thomas  ويراستاران: 

K.M. Praveen و Petr Spatenka

 Elsevier :ناشر

غيرگرمايي  پالسماي  فناوري  کتاب  در 
علمي  راهنماي  و  مقدمه  پليمري،  مواد  در 
و  پليمرها  فراورش  و  اصالح  پالسما،  سنتز 
شبكه هاي  آميخته ها،  آن ها،  کامپوزيت هاي 

در  است.  شده  ارائه  ژل ها  و   )IPN( نفوذکننده  درهم  پليمري 
شامل  زمينه  اين  نوين  چالش هاي  و  کنونی  وضعيت  کتاب،  اين 
فنون  چسبندگي،  افزايش  در  پالسما  با  عمل آوری  از  استفاده 
مي شود.  بررسي  فرايند  زيست محيطي  جنبه هاي  و  شناسايي 
و  کامپوزيت ها  نهايي  خواص  بر  پالسما  آثار  به   همچنين، 
شده  ويژه  توجه  پليمر-الياف  سطحي  برهم کنش های  شناسايي 

است.
عنوان برخی از فصل های اين کتاب عبارت اند از:

- مقدمه ای بر پالسما
- سنتز و فراوری پليمرها به کمك پالسما

- عمل آوری الياف و پودرها با پالسما
- عمل آوری غشاهای پليمری با پالسما

- تجزيه ميكروسكوپی مواد پليمری فعال شده با پالسما
در  داربست سازی  برای  پالسما  با  اصالح شده  پليمری  مواد   -

مهندسی بافت

و  فرايندها  فناوري،  پالستيك ها:  با  ليزري  تفجوشي 
مواد

سال انتشار: 2018
Manfred Schmid نويسنده: 

 Hanser :ناشر

از  پالستيك ها  با   )laser sintering, LS( ليزري  تفجوشي 
فناوري  امروزه  افزودني هاست.  توليد  فناوري هاي  اميدبخش ترين 
آينده  در  زياد  به احتمال  که  مي شود  تلقي  فرايندي  به عنوان   LS

اوليه و توليد قطعات عملكردي  از مرز ميان نمونه  براي هميشه 
خواهد گذشت. اين مرحله به چالش کشيده مي شود، زيرا فناوري 
بايد الزامات خاص الزم براي فرايندهاي توليد سنتي و در حال 
اجرا را برآورده سازد. تنها با موفقيت در اين مرحله مي توان توقع 
داشت که در آينده فرايند LS مورد استقبال گسترده صنايع قرار 
گيرد. بدين سبب، اين کتاب همه مراحل زنجيري فرايند LS را در 
برمي گيرد که شامل وضعيت کنوني فناوري ماشيني؛ مراحل فرايند 
مواد،  خاص  تقاضاي  آن؛  طول  در  و  تفجوشي  از  پيش  اصلي، 
روش هاي توليد پودر و ارزيابي خواص آن و خواص مكانيكي و 
چگالي قطعات توليدشده با LS است. در کتاب تفجوشي ليزري 
با پالستيك ها نمونه هايي از قطعات توليدشده با فرايند تفجوشي 
ليزري، شامل قطعاتي با ويژگي هاي خاص طراحي معرفي شده اند 
تا مشخصه ها و نيز محدوديت هاي روش LS بيان شود. همچنين، 
برابر  در  به ويژه   ،LS قطعات  متمايز  و  مشخص  مزاياي  باره  در 
قطعات توليد شده با ساير روش هاي فراورش پالستيك ها )شامل 
قالب گيري تزريقي( بحث شده است. اين اثر شامل هشت فصل 

است که عنوان هاي برخي از آن ها عبارت اند از:
،LS فناوري -
،LS فرايند -

- مواد LS: خواص پليمر،
- مواد LS: پودرهاي پليمر،

- مواد LS: مواد تجاري،
- قطعات LS و

.LS جدول مواد -


