شيميداني از  RUDNروسيه فناوري سنتز نانوذرات پليمر ،بهمنظور
كاربرد در توليد ابزارهاي الكتروشيميايي را ابداع كرد .در اين
روش به عوامل سطحفعال نيازي نيست و نانوذرات با اندازه از
پيشمعين توليد ميشوند .نانوذرات استفادهشده در كاربردهاي
صنعتي ،صرفنظر از مواد سازنده آنها ،بايد از نظر شكل و اندازه
يكسان باشند .اين موضوع چالش دشواري در توليد آزمايشگاهي
و صنعتي بهشمار ميرود .گاهي ،نانوذرات با حتي چنددهم نانومتر
اختالف اندازه ،عملكرد الزم را ندارند .پژوهشگر دانشگاه RUDN
با همكاري پژوهشگراني از چين و پاكستان روش سادهاي را براي
ايجاد نانوگويهاي پليمري با اندازه كنترلشده پيشنهاد داده است.
فناوري جديد براساس فرايند سل-ژل سنتز پليمرهاست.

(فلوروگلوسين،
مونومرها
دريافتند،
پارافنيلنديآمين و فرمالدهيد) در غلظتهاي
خاصي در آب و اتانول حل ميشوند كه در
مجاورت گرماي ماليم (حداكثر تا  ،)75°Cبه
تشكيل نانوگويهاي هماندازه منجر ميشود.
پژوهشگران معتقدند ،اثر حاصل بهسبب استفاده
از پارافنيلنديآمين است .اين ماده در واكنش
مشاركت كرده و مانند كاتاليزگر عمل ميكند.
پژوهشگران و توليدكنندگان ميتوانند اندازه دلخواه نانوذرات را با
تغيير غلظت مونومرهاي اوليه و نسبت محلولهاي آب و اتانول
تنظيم كنند كه مزيت ديگر اين روش نوين است .در اين آزمايش،

پژوهشگران موفق به توليد نانوگويهايي با قطر  157 ،105و 186 nm
شدند .نانوذراتي از اين نوع را ميتوان در الكتروشيمي بهكار برد.
پژوهشگران  RUDNبا تقطير تخريبي (زغاليكردن) نانوگويهاي
پليمري در محيط نيتروژن در  ،800°Cنانوگويهاي كربن داراي
نيتروژن را با حفظ همان شكل و اندازه بهدست آوردند .اين
نانوذرات براي ايجاد الكترودها استفاده شدند .نانوگويهاي كربن
ظرفيت الكتريكي زيادي نشان دادند.
به گفته پژوهشگران دانشگاه  RUDNدر رويكرد سنتي ،سنتز چنين
پليمرهايي نيازمند استفاده از عامل سطحفعال يا ماتريس است .اما
رويكرد اين پژوهش براساس توقف استفاده از اين مواد قرار دارد.
پيش از اين ،يكي از كاربردهاي ممكن براي نانوذرات بهدست آمده
بررسي شده است .نانوگويهاي كربن داراي نيتروژن بدون فعالسازي
بيشتر ،ميتوانند بهعنوان ابرخازن استفاده شوند .آنها ظرفيت كاربرد
در حوزه تبديل و ذخيره انرژي را نشان دادهاند .نتايج اين مطالعه در
مجله  Polymer Chemistryبهچاپ رسيده است.
				
منبع:

https://phys.org/news

قابليت بلورهاي مايع در تشكيل آرايههاي نانوالياف
پژوهشگران حوزه مهندسي با الهام از ويژگيهاي فوقالعاده خز
خرس قطبي ،برگ نيلوفر آبي و پاي مارمولك ،روش جديدي
را براي ساخت آرايههاي نانوالياف توسعه دادهاند كه ميتواند
پوششهاي چسبناك ،دافع آب ،عايق يا منتشركننده نور ،افزون

بر ساير قابليتها ايجاد كند .بهگفته سرپرست طرح از دانشگاه
ميشيگان ،اين كار بسيار فراتر از هر آنچه كه قبال ديده شده است،
بهگونهاي كه بهتصور ايشان موضوع محالي بهنظر ميرسيد.
اين كشف تاحدي غيرمترقبه حاصل كار پژوهشگران دانشگاههاي
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دانشمندان گروهي از مونومرها را مخلوط و واكنشهاي آبكافت و
پليمرشدن تراكمي را آغاز ميكنند .اين فرايندها به تشكيل سل
منجر ميشود كه محلولي از ذرات ريز ،شامل ذرات با اندازه نانو
از ماده جامد يا حبابهاي گاز است .با فراورش بيشتر ،سل يا به
حالت ژل همگن تغليظ ميشود يا نانوذرات مجزا بيرون ميدهد
(براي مثال با مركزگريزي) .بهمنظور ايجاد ذرات همگن ،معموال
الزم است تا در سل عامل سطحفعال اعمال شده يا ماتريس استفاده
شود.
پژوهشگران با سنتز تركيبات پليبنزوكسازين نانوذراتي را بهدست
آوردند .اين تركيبات گروهي از پليمرها هستند كه ميتوان آنها را از
مونومرهاي مختلف در شرايط نسبتا ماليم تهيه كرد .برخالف اغلب
پژوهشگران پيشين ،شيميدانان  RUDNنانوذرات پليبنزوكسازين
را بدون استفاده از ماتريس يا عامل سطحفعال سنتز كردند .آنها

اخبار علمی

ارائه روش نوين سنتز نانوذرات پليمر با اندازه مشخص

اخبار علمی

ميشيگان و ويسكانسين است كه طي آن ،روش نوين و قدرتمندي
براي ساخت آرايههاي اليافي صدها بار نازكتر از موي انسان به
دست آمده است .ساختار موي خرس قطبي بهگونهاي است كه به
نور اجازه ورود ميدهد ،در حاليكه از خروج گرما جلوگيري ميكند.
برگهاي ضدآب نيلوفر آبي با آرايههايي از لولههاي كوچك مومي
ميكروسكوپي پوششيافته است .موهاي نانومقياس موجود در كف
پاهاي ضدجاذبه مارمولك بسيار مشابه ساير سطوح جاذبي هستند
كه نيروهاي اتمي در آنها ايفاي نقش ميكنند .پژوهشگران در صدد
مشابهسازي اين مواد ابرقدرت هستند و براي اين كار بيشتر به روشي
براي ايجاد آرايههاي ريز نياز دارند .بنا بهگفته پژوهشگران ،اين روش
ساخت آرايههاي نانوالياف اساسا متفاوت است.
پژوهشگران نشان دادند كه نانوالياف حاصل ،مانند برگهاي نيلوفر
آبي دافع آب است .همچنين ،آنها با توليد الياف مستقيم و خميده و
بررسي چگونگي چسبيدن آنها به يكديگر دريافتند ،الياف تابيده در
جهت عقربههاي ساعت و در خالف آن محكمتر از دو آرايه الياف
صاف به هم بافته ميشوند .خواص نوري الياف نيز با ساختن ماده

درخشاني آزموده شد .پژوهشگران بر اين باوراند كه ايجاد
ساختاري كه مانند خز خرس قطبي عمل كند ،با استفاده از الياف
مجزاي ساختاريافته بهعنوان مجراي نور ،امكانپذير است.
براي دستيابي به هدف اصلي ،پژوهشگران اليههاي نازك
پليمرها را در باالي بلورهاي مايع قرار دادند .بلورهاي مايع بيشتر
به سبب استفاده از آنها در نمايشگرها ،مانند تلويزيون و نمايشگر
رايانهها شناخته شدهاند .اما پژوهشگران تمايل داشتند ،آنها را در
ساخت حسگرهايي بهكار برند كه بتوان به كمك آنها مولكولهاي
تنها را شناسايي كرد .بنابر اين ،بهجاي پوششدهي باالي بلورمايع،
اتصالها را به درون سيال لغزانده و روي اساليدهاي شيشه با
يكديگر مرتبط ساختند .سپس ،نانوالياف در حال رشد از پايين به
كمك بلورمايع بهگونهاي هدايت شدند كه فرشهاي نانومقياس
ايجاد شد .بلورهاي مايع فقط رشتههاي مستقيم ايجاد نميكنند،
بلكه بسته به نوع آنها ،ميتوانند الياف خميده ،مانند موزها يا
پلكانهاي ميكروسكوپي تشكيل دهند.
پژوهشگران ادعا ميكنند ،كنترل درخور توجهي بر شيمي ،نوع،
معماري و نحوه قرارگيري الياف دارند .اين واقعيت پيچيدگيهاي
زيادي را در شيوه مهندسي سطوح ،نهتنها در فيلمهاي نازك
دوبعدي كه براي انواع سهبعدي آن ،بهدنبال دارد .نتايج اين پژوهش
در نشريه  Scienceبه چاپ رسيده است.
منبع:

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

فن نوين توليد انبوه بطريهاي پالستيكي زيستپايه
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پژوهشگران فن نويني را براي سنتز پربازده فوران-5،2-
ديكربوكسيليك اسيد ( )FDCAاز گلوكوز مشتق از سلولوز
گياهي غيرخوراكي يافتهاند كه روشي را براي جايگزيني ترفتاليك
اسيد حاصل از نفت با زيستمواد در بطريهاي پالستيكي فراهم
ميسازد.
صنايع شيميايي از ايجاد روشهاي شيميايي كارا با مصرف
انرژي كم و بدون توليد محصوالت جانبي كه در آنها بتوان از
منابع تجديدپذير در هر جاي ممكن استفاده كرد ،ناتوان است.
پژوهشگران معتقدند ،اگر منابع اوليه از گياهان غيرخوراكي بدون
اعمال فشار بر محيط زيست تأمين شوند ،به حفظ سامانههاي رايج
جامعه كمك ميكند.
گفته ميشود ،پليمرهاي سودمند متعددي را ميتوان از
70

(-5هيدروكسيمتيل) فورفورال ( ،)HMFزيستماده استفادهشده
در اين پژوهش ،سنتز كرد FDCA .را با بازده زياد ميتوان از
اكسايش  HMFدر محلول رقيقشده زير  2 %wtبا چند كاتاليزگر
فلزي پايهدار تهيه كرد .اما مانع بزرگ در مسير كاربردهاي صنعتي،
استفاده از محلول غليظ  10-20%است كه موضوع بسيار مهمي در
توليد كارا و مقياسپذير  FDCAدر صنايع شيميايي است .هنگامي
كه  HMFدر محلول غليظ ( )10% wtاكسيد ميشود FDCA ،تنها
با بازده حدود  30%حاصل ميشود و در همان زمان مقدار زيادي
محصوالت جانبي جامد تشكيل ميشوند .اين موضوع بهسبب
واكنشهاي جانبي پيچيده ناشي از خود  HMFاست.
بر اساس پژوهشي كه نتايج آن در نشريه Angewandte Chemie
 International Editionچاپ شده است ،گروه پژوهشي ژاپني-

هلندي از دانشگاههاي  Hokkaido Univeristyو
 Univerity of Technologyبا مهار واكنشهاي جانبيFDCA ،
را با بهره زياد از محلولهاي غليظ  )10~20 %wt) HMFبدون
تشكيل محصوالت جانبي ،توليد كردند .آنها ابتدا  HMFرا با
-3،1پروپانديال استالداركردند تا از گروههاي فرميل مسبب ايجاد
محصول جانبي ،محافظت شود .سپس -HMFاستال را با كمك
كاتاليزگرهاي پايهدار  Auاكسيد كردند.
حدود  80%از -3،1پروپانديال استفاده شده براي محافظت
از گروههاي فرميل را ميتوان دوباره در واكنشهاي بعدي بهكار
برد .افزون بر اين ،اصالح راديكال در همان غلظت زمينه ،تعداد
حاللهاي بهكار رفته در فرايند توليد را كاهش ميدهد .بهعقيده
پژوهشگر ژاپني ،اين موضوع بدان معناست كه روش پيشنهادشده
ميتواند موجب كاهش كل انرژي مصرفي الزم براي فرايندهاي
پيچيده جداسازي محصوالت واكنش شود.
Eindhoven

اين پژوهش كه با همكاري شركت شيميايي
انجام شده است ،حمايت برنامه تحقيق و توسعه فناوري پيشرفته
كمكربن )Advanced Low Carbon Technology Research and
( ،Development Program, JPMJAL 1507آژانس علوم و فناوري
ژاپن ( )Japan Science and Technology Agency, JSTرا دريافت
كرده و جايزه كمك به دانشمندان جوان از انجمن ارتقاي علوم ژاپن
( )Japan Society for the Promotion of Science, JSPSرا از آن
خود كرده است.
Mitsubishi

منبع:

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

فعاليت بينظير كاتاليزگرهاي نوين

منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/
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پژوهشگران كاتاليزگر جديد كارآمدي را براي سنتز آمينهاي آروماتيك
توسعه دادهاند .آمينهاي آروماتيك بلوك اصلي سازنده بسياري از
داروها و آفتكشهاست .اين كاتاليزگر بسيار فعالتر از انواع سنتي
بوده و انرژي بسيار كمتري طي واكنش الزم است .همچنين ،تركيبات
پيچيده را بهكمك آن ميتوان سنتز كرد.
مواد آغازگر براي توليد آمينهاي آروماتيك ،آمينهاي نوع اول و دوم و
تركيبات حلقوي بدون نيتروژن هستند كه با نام آريل هاليدها شناخته
ميشوند .سنتز تنها با كاتاليزگر پاالديم انجامپذير است .شيميدانان با
اتصال ليگاند به كاتاليزگر فلزي ،موفق به افزايش درخور توجه بازده
واكنش شدند.
ب ه گفته يكي از سرپرستان طرح ،با كمك سامانه ليگاند نوين ،فعاليت
كاتاليزگر پاالديم بهحدي افزايش مييابد كه واكنش سريعتر و كاراتر از
سامانههاي كاتاليزگرهاي بهينهشده طي سالهاي متمادي انجام ميشود.
گروههاي پژوهشي در سراسر جهان بهشدت در زمينه طراحي هدفدار

چنين ليگاندهايي فعاليت دارند .با وجود اين پژوهشگران طرح ادعا
دارند ،كاتاليزگرهاي حاصل ،با وجود بهينهسازي مداوم طي دهههاي
اخير ،حتي بهندرت به نزديكي اين كاتاليزگر نوين رسيدهاند.
ثابت شده است ،سامانه نوين طراحيشده ،در مقايسه با سامانههاي
بهكار رفته در صنايع ،بسيار فعالتر است .اين كاتاليزگر را ميتوان براي
جفتكردن تركيبات آروماتيكي كلردار با بسياري از آمينهاي مختلف
در دماي محيط به مدت  1 hاستفاده كرد .معموال براي انجام اين فرايندها
با كاتاليزگرهاي موجود ساعتها زمان و دماي  100°Cيا بيشتر الزم
است .بهنظر نميرسد ،حتي پس از بهينهسازيهاي متعدد ،كاتاليزگرهاي
ساختهشده در اين حوزه جاي بهبود بيشتري داشته باشند .اما اين سامانه
ليگاندي ،مجال جديدي را براي افزايش كارايي كاتاليزگرها بهروي
پژوهشگران ميگشايد.
پژوهشگران درصدد هستند تا ساختار كاتاليزگر را بهينه كرده و
بيازمايند كه آيا اين سامانه را ميتوان به ساير واكنشها 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 Bochumانجام
شده ،در نشريه  Angewandte Chemieبهچاپ رسيده است.

لئو هندریک آرتور بالکلند مخترع باکلیت
مجید غیاث
تهران ،پژوهشگاه ﭘﻠﻴﻤﺮ و پتروﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ،گروه علوم ﭘﻠﻴﻤﺮ ،صندوق پستی 14975-112

بيشتر بدانيم

پیشينه صنعت پلیمر

چكيده

اختراع باکلیت سرآغاز فصل مهمی در زندگی بشر بهعنوان عصر پالستیک بود و باکلند را شاید بتوان تاثیرگذارترین
فرد در تولید انبوه مواد سنتزی پلیمری و جایگزینی آنها با مواد طبیعی دانست .مانند بسیاری از اختراعات و اکتشافات،

باکلند مكمل حلقهای بود که مطالعه و فعالیت در باره آن از مدتها پيش توسط افراد زیادی انجام شده بود و وی با نبوغ و
خالقیت وافر توانست آن را تکمیل كند.

مقدمه
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لئو هنریک باکلند در  14نوامبر سال  1863در شهر گنت بلژیک
به دنیا آمد .پدر وی خردهفروش و مادرش خانهدار بود .لئو در 5
سالگی وارد مدرسه شد .با وجود عالقه شدید وی به تحصیالت،
پدرش مخالف بود و در  13سالگی وی را مجبور به کار در
کفاشی كرد .ولی مخالفت شدید مادر با اینکار و عالقه وی به
ادامه تحصیل فرزندانش موجب فرستادن لئو به مدرسه دولتی شد.
در دبیرستان وی در کالسهای شبانه شیمی ،مکانیک و عکاسی
شرکت میکرد و هزینه شرکت در این کالسها را از کار در یک
داروخانه تامین میكرد .با وجود همه این شرایط سخت ،وی در
 17سالگی دبیرستان را به اتمام رسانید .لئو دانشآموز بسیار
برجستهای بود و بههمین خاطر بورس تحصیلی دانشگاه را از
شهرداری گنت دریافت كرد .در سال  1882مدرك کارشناسی و دو
سال بعد در  21سالگی دکتری خود را دريافت كرد .پس از مدتی
فعالیت در دانشگاه بهعنوان استادیار رشتههای شیمی و فیزیک در
دانشسرای عالی دولتی شهر بروژ مشغول به کار شد .مباحث نظري
برای وی چندان جذاب بهنظر نمیرسید ،بههمین خاطر همزمان به
علوم طبیعی و بهویژه شیمی کاربردی عالقهمند شد.
عالقه شدید وی به عکاسی باعث جهتگیری فعالیتهای شیمی
آتی وی در این زمینه شد .دو دهه پیش از این ،ککوله در همین
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دانشگاه با ارائه نظريه ساختار کالسیک بنزن باعث شهرت خود و
دانشگاه گنت شده بود .پس از ککوله کرسی استادی شیمی این
دانشگاه در اختیار استوارت قرار گرفته بود که استاد باکلند بود .در
سال  1887در یک رقابت علمی بین چهار دانشگاه بلژیک در رشته
شیمی موفق به اخذ مدال طالی شیمی شد .وی همواره از این مدال
بهعنوان مهمترین موفقیتهای زندگی خود یاد میکرد .در سال
 1889با دختر استاد پيشين و همکار خود سلین استوارت ازدواج و
پس از مدت کوتاهی به ایاالت متحده مهاجرت كرد .پس از مدتي
در آمریکا به بزرگترین دستاورد علمی و صنعتی خود مبنی بر

شکل  -1لئو هنریک باکلند مخترع باکلیت (.)1863-1944

ساخت و تولید رزینهای فنول -فرمالدهید با نام تجاری باکلیت
دست يافت كه افزون بر شهرت ،ثروت فراواني براي وي بههمراه
داشت .در سال  1917از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کلمبیا
درجه دکترای افتخاری دریافت كرد .وی در سال  1944دار فانی
را وداع گفت.
فعالیتهای علمی

عصر پالستیک -باکلیت

ایده همیشگی باکلند در برابر مشکالت پیش رو ،یافتن بهترین
شانس برای رسیدن هر چه سریعتر به نتایج ممکن و البته سود
بود .بعدها وقتی از او سوال شد ،چرا وارد حوزه تولید رزینهاي
(پالستیکها) سنتزي شد؟ بهسادگی و صراحت پاسخ داد :بهخاطر
پول .پاسخی که بايد انگیزه اصلی همه پژوهشها و فعالیتهای
صنعتی باشد.
اختراع باکلیت بهعنوان 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
زمینهساز توسعه ساير فناوریهاي توليد محصوالت پلیمری شد.
به گفته باکلند پيش از او هم افراد ديگري از واکنش این دو ماده
ترکیب جدیدی بهدست آورده بودند ،ولی نتوانستند از آن استفاده
كنند .او البته هیچگاه به پنج سال تالش مداوم و خستگیناپذیر و
بارها شکست و نومیدی پيش از دستيابي به این موفقیت اشاره
نكرد.
تا اواخر سده نوزدهم شیمیدانها بسیاری از رزینهای طبیعی و
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شهر زادگاه باکلند مرکز تولید صفحات خشک عکاسی در دهه
 1880در اروپا بود .باکلند فعالیتهای خود را در این زمینه شروع و
در کارخانه تولید مواد مورد نیاز عکاسی فعالیت كرد .وي به
پیشرفتهای قابل مالحظهای در اين باره رسید ،از جمله اختراعي
در زمینه جایگزینی به حاللهای شیمیایی با آب در تولید و ثبوت
صفحات عکاسی به ثبت رسانید.
باکلند در سال  1889طی یک بورس پژوهشی ،مسافرتی به
دانشگاههای آکسفورد و ادینبورگ داشت و پس از مدت کوتاهی به
ایاالت متحده سفر كرد .همزمان با رسیدن به این کشور با شرکت
تولید مواد عکاسی آشنا و مشغول به فعالیت شد .در این شرکت با
چاندلر استاد شیمی دانشگاه کلمبیا و مشاور این شرکت ،آشنا شد.
چاندلر که تحت تاثیر تواناییها و قابلیتهای باکلند قرار گرفته بود،
وی را به ماندن در ایاالت متحده ترغیب كرد .باکلند از دانشگاه
گنت درخواست استعفا كرد .وزیر آموزش بلژیک با افتخار ضمن
قبول استعفای وی ،کرسی شیمی و درجه دانشیاری را در دانشگاه
برای او نگاه داشت.
در سال  1891یک شرکت عکاسی به باكلند پیشنهاد کار بهعنوان
مشاور عالی شیمی داد .وی بهمدت دو سال در این شرکت به
فعالیت پرداخت و پس از مدتی به دالیل متعدد از جمله بیماری،
پراکندگی فعالیتها و بدهی اين شركت را ترک كرد و تصمیم مهم
زندگی خود را مبنی بر انجام فعالیتهای علمی بهطور شخصی
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 این محصول را با نام تجاری  Veloxارائه كرد .با توجه
به دوران رکود و عدم تمایل سرمایهگذاران ،وی به اتفاق لئونارد
جاکوبی ،شرکت نپارا را تاسیس و تولید این نوع صفحات عکاسی
را در مقیاس کم آغاز كرد .سهولت استفاده از این نوع صفحات
برای عکاسهای آماتور باعث گستردگی و استقبال مردم از این
اختراع شد .این امر باعث افزایش درآمد شرکت شد ،بهگونهای که
شرکت بزرگ عکاسی ایستمن-کداک شرکت نپارا را خرید .سهم
باکلند از فروش این شرکت بیش از  200هزار دالر (معادل  6میلیون

دالر در سال  )2018بود .باکلند با سهم فروش خود ،به توانایی مالی
بسیار زيادي رسيد و به قول خود در  35سالگی دارای یک خانه
بزرگ ،ثروت زیاد و زندگی مرفه شد .مهمترین مزیت وضعیت
مالی وی این بود که بدون نیاز مالی میتوانست وقت و انرژی خود
را معطوف فعالیتهای علمی مورد عالقه كند و فارغ از دغدغههای
مالی صرفا در جهت آنچه که فکر میکرد و میخواست قدم بردارد.
خانه مجلل و بزرگي در نیویورک خریداری كرد و فضای زیادی
از آن را به آزمایشگاه خود اختصاص داد .ازآنجا كه طبق توافق با
شرکت کداک به مدت بیست سال نمیبایست در زمینه محصوالت
عکاسی فعالیت كند ،مجبور به انتخاب زمینه دیگری شد .از آنجا
که در بلژیک در زمینه الکتروشیمی نیز فعالیت کرده بود ،بهعنوان
مشاور یک شرکت برای بهبود عملکرد سلولهای الکترولیت فرایند
کلر-آلکالی فعالیت كرد .وی با استفاده از مخلوط الیاف آزبست و
آهن اکسید توانست دیافراگمهایی با قابلیت و بازده بيشتر تولید
كند .تالشهای وی در زمینه تولید این نوع دیافراگم ،بهبود ساختار
سلولهای الکتروشیمیایی و الکترولیز به ایجاد یکی از بزرگترین
واحدهای الکتروشیمیایی در نیاگارا منجر شد .پس از این دستاورد،
باکلند توجه خود را معطوف به موضوعی كرد که شهرت جهانی
برای وی بههمراه داشت و فعالیتهای باقيمانده عمر خود را به
آن اختصاص داد.
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الیاف را بهعنوان مواد پلیمری شناخته بودند .لفظ پلیمر در سال
 1832توسط برزلیوس برای مواد با ساختار مولکولی بزرگ بهکار
رفت ،ولی توسط جامعه علمی جدی نگرفته شد و مهجور ماند.
آدولف فون بایر در سال  1872آزمایشهایی با فنولها و آلدهیدها،
بهویژه پیروگالول (ترکیب فنولی با گروههای هیدروکسیل متعدد)
انجام داده بود .بایر از واکنش این دو ،ماده لجنی سیاهي تهیه كرد،
ولی آن را بیاستفاده و نامرتبط با زمینه تخصصی خود يعني رنگ،
تشخیص داد .شاگرد وی بهنام کلیبرگ در سال  1891فنول را با
فرمالدهید ترکیب كرد ،اما نتوانست به ترکیب مشخصي با خواص
مناسب و ثابت برسد.
پیروگالول از نوعي گیاه آبی تهیه میشد و بهعنوان عامل ظهور
در عکاسی بهکار میرفت و همین مسئله توجه باکلند را برانگیخت.
باکلند مطالعه نظاممندي را در باره واکنش فنول و فرمالدهید آغاز
كرد .وی افزون بر آشنایی با فعالیتهای پيشين و تسلط بر آنها،
بهطور دقیق و کنترلشده شرایط واکنش را از نظر دما ،فشار ،نوع و
مقدار مواد استفاده شده بررسی كرد .با انجام آزمایشهاي متعدد
دريافت ،واکنش تراکمی بین فنول و فرمالدهید از مراحل متعددی
تشکیل شده و فشار عامل مهمی در کنترل واکنش است و وجود
آمونیاک (یا ساير ترکیبات قلیایی) باعث گسترش زمان واکنش
شده ،به نحوی که میتوان واکنش را در هر لحظه زمانی متوقف
ساخت.
باکلند در ابتدا قصد داشت ،با آغشتهکردن چوب با رزین حاصل
بهجای پوشش ،خواص چوب را تقویت كند .نخستین کاربرد
امیدوارکننده این رزین جایگزینی آن با شالک بود که از ترشحات
حشرات خاصی بهدست میآمد.
فرایند واکنش تراکمی فنول و فرمالدهید واکنش چندمرحلهای بود
و در مجاورت ترکیبات کاتالیزگري مانند کلریدریکاسيد ،امونیاک
یا کلرید انجام میشد .باکلند در این وضعیت مایع متراکم گرانروي
را بهدست آورد که در الکل ،استون و فنول اضافی انحاللپذير بود،
ولی خواص آن چندان مناسب نبود و عمال استفادهای نداشت.
باکلند این ترکیب را باکلیت  Aنامید که بعدها به نوواالک مشهور
شد .باکلند به ترکیب این دو ماده برای رسیدن به مادهای مناسب
برای قالبگیری ادامه داد .گرمادهي بیشتر محصول بهدست
آمده در مرحله اول فرایند ،باعث کاهش انحاللپذيري و قابلیت
نرمشدن میشد .گرماي مداوم بیشتر به ترکیب انحاللناپذير سختي
میانجامید .در این مرحله ،گرما باعث جوشش ،ایجاد حباب و
تولید محصول متخلخل ،قابل شکست و با خواص ضعیف میشد.
نبوغ و نوآوری باکلند که مخترعان قبلی نتوانسته بودند بدان
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دست یابند ،در این بود که وی با کنترل و تنظیم دقیق دما و فشار
در نوعي راکتور تخممرغیشکل به اسم باکالیزر توانست با اعمال
فشار و دمای بيش از  ،150°Cمرحله شروع و تولید حباب را حذف
كند .بدین ترتیب محصول بهدست آمده از این راكتور ،پالستیکي
سخت ،ذوبناپذير ،انحاللناپذير و دارای قابلیت قالبگیری تحت
دما و فشار بود .این محصول همراه با پودر چوب ،الیاف پنبه نسوز،
پودر فلزات و حتی به تنهایی قالبگیری میشد .باکلند توانست
محصول مزبور را بهشكل پودر (برای اختالط با ساير مواد و آماده
قالبگیری) و خمیر (آماده قالبگیری) در اختیار مصرفکننده
قرار دهد .بهعلت عدم نیاز به مرحله خنکشدن قطعه در قالب و
خنکشدن قالب ،سرعت قالبگیری و تولید قطعات افزایش یافت.
افزون بر این ،سطح قطعات حاصل از قالب براق بود و قطعه ديگر
نیازی به مراحل پرداخت سطح نداشت.
باکلند نام محصول (الت) بهدست آمده از واکنش فنول و
فرمالدهید را با استفاده از نام خود باکلیت ( )Bakeliteنامید .وي
فرایند تولید این محصوالت را تحت عنوان "روش تولید محصوالت
انحاللناپذير فنول و فرمالدهید " در سال  1907به ثبت رساند و
اختراع وی در سال  1909ثبت شد .باکلند در همان سال تولید و
اختراع این ماده را در انجمن شیمیدانهای آمریکا در گردهمایی
نیویورک اعالم كرد .نام شیمیایی این ترکیب پلیاکسی بنزیل متیلن
گلیکوانیدرید است.
باکلند در ابتدا قصد تولید و عرضه تجاری نداشت و میخواست
دانش خود را در اختیار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بگذارد ،اما
تسلط بر جزئیات وی را مجبور به این کار كرد .باكلند در اين باره

شکل  -2باکلیزر یا ظرف تولید باکلیت.

شکل  -3ثبت اختراع سال  1909برای اختراع باکلیت.
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گفته است :در ابتدا قصد داشتم از اشتغال به فعالیتهای متداول
تولیدی و تجاری ،مانند آنچه که در دوران تولید صفحات عکاسی
ولوکس انجام دادم ،پرهیز كنم .بنابراین تصمیم گرفتم ،بهجای
اینکه خود تولیدکننده باشم ،نتیجه فعالیتهای خود را در اختیار
شرکتهای معروف و تولیدکننده پالستیک قرار دهم .ولی بهزودی
با تکرار تجربههای پيشين مواجه شدم .مشکل اصلی آموزش و
انتقال روشهای جدید به افراد و متخصصانی بود که به فرایندها و
روشهای قدیمی تولید عادت داشته و بسیار محافظهکارانه با
روشها و محصوالت جدید برخورد ميكنند .تهیه ماده رزینی
جدید و ترکیب قالبگیری که از نقطهنظر من بسیار ساده و متداول
بود ،در نظر دیگران بسیار پیچیده و مشکل مینمود .بنابر این،
ناخواسته ساخت و تهیه مواد اولیه را تا مراحل تقریبا انتهایی آغاز
كرده و تنها مرحله قالبگیری را بر عهده استفادهکنندگان گذاشتم.
به این مسئله بايد ساخت ظرف واکنش یا راکتور ويژه برای فرایند
تولید را نیز افزود .ساخت این راکتور که در دوره باکلند ظرف
غریبی بود ،بههمراه جزئیات هندسی و مکانیکی برای تحمل فشار و
اختالط ،افزون بر اینکه از مسائلی بود که حضور و دخالت جزئی
باکلند را در مرحله تولید ایجاب ميكرد ،بلكه نشانگر نبوغ و
خالقیت وی بود.
رزین باکلیت آنگونه که توسط وي توزیع میشد ،انحاللپذير
بود و بر اثر گرما نرم و قالبگیری میشد .با گرماي بیشتر به مادهاي
انحاللناپذير و سخت با خواص دائمی تبدیل میشد .این ماده
بسیار سخت ،با خواص عایق الکتریکی و مقاوم در برابر گرما و
مواد شیمیایی بود و بهسرعت کاربردهای گستردهای در صنعت
یافت که از جمله جایگزینی آن با قطعات الستیک سخت طبیعی و

استفاده در صنایع نظامی بود .نخستین کاربرد عملی و صنعتی
باکلیت ساخت كليدهای فشاری قطع و وصل جریان برق بود،
ولی بهسرعت در هر جا که نیاز به عایق الکتریکی بود ،استفاده شد.
باکلند تولید نیمهتجاری باکلیت را در آزمایشگاه منزل شخصی خود
شروع كرد .وي در سال  1910شرکت خود با نام General Bakelite
را تاسیس و پس از مدت کوتاهی فروش خود را به اروپا آغاز كرد.
در سالهای دهه  1910توجه اصلی شرکت به تولید الک برای
پوشش چوب و همزمان پودر و رزین قالبگیری و ریختهگری
بود .افزون بر این ،تولید رزینهای شفاف برای تهیه قطعات زینتی
مانند جواهرات بدلي نیز گسترش یافت .در سال  1922باکلند با
ادغام چند شرکت دیگر و سرمایهگذاری ،شرکت عظیم تجاری با
شعار "تولید ماده ای با هزاران کاربرد" ایجاد كرد .نخستین شماره
نشريه پالستیک در سال  1925عکس روی جلد خود را به قطعات
باکلیتي مختلف با رنگهای متنوع اختصاص داد .اين نشريه با
شرح جزئیات خاطر نشان ساخت ،باکلیت برای تولید انواع قطعات
صنعتی و مورد استفاده روزمره ،پرکنندههای سیمان ،عایقها،
پوششهای کف ،الک و لعابهای براق میتواند بهکار گرفته شود.
شرکت باکلند در سال  1927با توجه به انقضای مدت  20ساله ثبت
اختراع اصلی تولید باکلیت و با پیدا شدن رقبای تازهنفس تولید
ساير محصوالت متنوع را ،بهویژه محصوالت رنگی آغاز كرد و در
نهایت در سال  1939با شرکت یونیون کارباید ادغام شد.
باکلند نتیجه فعالیتهای پژوهشی و صنعتی خود را در بیش
از  75مقاله علمی و گزارش منتشر كرد .وی بیش از یکصد ثبت
اختراع برای حفظ دستاوردهای مادی و معنوی خود به ثبت رساند.
بهگفته وی ،که مدتی سرپرست کمیته ثبت اختراع شورای ملی

ایاالت متحده بود ،یکی از دالیل ثبت اختراع موفقیتآمیز ،نقض
آن توسط دیگران است به نحوی که صاحب اختراع در مواجهه
حقوقی در هر دادگاهی مجبور باشد از حقوق خود دفاع کند.
باکلند به موتورسواری ،اتومبیلرانی ،قایقرانی ،باغبانی و شکار
عالقه وافری داشت و حتی چند بار در مسابقات موتورسواری
و اتومبیلرانی اروپا و ایاالت متحده شرکت کرده بود .وی در

دوران سالمندی به شخصی نامتعارف مبدل شد و با پسر خود
که وارث وی بود ،درگیر بحث و مشاجره دائمی ميشد .پس از
فروش شرکت به یونیون کارباید بازنشسته شد و انزوا اختیار کرد.
او وسواس شدیدی نسبت به خوردن هر چه بیشتر غذا و نگهداری
از باغ گیاهان استوایی خود در فلوریدا پیدا کرد .وی در نهایت در
 1944بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
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تهیه کوپلیمر با قابلیت پاسخگویی به کربن دیاکسید روی نانوبلور سلولوز جهت جذب یون
از محیطهای آبی
استاد راهنما :حسین روغنی ممقانی
استاد مشاور :مهدی سالمی کلجاهی
دانشجوي دكتري :پروانه اسکندری
دانشگاه صنعتی سهند ،دانشکده مهندسی پلیمر1396 ،
امروزه جهان با مشکالت جدی و خطرناکی مانند آلودگی هوا ،زمین و بهويژه آب مواجه شده است .افزون بر کمبود آب ،تولید حجم زیادی
از آبهای آلوده فشار زیادی بر بشر ایجاد کرده است .امروزه از نانوکربن بهعنوان جاذب صنعتی در تصفیه آب استفاد ه میشود .با وجود این
نانوسلولوز و نانوبلورسلولوز ،بهدلیل دارابودن خواص فیزیکی و مکانیکی منحصربهفرد در برخی زمینهها قابلیت رقابت با نانوکربن را در این
راستا دارند .از نانوسلولوز بلوري و اصالحشده آن برای تصفیه آب با جذب یونها و رنگها استفاده میشود .بنابر اين ،هدف از این طرح
افزایش مقدار جذب نانوبلور سلولوز با ورود محرک بیرونی کام ً
ال غیرسمی و فراوان  CO2است .در این کار فرض میشود ،کوپلیمر محرک-
پاسخگو به  CO2را بتوان با روشهای پليمرشدن زنده روی  CNCپیوند زد .سپس با ورود  CO2به محیط و تغییر صورتبندی پلیمر بتوان
یونهای موجود در آب یا رنگها را از آب جذب کرد.

مطالعه تجربي شكلشناسي و رشد ذره پلياولفيني با كاتاليزگرناهمگن در لحظات اوليه
پليمرشدن و حين واكنش
اساتيد راهنما :محمود پروازينيا ،حسين عابديني
دانشجوي دكتري :مهرسا امامي شهرستانكي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1397 ،
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مجموعهاي شامل ميكروراكتور با قابليت انجام واكنش پليمرشدن اولفينها با كاتاليزگر ناهمگن در فاز گازي ،بهطور نيمهپيوسته طراحي و
ساخته شد .در آزمايشها از كاتاليزگر نسل چهارم فعال و خشك استفاده شد .دنبالكردن سينتيك واكنش پليمرشدن از شروع واكنش با دادههاي
تقريبا پيوسته ،ويژگي عمده اين مجموعه است كه در گزارشهاي ساير پژوهشگران ديده نشدهاست .آزمايشهاي پليمرشدن در دماهاي
متفاوت بين  40°Cتا  ،70°Cفشار  2 barتا  10 barو زمانهاي متفاوت از  25 sتا حدود  1 hانجام شد .روشهاي شناسايي تصويربرداري با
ميكروسكوپ الكتروني از سطح و مقطع عرضي ذرات و ميكروسكوپي نوري از ذرات پليمر در حالت مذاب بهكار گرفتهشد و اندازه ذرات
بر اساس تصاوير بهدست آمده تعيين شد .مطالعات در دو بخش شامل ارائه الگوي قطعهشدن كاتاليزگر با بررسي شكلشناسي عمق ذرات و
بررسي تغييرات شكلشناسي ذرات و توزيع اندازه آنها با تغيير شرايط عملياتي ،بررسي شكلشناسي سطح و تعيين منحني توزيع اندازه ذرات
انجام شد .نتايج واكنش پليمرشدن ناهمگن پروپيلن نشان داد ،در شرايط بهكار گرفتهشده ،قطعهشدن پايه كاتاليزگر تلفيقي از نوع قطعهشدن
اليهبهاليه از سطح به عمق و دونيمشدن پيشرونده است .با پيشرفت واكنش ،وقوع اين پديدهها بهطور مداوم مشاهده شد :تشكيل پليمر و
تجمع آن درون ذره و كاهش تخلخل ذره كه ميتواند به كاهش پديدههاي انتقال منجر شود ،قطعهشدن پايه كاتاليزگر در اثر تنش اعمالشده
بهدليل تجمع پليمر ،افزايش فاصله بين تكههاي كاتاليزگر و در نتيجه افزايش تخلخل ذره و تسهيل انتقال مونومر به مراكز فعال كاتاليزگر
و كاهش تخلخل در اثر تجمع پليمر در حفرهها و بهتبع آن كاهش انتقال مونومر به مراكز فعال و تكرار مراحل يادشده .اثر عواملی از قبيل
دماي پليمرشدن ،غلظت و فشار جزئي مونومر و الكتروندهنده خارجي بر شكلشناسي و توزيع اندازه ذرات بررسي شد .نتايج نشان داد،
دماي پليمرشدن ميتواند شكلشناسي ذره را بهشدت تحت تاثير قرار دهد .با تغيير فشار جزئي مونومر ،نتايج حاكي از اثر چشمگير فشار
جزئي مونومر در متوسط اندازه ذرات و نيز توزيع آن بود .بررسي اثر فشار جزئي مونومر بر شكلشناسي نهايي ذرات نشان داد ،اين عامل در
شكلشناسي ذره تغيير اساسي ايجاد ميكند.

پایان نامه

بهبود عملكرد كامپوزيت نانوالياف الكتروريسيشده حاوي مواد تغييرفازدهنده از طريق
افزايش رسانايي الكتريكي آنها
استاد راهنما :غالمرضا كريمي
دانشجوي كارشناسيارشد :محمد ابراهيمنژاد درزي
دانشگاه شيراز1397 ،
در اين پژوهش ،بهمنظور دستيابي به خواص الكتريكي و گرمايي مناسب در الياف الكتروريسيشده حاوي اسيدهاي چرب ،از پودر الياف
كربن و گرافن در فرايند الكتروافشانی استفاده شده است .بدين منظور ،از اسيدهاي چرب كاپريك ( ،)CAالئوريك ( )LAو پالميتيك ( )PAو
مخلوط يوتكتيك سهتايي آنها بهعنوان مواد تغييرفازدهنده و از پليمر پليالكتيك اسيد ( )PLAنيز بهعنوان ماتريس نگهدارنده استفاده
شده است .محلول الكتروافشاني بهترتيب با استفاده از تركيب مقادير مختلف الياف كربن و گرافن در حاللهاي ايزوپروپانول-گليسرول و
تتراهيدروفوران ( )THFتهيه شد .بهمنظور بررسي و مشخصهيابي خواص شيميايي ،شكلشناسي ،گرمايي و الكتريكي كامپوزيتهاي توليدشده،
تجزيههاي مختلف از جمله  DSC ،TGA ،SEM ،XRD ،FTIRو فن کاونده چهارنقطهاي استفاده شد .نتايج نشان داد ،ساختار اليهاي گرافن
كامال روي سطوح و البهالي الياف قرار گرفتهاست .همچنين نشان داده شد ،پودر الياف كربن بهشكل ذرات مجزا يا تودههايي از ذرات روي
الياف كامپوزيت توليدي قرار دارند .تشكيل پيوند هيدروژني بين پليمر  PLAو مخلوط يوتكتيك اسيد چرب ( )C-L-Pامكان كپسولدارشدن
مواد تغييرفازدهنده را در ماتريس پليمري تقويت ميكند .همچنين مشاهده شده است ،وجود گرافن و پودر الياف كربن در الياف كامپوزيت
توليدشده ،دماي تغيير فاز را كاهش ميدهد .كامپوزيتهاي توليدشده پايداري گرمايي مناسبي را در دماهاي زياد نشان دادهاند .افزون بر اين
رسانندگي الكتريكي و گرمايي الياف كامپوزيت توليدي بهبود درخور توجهي يافت .كامپوزيتهاي توليدشده در اين پژوهش بهدليل خواص
گرمايي و الكتريكي مناسب ،نمونههايي مناسب از مواد حاوي  PCMهستند كه ميتوانند در سامانههاي ذخيره-بازيابي انرژي در دماهاي كم
بهكار روند.

سامانه نانومتخلخل سيكلودكستريني براي كاربرد پزشكي
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اساتيد راهنما :اعظم رحيمي ،فهيمه عسكري
دانشجوي كارشناسيارشد :مهدي رضاييتبار
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران1397 ،
نانواسفنجهاي مبتني بر سيكلودكسترين ( )CDNSكه بهعنوان سامانه جديد دارورساني ارائه شدهاند ،پليمرهاي نانوساختار در شبكه سهبعدي
هستند .اين نوع پليمرها بهشکل ذرات نامحلول متخلخل با ساختار بلوري يا بيشكل هستند .انواع مختلفی از نانواسفنجهاي سيكلودكستريني
تهيه شدهاند كه هر یک با توجه به ويژگيهاي ساختاري متفاوت آن ميتوانند براي اهداف خاص استفاده شوند ،بهطوري كه با استفاده از انواع
مختلف سيكلودكسترين ،عوامل شبكهايكننده و ايجاد تفاوت در چگالي شبكهايشدن ميتوان موجب تغيير در ابعاد و قطبيت حفرههاي پليمر
شد .عاملداركردن نانواسفنج براي هدف قراردادن محل هدف را ميتوان با اتصال ليگاندهاي مختلف در سطح آنها انجام داد .اين ساختارهاي
مواد ايمن ،زيستتخريبپذير و داراي سميت قابل چشمپوشي در كشت سلولي هستند .اين نانواسفنجها قابليت تشكيل كمپلكسهاي درونگير
با انواع مختلف مولكولهاي چربيدوست يا آبدوست را دارند .در نتيجه ميتوانند به افزايش انحاللپذيري و سرعت آن ،كاهش سميت و
عوارض جانبي داروها ،حفاظت از مواد تجزيهپذير و بهدستآوردن سامانههاي با رهايش كنترلشده منجر شوند .اين ساختارها ميتوانند بر
مشكالت پيش رو در درمان مؤثر بيماريها غلبه كنند.سيكلودكسترينها با عامل شبكهايكنندهای تهيه ميشود كه پس از واكنش ،خواص خود را
اعمال ميكند و رفتار يك واحد سيكلودكسترين را تحت تاثير قرار ميدهد .در اين طرح ،از داروي پيروكسيكام بهدليل داشتن انحاللپذيري كم
در محيط آبي استفاده شد كه اين ويژگي بهعنوان چالشي جدي براي استفاده از آن مطرح است .اثر نانوساختار سنتزشده بر افزايش انحاللپذيري و
همچنين نیمرخهاي رهايش آن مطالعه شد.
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معرفی کتاب
در اين كتاب ،ضمن تمرکز بر آسيب ،شكست و خستگي
كامپوزيتهاي با ماتريس سراميكي ( )CMCsبه بررسي آسيب
كششي و شكست ،پسماند خستگي و خواص سطح مشترك در
معرض بارگذاري خستگي چرخهای پرداخته شده است .افزون
بر اين ،عمر خستگي در دماهاي معمولی و زیاد با استفاده از
روشها و مدلهاي آسیب توسعهيافته نوین و آسیب ،شكست و
خستگي در الياف مختلف شامل تكسويی ،متقاطع ،دوبعدي و
 2/5بعدي بافته ،تحليل و مقايسه ميشود .مدلها و
روشهاي توسعهيافته ميتوانند براي پيشبيني آسيب و عمر
كامپوزيتهاي با ماتريس سراميكي بهكار رفته در اجزاي
قسمتهاي داغ دستگاهها استفاده شوندCMC .ها مواد ساختاري
دمازیاد با مزاياي درخور توجهی چون استحكام ويژه ،مدول ويژه و
مقاومت گرمايي زياد و پایداری گرمايي مناسب هستند كه نقش
حیاتی در نسبت وزن موتورهای رانشی هواپيما ايفا ميكنند.
كاربرد اين مواد پيشرفته ،شناسايي جامع اين مواد را ضروری
ميسازد ،از این رو در این اثر ،نهتنها اطالعات ضروري مربوط به

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

سال انتشار2018 :
نویسندهLi Longbiao :
ناشرSpringer :

سال انتشار2018 :
ویراستاران Henk G. Meesters ،Gabriel M.H. Merkus :و
Wim Oostra
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كتاب ذرات و نانوذرات در محصوالت دارويي،
جلد بيست و نهم از مجموعه كتابهاي
«مجموعه پيشرفتها در علوم دارويي» است
که در آن تجربيات شماري از متخصصان در
زمينه ذرات ،شامل مشخصههاي فيزيكي ،شيميايي ،داروشناختي و
سمشناختي طي استفاده بهعنوان جزئي از فراوردههاي دارويي و
فرمولبندي آنها ،گردآوري شده است .در اين كتاب ،خواصي
مانند تركيب ،اندازه ،شكل ،خواص سطح و تخلخل ذرات با
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آسيب ،شكست و خستگي كامپوزيتهاي با ماتريس
سراميكی

استحكام مواد ،بلکه مشخصههاي خستگي و آسيب آنها نیز براي
طراحان گردآوري شده است.
كتاب آسيب ،شكست و خستگي كامپوزيتهاي با ماتريس
سراميكی در چهار فصل رفتار كششي ،رفتار پسماند خستگي،
آسيب بينسطحي و پيشبيني عمر خستگي كامپوزيتهاي با
ماتريس سراميكی نوشته و تنظیم شده است.

معرفی کتاب

توجه به چگونگي اثرگذاری آنها بر فرمولبنديها و محصوالتي
كه در آنها استفاده ميشوند و نيز بر رهايش موثر اجزای فعال
دارويي بهتفصيل بحث ميشود .همچنین ،کلیه شكلهاي دارويي
داراي ذرات از پودرها تا قرصها ،كرمها تا پمادها و محلولها
تا پودرهای خشك استنشاقي و نیز محصوالت نانودارويي
نوين مطرح شدهاند .افزون بر این ،مثالهايي از سميت ذرات و
موضوعهاي مهم مقررات ،رهنمودها و قوانين صنايع داروسازي
نيز بحث شده است.
این كتاب سیزده فصلی برای پژوهشگران و متخصصان فعال
در زمينه آزمودن و توسعه دوزهای دارويي و سامانههاي رهايش
مفید است.
عنوان برخی از فصلهای این کتاب عبارتاند از:
 راهنمای کیفیت فراوردههای دارویی مبانی فناوری پودرهای خشک استنشاقی آمیختهسازی و شناسایی پودرهای دارویی -نقش ذرات در پوششهای فیلمی قرصهای دارویی

فناوري پالسماي غيرگرمايي در مواد پليمري :كاربرد
در كامپوزيتها ،مواد نانوساختار و حوزههاي
زيستدارويي
سال انتشار2018 :
ويراستاران،Uros Cvelbar ،Miran Mozetic ،Sabu Thomas :
 Petr Spatenkaو K.M. Praveen

ناشرElsevier :

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هشتم ،شماره  ،3پاييز 1397

در كتاب فناوري پالسماي غيرگرمايي
در مواد پليمري ،مقدمه و راهنماي علمي
سنتز پالسما ،اصالح و فراورش پليمرها و
كامپوزيتهاي آنها ،آميختهها ،شبكههاي
پليمري درهم نفوذكننده ( )IPNو ژلها ارائه شده است .در
اين كتاب ،وضعیت کنونی و چالشهاي نوین اين زمينه شامل
استفاده از عملآوری با پالسما در افزايش چسبندگي ،فنون
شناسايي و جنبههاي زيستمحيطي فرايند بررسي ميشود.
همچنين ،به آثار پالسما بر خواص نهايي كامپوزيتها و
شناسايي برهمكنشهای سطحي پليمر-الياف توجه ويژه شده
است.
عنوان برخی از فصلهای این کتاب عبارتاند از:
 مقدمهای بر پالسما سنتز و فراوری پلیمرها به کمک پالسما80

 عملآوری الیاف و پودرها با پالسما عملآوری غشاهای پلیمری با پالسما تجزیه میکروسکوپی مواد پلیمری فعالشده با پالسما مواد پلیمری اصالحشده با پالسما برای داربستسازی درمهندسی بافت

تفجوشي ليزري با پالستيكها :فناوري ،فرايندها و
مواد
سال انتشار2018 :
نويسندهManfred Schmid :
ناشرHanser :
تفجوشي ليزري ( )laser sintering, LSبا پالستيكها از
اميدبخشترين فناوريهاي توليد افزودنيهاست .امروزه فناوري
 LSبهعنوان فرايندي تلقي ميشود كه بهاحتمال زياد در آينده
براي هميشه از مرز ميان نمونه اوليه و توليد قطعات عملكردي
خواهد گذشت .اين مرحله بهچالش كشيده ميشود ،زيرا فناوري
بايد الزامات خاص الزم براي فرايندهاي توليد سنتي و در حال
اجرا را برآورده سازد .تنها با موفقيت در اين مرحله ميتوان توقع
داشت كه در آينده فرايند  LSمورد استقبال گسترده صنايع قرار
گيرد .بدين سبب ،اين كتاب همه مراحل زنجيري فرايند  LSرا در
برميگيرد كه شامل وضعيت كنوني فناوري ماشيني؛ مراحل فرايند
اصلي ،پيش از تفجوشي و در طول آن؛ تقاضاي خاص مواد،
روشهاي توليد پودر و ارزيابي خواص آن و خواص مكانيكي و
چگالي قطعات توليدشده با  LSاست .در كتاب تفجوشي ليزري
با پالستيكها نمونههايي از قطعات توليدشده با فرايند تفجوشي
ليزري ،شامل قطعاتي با ويژگيهاي خاص طراحي معرفي شدهاند
تا مشخصهها و نيز محدوديتهاي روش  LSبيان شود .همچنين،
در باره مزاياي مشخص و متمايز قطعات  ،LSبهويژه در برابر
قطعات توليد شده با ساير روشهاي فراورش پالستيكها (شامل
قالبگيري تزريقي) بحث شده است .اين اثر شامل هشت فصل
است كه عنوانهاي برخي از آنها عبارتاند از:
 فناوري ،LS فرايند ،LS مواد  :LSخواص پليمر، مواد  :LSپودرهاي پليمر، مواد  :LSمواد تجاري، قطعات  LSو -جدول مواد .LS

