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بزرگ  كارخانه  اولين  عنوان  به   1363 سال  در  بارز  صنعتی  گروه 
 تايرسازی كشور تاسيس شد. انواع تاير توليدی اين شركت به واسطه 
كيفيت خوب و فناوری های ساخت و توليد، رفته رفته در بازار تاير 

كشور در زمره بهترين تايرهاي ايرانی مطرح شد.

تاریخچه انتقال فناوری
پس از طراحی و شروع ساخت شركت بارز، اولين قرارداد انتقال 
دانش فنی با شركت الستيك دنا )بريجستون ايران سابق( به امضا 
 TRI فناوري  جذب  به  اقدام  تدريجي  به طور  شركت  اين  رسيد. 
روسيه و مارانگونی ايتاليا برای توليد تايرهای راديال سواری كرد. 

در سال های اخير، اين گروه در قالب قرارداد 10 ساله اقدام به 
انواع  توليد  منظور  به  آلمان  كنتيننتال  فناوري  پياده سازی  و  خريد 
تايرهای راديال كرده است. در حال حاضر، تمام محصوالت گروه 
صنعتی بارز با فناوري كنتيننتال آلمان طراحی و توليد شده و روانه 

بازار می شوند.

تاریخچه تایر بارز 
قبلی مجتمع صنايع الستيك كرمان( در  نام  )با  بارز  گروه صنعتی 
فروردين ماه 1372 افتتاح و نام تجاری "بارز" را برای محصوالت 
خود برگزيد. اولين فعاليت تجاری گروه صنعتی بارز در سال 1373 

آغاز شد. 
 ظرفيت اوليه ساالنه بارز برابر با 25 هزار تن انواع تاير، تيوب و 
تايرهای كشاورزی  و همچنين  و سنگين  نقليه سبك  نوار وسايل 

اين  توليد،  شروع  از  پس  سال  دو  بود. 
ظرفيت محقق شد. 

تايرهای توليدی اين گروه صنعتی با نام تجاری "بارز" وارد بازار 
شد و ديری نپاييد كه مورد استقبال مصرف كنندگان ايرانی، به ويژه 
در بخش حمل و نقل سنگين، قرار گرفت. سهم گروه صنعتی بارز 
در توليد محصوالت كشاورزی نيز كم كم افزايش يافت تا جايی كه 

پس از 5 سال از مرز 50 هزار حلقه در سال عبور كرد. 
در حال حاضر، گروه صنعتی بارز با توليد بيش از 100 هزار حلقه 
انواع تايرهای كشاورزی )تراكتوری( نزديك به %70 از سهم بازار 
تاير كشاورزی ايران را در اختيار دارد. اين شركت با توليدكنندگان 
همكاری  تبريز  تراكتورسازی  جمله  از  ايران  كشاورزی  تجهيزات 
تنگاتنگی را پی ريزی كرده است و قصد دارد تا نياز اين شركت رو 
به رشد را در تأمين انواع تاير كشاورزی به طور كامل و بلندمدت 

برآورده سازد.
راهبرد ديگر بارز، همكاری راهبردی با ساير خودروسازان ايران 
راستا، گروه  در همين  است.  بوده  ايران خودرو و سايپا  از جمله 
راديال  تايرهای  توليد  كارخانه  دو  احداث  به  اقدام  بارز  صنعتی 
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اخبار علمی

)tubeless( سواری به ظرفيت 5 ميليون حلقه در سال كرده است كه 
 هم اكنون سهم درخور مالحظه ای در تأمين نياز اين دو خودروساز و 

ساير توليدكنندگان خودروی سواری در ايران دارد.
تايرهای  توليد  ظرفيت  افزايش  گروه صنعتی،  اين  بعدی  هدف 
راديال سواری به 10 ميليون حلقه در سال است. با تاسيس كارخانه 
بارز كردستان در سال 1392 و اجرای طرح های توسعه ظرفيت در 
بارز كرمان اين گروه به سمت اين هدف به حركت درآمده است.
را  توسعه خود  دوم  فاز  بارز  اخير، شركت  سال های  در  همچنين 
آغاز كرد و افزون بر ارائه تايرهای جديد قصد دارد تا ظرفيت توليد 
تايرهای راديال تمام سيمی باری و اتوبوسی خود را دو برابر كند و 

به توليد 400 هزار حلقه در سال دست يابد. 
اين گروه از سال 1391 خط توليد تايرهای راه سازی خود را 
افتتاح كرده است. در حال حاضر، شركت بارز بزرگ ترين تايرساز 
رضايت  و  استقبال  به  توجه  با  كه  است  حوزه  اين  در  ايرانی 
مصرف كنندگان، فروش آن نيز از روند همواره صعودی برخوردار 

بوده است .

صادرات
شبكه  نيز  و  صادرات  اداره  راه  از  بارز  تايرهای  حاضر،  حال  در 
افغانستان،  پاكستان،  عراق،  تركيه،  كشورهای  به  بارز  نمايندگان 
قزاقستان، عربستان سعودی، سودان ، سوريه، ارمنستان و آذربايجان 
بارز،  محصوالت  بازار  سهم  افزايش  با  هم زمان  می شود.  صادر 

راهبرد يادشده اهميت بيشتری می يابد. 
گروه صنعتی بارز با رقابتی تر شدن بازار در سال های اخير،گروه 
بارز به بخش تحقيقات و توسعه به عنوان يكی از عوامل موفقيت 

پيشرفته  مركز  احداث  با  و  داشته  ويژه  توجه  آينده،  در  خود 
توسعه  و  طراحی  زيربنای  آن،  تجهيز  و  توسعه  و  تحقيقات 
محصوالت را فراهم كرده است. اين گروه صنعتی اميد دارد تا با 
آغاز پروژه احداث مركز آزمون جاده ای برای اولين بار در كشور، 
كشور  خودروسازهای  با  قوی تری  پيوند  بتواند  نزديك  آينده  در 

ايجاد كند.
گروه صنعتی بارز با تأكيد بر توليد انواع تاير، به ويژه تايرهای 
راديال سيمی به عنوان فعاليت محوری و اصلی تالش كرده است 
تا در زنجيره ارزش ساز خود نيز فعال باشد. در اين زمينه می توان 
به احداث يك واحد توليد سيم طوقه و يك واحد روكش تاير در 
سيرجان، مشاركت در طرح توليد دوده صنعتی در محالت، تأسيس 
 يك شركت سرمايه گذاری و نيز دو شركت بازرگانی )سامان بارز( و 
زنجيره  شناخت  كند.  اقدام  ترابر(  )بارز  نقل  و  حمل  خدمات 
ارزش ساز گروه و سرمايه گذاری در آن نيز به عنوان يكی از عوامل 
می  و سعی  است  گرفته  قرار  مدنظر  آينده  رقابتی  فضای  در  مهم 
شود تا جايی مورد توجه قرار گيردكه اثر مثبت بر فعاليت محوری 

گروه داشته باشد.

شركت هاي وابسته
گروه صنعتی بارز با هدف خلق ارزش بيشتر در زنجيره تامين اقدام 
به خريد سهام، مشاركت و راه اندازی كارخانه ها و مراكز مختلف 

زير كرده است:
- مجتمع صنايع الستيك كرمان،
- شركت الستيك بارز كردستان،

- شركت الستيك سيرجان، 
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- شركت سامان بارز،
- شركت بارز ترابر،

- شركت كربن سيمرغ و
- شركت مهندسی و تحقيقات صنايع الستيك.

افتخارات
 شركت بارز كردستان به انتخاب ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و 
عنوان  به  برگزيدگان  انتخاب  كارگروه  معيارهای  پايه  بر  و  معدن 

واحد برتر شيميايی و پليمر سال 1397 شناخته شد. 
گروه صنعتی بارز در سال 1395 در نوزدهمين همايش "رتبه بندی 
صد شركت برتر ايران" )IMI-100(، موفق به كسب رتبه نخست در 
بين 500 شركت بزرگ ايران در سال مالی 1394 از نظر شاخص 

فروش در گروه الستيك و پالستيك شد. 
توسط  بهره وری  ملی  مسابقه  هشتمين  تقدير  لوح  سال،  آن  در 
 )irpmc.ir( ايران  بهره وری  شاخص های  اندازه گيری  ملی  سامانه 
طبق نظر كميته علمی و داوران، براساس محاسبات انجام گرفته از 

سال 1389 تا 1394، بابت عملكرد شايسته در بخش سودآوری به 
گروه صنعتی بارز اهدا شد.

افتتاح خط تولید تایر سبز
در بهمن ماه سال 1397 فناوری خط توليد تاير سبز واقعی برای اولين 
بار توسط گروه صنعتی بارز در استان كردستان، شهر سنندج كليد 
خورد. فناوری خط توليد تاير سبز با نوآوری، برای حل مشكالت 
زيست محيطی به بهره برداری رسيده است و سه ويژگی ايمنی و 
بيشتر و كاهش مصرف سوخت و آاليندگی را در پی دارد.  عمر 
اروپا   REACH استانداردهای  بر  منطبق  كارخانه  اين  محصوالت 
پايان  تا  قرار است  انجام شده  برنامه ريزی  اساس  بر  بود.  خواهند 
به 17 هزار حلقه الستيك  اين كارخانه،  توليد روزانه  سال 1398 

معادل 44 هزار تن برسد. 

منبع
/https://www.barez.com/portal_content
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شركت نفت و گاز آمريكايی ExxonMobil دومين پتروشيمی بزرگ 
جهان است كه دفتر مركزی آن در شمال شهر ايروينگ تگزاس قرار 
دارد و نماد آن در بازار بورس آمريكا XOM  است. هم اكنون اين 
شركت از لحاظ درآمد ساالنه به عنوان دومين شركت بزرگ جهان 
شناخته می شود. با توجه به 37 پااليشگاه نفت اين شركت مستقر 
در 21 كشور، ExxonMobil بزرگ ترين پااليشگر جهان محسوب 
 ،BP ،Chevron می شود. در فهرست شش شركت برتر نفتی جهان 
 ConocoPhillips و   ExxonMobil ،Royal Dutch Shell ،Total

كه به نام سوپرميجر طبقه بندی می شوند، اين شركت رتبه نخست 
را به خود اختصاص داده است. اين مجموعه بزرگ ترين شركت 
 غيردولتی دنيا در حوزه انرژی محسوب می شود كه حدود %3 نفت و
%2 انرژی دنيا را توليد می كند. يكی از مهم ترين نكات، غيردولتی 

بودن اين شركت است. اكسون موبيل از نظر درآمد نهمين شركت 
بين سال های  موبيل  اكسون  دنيا محسوب می شود. شركت  بزرگ 
بازار  در  معامله شده  بزرگ  شركت های  ميان  در   ،2017 تا   1996
محصوالت  است.  داشته  جای  ششم  تا  اول  رتبه های  در  سرمايه 
عرضه   Esso و   Mobil ،Exxon برند  سه  با  شركت  اين  توليدی 
می شوند. بنيان گذار اين شركت نفتی، جان ديويس راكفلر در سال 

1870 است. 

حوزه های فعالیت اكسون موبیل
شركت بزرگی چون اكسون موبيل نمی تواند به عنوان يك شركت 
ساده تك محور عمل كند. بازار گسترده  از اكتشاف و استخراج تا 
فعاليت های  به  نياز  آن،  گاز  و  نفت  و عرضه محصوالت  فراوری 
گسترده در همه اين زمينه ها دارد. حوزه های فعاليت شركت اكسون 
توليد  زمينه  در  گاز  نفت  و  بر  افزون  و  است  متنوع  بسيار  موبيل 
نيز فعاليت دارد. اين شركت، در دنيا به  زغال سنگ و معدن كاری 
عنوان بزرگ ترين تأمين كننده فراورده های نفتی شناخته می شود و 
بزرگ ترين  فهرست  در  آن،  پتروشيمی  محصوالت  توليد  شركت 
توليدكنندگان جهان قرار دارد. شركت اكسون موبيل از 10 شركت 
بخش  سه  به  مجموع  در  كه  شده  است  تشكيل  مجزا  و  مستقل 

باالدستی، پايين دستی وصنايع شيميايی طبقه بندی می شوند. 

بخش باالدستی
از فعاليت ها و عملياتی  بخش باالدستی اكسون موبيل، مجموعه ای 
برعهده  را  عمده فروشی  و  نقل  و  استخراج، حمل  اكتشاف،  مانند 

در  بخش،  اين  اداری  ساختمان  دارد. 
امروزه  است.  مستقر  تگزاس  هيوستون 
 تعداد بيشتری از منابع نفت و گاز جديد و 
محيط  با  و  دورتر  حوزه های  در  مهم 
عملياتی چالش بر انگيز، يافت شد ه است. 
و  هستند  سرمايه بر  بزرگ،   پروژه های 

پيش،  از  بيش  را  مديريتی  برتری  آن ها،  عملياتی  پيچيدگی 
به  ساختاريافته  رويكرد  حال،  اين  با  می دهد.  قرار  تأكيد  مورد 
سرمايه گذاری، رهبری فناورانه و عملياتی منسجم در سطح جهانی 
دورنمای كاری بلندمدت اين شركت است. توان اكسون موبيل در 
منابع  انواع  از  بهره برداری  و  اكتشاف  قدرت  بين المللی،  بازارهای 
از  استفاده  با  گوناگون،  و جغرافيای  مختلف  بسترهای  در  انرژی، 
قابليت ها و فناوری های پيشرفته در صنعت را به شركت می دهد. 
شركت از قابليت های زمين شناختی منحصربه فرد خود و اشراف به 
منابع هيدروكربنی جهان، برای شناسايی و اولويت بندی منابع، بهره 

می گيرد.
طرح  های تعريف شده در باالدست، مجموعه ای از فرصت های 
گوناگون را شامل می شود كه عبارت اند از: نفت سنگين، تايت گاز، 
شيل گاز، عمليات در بستر اقيانوس، گاز طبيعی مايع )LNG(، گاز 
ترش و حفاری در قطب. اكسون موبيل بر عمليات های ايمن سازی، 
مديريت ذخاير، بهبود مداوم و عمليات توليدی كاربردی با بهترين 
بهره مندی  با  اين شركت،  دارد.  تمركز  دنيا،  در  روش های موجود 
از تجربه و فناوري های كاربردی، قادر به برداشت بيشتر از منابع 
نفت و گاز حوزه های جديد و قديمی است. پيشرفت در تصاوير 
طراحی  و  حفاری  گاز،  و  نفت  ذخاير  شبيه سازی  لرزه نگاری، 
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كه  می دهد  را  ذخايری  به  دست يابی  اجازه  شركت  به  تأسيسات 
پيشتر ناشناس و غيرقابل دسترس بودند.

بخش پایین دستی
و  بازرگانی  پااليش،  وظيفه  اكسون موبيل،  پايين دستی  بخش 
آن،  دفتر مركزی  دارد و  بر عهده  اين شركت  در  را  خرده فروشی 
در فيرفكس، ويرجينياقرار دارد. اكسون موبيل به عنوان بزرگ ترين 
 پااليش كننده در دنيا، بيشتر ظرفيت پااليش خود را روی روان سازها و 
عمليات  سازمان دهی  كرده  است.  متمركز  شيميايی  محصوالت 
فناوری های  جهانی  گسترش  و  كارا  توسعه  شركت،  بين المللی 
جديد و برمبنای بهترين روش ها را ممكن ساخته است. عمليات 
 پايين دستی شركت، پااليش و توزيع محصوالت مشتق از نفت خام و 
كارخانه های  بين المللی  شبكه  می شود.  شامل  را  خوراک ها  ساير 
 توليدی، سامانه های حمل و نقل و مراكز توزيع بنزين، روان سازها و 
ساير محصوالت با ارزش افزوده زياد را به دست مشتريان می رساند.
اكسون موبيل بزرگ ترين توليدكننده روغن خام پااليشگاه و فروشنده 
نيروهای  بهترين  داشتن  با  شركت،  اين  دنياست.  در  روان سازها 
آموزش ديده، شبكه توزيع قدرتمند و تأمين و تداركی گسترده برای 
مشتريان خود در سراسر دنيا، محصوالت با كيفيت عالي و دانش و 

مهارت كاربردی را برای حل مسائل آنان، فراهم می سازد.
افزوده  ارزش  با  با فروش محصوالت و خدمات  اكسون موبيل، 
خلق  به  روزانه،  به طور  مختلف،  كشورهای  در  خود  مشتريان  به 
فروش  شركت،  اين  می انديشد.  بلندمدت  در  افزوده  ارزش 
دنيا،  سراسر  در  مشتری خود  ميليون ها  به  را  محصوالت سوختی 
به طور  و  مشتريان كوچك  به  از طريق جايگاه های خرده فروشی 
نقل دريايی،  به مشتريان صنعتی، خطوط هوايی و حمل و  عمده 

انجام می دهد.

بخش صنایع شیمیایی
شركت  اين  بزرگ  مديريت های  از  اكسون موبيل،  شيميايی  صنايع 
غول پيكر نفتی است، كه دفتر مركزی آن، در شهر هيوستون، تگزاس 
پتروشيمی  پايه  محصوالت  پتروشيمی  اكسون،  شركت  دارد.  قرار 
بسته بندی،  صنايع  شامل  محصوالت  از  وسيعی  گستره  برای  را 
خودرو،  در  رفته  به كار  ضربه گيرهای  پالستيكی،  بطری های 
از محصوالت مصرفی  بسياری  الستيك های مصنوعی، حالل ها و 

توليد می كند.
اين شركت در توليد برخی از مواد اوليه محصوالت پتروشيميايی، 
كه از بيشترين حجم مصرفی و سريع ترين نرخ رشد برخوردارند، 

توليدكننده  بزرگ ترين  نمونه،  عنوان  به  دارد.  را  نخست  جايگاه 
يكی  همچنين،  دنياست.  در  پارازيلين  و  بنزن  شامل  آروماتيك ها، 
و  پروپيلن  و  اتيلن  شامل  اولفين ها،  توليدكنندگان  بزرگ ترين  از 

پلی اولفين ها، شامل پلی اتيلن و پلی پروپيلن، در دنياست.
كه  هستند  پتروشيمی  پايه  محصوالت  توليدات،  گونه  اين 
بسته بندی،  صنايع  در  ديگر،  محصوالت  از  بسياری  توليد  برای 

خودروسازی و الياف پلی استر، استفاده می شوند.

حوزه جغرافیایی فعالیت  ها
در حال حاضر، شركت اكسون  موبيل در آمريكای شمالی و جنوبی، 
اروپا، آفريقا، آسيا و اقيانوسيه مشغول انجام طرح های اكتشافی و 
توسعه زيرساخت های نفتی و گازی است. اين شركت در 49 ايالت 
كشورهای  جمله  از  است.  داده  انجام  اكتشاف  و  حفاری  آمريكا 
اروپايی كه اكسون موبيل در آن ها سرمايه گذاری كرده است، می توان 
آفريقايی  كشورهای  كرد.  اشاره  بريتانيا  و  نروژ  هلند،  آلمان،  به 
نيز دارای واحدهای توليدی  آنگوال، چاد، گينه استوايی و نيجريه 

تحت مالكيت اين شركت هستند.
فعاليت های گسترده شركت در قاره آسيا و كشورهای آذربايجان، 
و  قزاقستان  تايلند،  روسيه،  يمن،  قطر،  مالزی،  عراق،  اندونزی، 
مديريت  تا  نفت،  چاه  حفر  و  كشف  از  و  می شود  انجام  امارات 
ميادين نفتی و گازی را در بر می گيرد. توليدات اين بخش را انواع 
تشكيل  روغن ها  و  پلی اولفين ها، حالل ها  و  اولفين ها  االستومرها، 

می دهند.

منابع
1. https://www.exxonmobilchemical.com/en/products

2. http://www.mizenaft.com

3. https://www.bourseiness.com

4. www.wikipedia.com
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مجيد غياث
تهران، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، گروه مدل سازي و كنترل فرايند،   صندوق پستی 14975-112

چكیده
چارلز گودیر شیمیدان خودآموخته آمریکایی بود که فرایند پخت الستیک یا ولکانش )vulcanization( را ابداع و توسعه 
داد. وی از این اختراع، تولید محصوالت متنوع و روش فراورش الستیک، به ویژه محصوالت مقاوم در برابر آب، شهرت، 
اعتبار و درآمد فراوانی کسب کرد. کشف یا اختراع فرایند ولکانش حاصل تالش های بی وقفه و شکست های پی درپی گودیر 
 برای رسیدن به محصوالت الستیکی با پایداری خواص و ماندگاری طوالنی بود و آغازگر دهه های درخشان تولید و 
از  او  بود.  پلیمری  و محصوالت  پلیمر  و صنعت  دانش  توسعه  تایر،  و  کفش  به ویژه  از محصوالت الستیکی،  استفاده 

فعالیت های خود استفاده مادی چندانی نبرد، اما بشریت از نتایج کارهای او بسیار سود برد.

يم
دان

ر ب
شت

  بي
 

 
 

زندگی نامه
چارلز گودير در 29 دسامبر 1800 در شهر نيوهاون ايالت كانتيكات 
متولد شد. وی از نوادگان استفان گودير بريتانيايی بود كه در سال 
1638 كولونی مهاجرنشيني بدين نام را تاسيس كرد. پس از اتمام 
تحصيالت دبيرستان در سال 1823 زادگاه خود را ترک كرد و برای 
يادگيری تجارت ابزارآالت كشاورزی به فيالدلفيا رفت. پس از دو 
سال به شهر خود برگشت و با پدرش در زمينه ساخت ابزارآالت 
كشاورزی، فلزی، تزئينی از عاج به شراكت پرداخت. در سال 1824 
ازدواج و دو سال بعد به فيالدلفيا مراجعت كرد و همان تجارت را 
در آنجا شروع كرد. ابزارآالت كشاورزی آن دوران از بريتانيا وارد 
می شد و پس از مدتی فرسوده شده و در آب و هوای سرد شمال 
غرب آمريكا دچار مشكل می شد. چارلز افزون بر تعمير آن ها، خود 
از اين تجهيزات پرداخت و شغل موفقی  كم كم به ساخت برخی 

دست و پا كرد.
اين وضعيت تا سال 1830 ادامه داشت. در آن سال با توجه به 
با اين حرفه و مشكالت جسمی و  ورشكستگی شغل های مرتبط 
سالمتی چارلز وضعيت اقتصادی او رو به افول نهاد. در سال 1831 
گودير كه مطالب متعددی راجع به صمغ الستيك طبيعی و ساخت 

بعضی  توليد  و  زمينه  اين  در  تا  كرد  بود، سعی  شنيده  آن  از  اشيا 
محصوالت الستيكی فعاليت كند. وضعيت خوب پيش می رفت تا 
اينكه دوباره ورشكسته شد. در تابستان 1834 گودير نوعی شير هوا 
 از جنس الستيك برای اتصال به حلقه های نجات غريق ساخت و 
توليدكننده  اولين  كه  رفت   Roxbury India Rubber كارخانه  به 
محصوالت و قطعات الستيكی در بوستون آمريكا بود. اين كارخانه 
از  می كرد.  صادر  متحده  اياالت  سرتاسر  به  را  خود  محصوالت 
و  غواصی  برای  هوا  انتقال  لوله های  محصوالت  اين  مهم ترين 
كه  آنجا  از  بود. گودير  قايق ها  و  برای كشتی ها  نجات  جليقه های 

پیشینه صنعت پلیمر
چارلز گودیر مخترع فرایند ولکانش

شكل 1- چارلز گودير.
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فهميده بود اين جليقه ها شيرهای هوای مطمئنی ندارند و پس از 
مدتی هوای آن ها خالی می شود، سعی بر توليد آن ها كرد. مدير اين 
كارخانه ضمن اظهار عالقه به گودير و خوشحالی از نبوغ وی، با 
ناراحتی گفت كه اوضاع اقتصادی خوب نيست و تجارت قطعات 
الستيكی رو به شكست است. وی درست می گفت و قفسه هايی از 
هزاران قطعه الستيكی مرجوعی به كارخانه را به گودير نشان داد، 
ولی به چارلز پيشنهاد كرد تا قطعه مدنظر را به مدت حداقل يك سال 
امتحان كند. هزاران دالر قطعات الستيكی به كارخانه و كارگاه های 
كوچك مشابه به علت فرسودگی و از دست دادن ويژگی ها و شكل 
ظاهری برگشت داده شده بودند. اصطالحی كه در زبان عموم به 

ذوب شدن الستيك شناخته می شد. 
در ابتدای دهه 1930 تب الستيك به طور ناگهانی آغاز و جامعه 
را دربرگرفت. انواع محصوالت ضدآب، به ويژه كفش و پاپوش، با 
آمريكای جنوبی  نواحی  از  وارد شده  )الستيك(  از صمغ  استفاده 
اساس،  برهمين  گرفت.  قرار  مردم  دسترس  در  و  شد  ساخته 
كارگاه های متعددی تاسيس شد. برخالف انتظار و به طور ناگهانی 
علت  يافت.  كاهش  الستيكی  محصوالت  به  نسبت  عمومی  اقبال 
اصلی اين بود كه در زمستان اين محصوالت، به ويژه كفش ها سرما 
و  می شدند  شل  تابستان  در  و  می دادند  عبور  استخوان  مغز  تا  را 
به كفش  مربوط  فقط  اين وضعيت  پيدا می كردند.  حالت چسبنده 
 نبود و كليه قطعات الستيكی را شامل می شد. اين قطعات در سرما و 
گرمای زياد كارايی خود را از دست می دادند. همين مسئله باعث 
هيچ  شد.  الستيك  كارخانه های  و  كارگاه ها  پی درپی  ورشكستگی 
فيالدلفيا  به  نااميد  نمی آورد. چارلز  از 5 سال دوام  بيش  كارگاهی 
افتاد. وی در زندان  به زندان  از طلبكاران  برگشت و توسط يكی 
عدم  و  استحكام  كه  می دانست  او  برنداشت.  تالش  از  دست  نيز 
چسبندگی قطعه الستيكی به عنوان مهم ترين مشخصه بايد در نظر 
گرفته شود. گودير از همسر خود خواست تا مقداری الستيك، وردنه 

آشپزخانه و نوعی پودر تالك حاوی اكسيد منيزيم به نام مگنزيا برای 
 وی بياورد. با اختالط پودر و الستيك و مالش زياد به كمك وردنه و 
وی  كند.  حل  را  چسبندگی  مشكل  توانست  دست  گرماي  البته 
پس از چند روز به كمك دوستان آزاد و با سرمايه گذاری آن ها در 
به ويژه كفش را  نمونه های محصوالت الستيكی،  اولين  خانه خود 
به همراه همسر و فرزندانش ساخت. روش و فرمول بندی وی ساده 
بود. الستيك، دوده چراغ، پودر تالك مخلوط شده در ترپنتين حل و 
به شكل خمير روی يك اليه پارچه ای پوشش می يافت. محصوالت 
به مرور  ولی  داشتند،  طوالنی تری  عمر  روش  اين  با  توليدشده 
را  سرمايه گذاران  موضوع  همين  می كردند.  پيدا  چسبندگی  حالت 
 نوميد و منصرف كرد. وی مايوس نشد. خانه خود را فروخت و 
به مكان كوچكی در نيويورک نقل مكان كرد و به ازمايش های خود 
از فرمول بندی مشابه و  استفاده  بعدی وی  آزمايش های  داد.   ادامه 
وی  برای  كار  اين  بود.  آهك  آب  در  الستيكی  قطعه  جوشاندن 
موفقيت، شهرت، و پول به همراه داشت و نام وی را بر سر زبان ها 
انداخت. نام وی حتی به اروپا نيز رسيد. به نظر می رسيد، وی در 
جاده موفقيت راه افتاده است. بر حسب تصادف روزی چند قطره 
اين روش ريخت و  با  اسيد ضعيف روی كفش های ساخته شده 
همين  شد.  چسبنده  دوباره  خاصيت،  دادن  دست  از  با  الستيك 
موضوع چارلز را متوجه اين مسئله كرد كه غوطه ورسازی محصول 
الستيكی در نيتريك اسيد باعث تغيير اليه سطحی يا پخت سطحی 
 می شود. وی دوباره محصوالت الستيكی متنوع و بيشتری را توليد و 
روانه بازار كرد. گودير دوباره متمول و نامدار شد، به طوری كه از 
رئيس جمهور اياالت متحده تقديرنامه دريافت كرد. در همين زمان، 
تماس مداوم با تركيبات اسيدی و سربی روی سالمتی وی اثر سوء 
گذاشت. او به همراه شريك تجاری خود كارخانه ای برای ساخت 
 لباس های شنا و غواصی، حلقه نجات غريق، كفش های الستيكی و 
كارخانه  يك  اين،  بر  افزون  وی  انداختند.  به راه  محصوالت  ساير 

شكل 2- تصوير ثبت اختراع مربوط به كشف فرايند ولكانش.
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ساخت ماشين آالت مربوط به فرايند الستيك را نيز راه اندازی كرد. 
اوضاع  خريد.  بزرگی  خانه  و  شد  خوب  دوباره  وی  مالی  وضع 
به خوبی پيش می رفت تا اينكه بحران بزرگ مالی سال 1837 پيش 
دچار  متحده  اياالت  شرقی  ناحيه  تجارت های  از  بسياری  و  آمد 
از  با هاسكين  و  بوستون رفت  به  ورشكستگی شد. گودير سپس 
شركت راكسبری مالقات كرد. هاسكين شركت را متقاعد كرد كه به 
گودير سرمايه قرض دهند و از وی حمايت كنند. در آن دوران كسی 
حاضر به سرمايه گذاری نبود. در اين زمان، محصوالت الستيكی اين 
 شركت به شكل محلول تهيه می شد. گودير با حذف مرحله انحالل و 
به  مربوط  از مشكالت  بسياری  مكانيكی،  به روش  اختالط  انجام 
فرايند شكل دهی را حذف و به خواص نهايی مطلوب دست يافت. 
وی بر همين مبنا روش جديدی برای تقويت كفش های الستيكی 
ثبت و امتياز آن را برای شركت الستيك فروخت. البته اين روش 
 برای مقاوم سازی كفش الستيكی در برابر سرما و گرما و اسيد نبود و 
هر از چند گاه محصوالت تهيه شده با اين روش به كارخانه سازنده 

برگشت داده می شد.
از سال 1834 تا 1839 گودير در همه نقاط شمال غرب آمريكا 
به دنبال سرمايه گذار بود. در همين دوران كشف بزرگی رخ داد. 
می كرد،  تهيه  محصول   Eagle الستيك  شركت  برای  كه  هنگامی 
با گوگرد را روی  به طور تصادفی يك قطعه الستيك مخلوط شده 
اجاق آشپزی پرت كرد. در موقع برداشتن اين نمونه، چارلز مشاهده 
كرد كه اين صفحه بر خالف الستيك معمولی ذوب نشد و حتی 
سخت و بعضی قسمت های آن مانند چرم سوخته شده بود. بدين 
به دست  مناسبی  خواص  گوگرد  با  مخلوط شده  الستيك  ترتيب، 
فعاليت های  و  ثبت  سال  همان  در  را  فرايند  اين  وی  بود.  آورده 
ادامه  ماساچوست  كارخانه كوچكی در  تا سال 1842 در  را  خود 
داد. گودير فرايند پخت را تكميل و در نهايت در سال 1844 ثبت 

اختراع شماره 3633 را تحت عنوان پخت الستيك ثبت كرد. وی با 
اشاره يكی از دوستانش فرايند پخت با گوگرد را با الهام از "ولكان" 

نام خدای آتش در رم باستان، ولكانش )vulcanization( ناميد.
از  يكی  عنوان  به  الستيك  گوگردی  ولكانش  ابداع  يا  كشف 
مهم ترين كشفيات تصادفی در دنيای پليمر تلقی می شود. البته خود 
گودير تصادفی بودن آن را انكار می كرد و ايده پخت را با مشاهده 

سقوط سيب توسط نيوتن مقايسه می كرد. 
دوران  اختراع  ثبت  زمان  تا  الستيك،  گوگردی  پخت  باوجود 
سختی بر گودير گذشت. زمستان سخت، مرگ فرزند، گرسنگی و 
فقر، بی پولی و زندان رفتن به خاطر قرض هايش، بيماری ناشی از كار 
مداوم با مواد شيميايی و اعتراض همسايگان به دليل بوی آزاردهنده 
مواد دوران سختی را برای وی رقم زد. در شدت فقر و گرسنگی 
برادر زن وی ضمن سرزنش چارلز به او گفت كه دوران الستيك 
سپری شده و الستيك مرده است. چارلز با اطمينان فرياد زد، من 
دوباره آن را زنده خواهم كرد و زمان حرف و ادعای او را تصديق 
كرد. با وجود پخت گوگردی و توليد محصوالت بر اين پايه اوضاع 
برای  پاسخ  يافتن  به دنبال  او  گذاشت.  بهبودی  به  رو  دوباره  وی 
رسيدن  برای  گوگرد  و  زمان  گرما،  مقدار  مناسب ترين  و  بهترين 
مخلوط  گرمادهی  متوجه شد،  نهايت  در  بود.  مطلوب  به خواص 
 6 h 130 به مدت°C الستيك و گوگرد با بخار تحت فشار در دمای 
زمان  در  پايداری  به ويژه  و  مطلوب  محصول خواص  به  می تواند 
طوالنی منجر شود. چارلز نتايج كارهای خود را با برادر زن ثروتمند 
خود كه توليدكننده پارچه بود، در جريان گذاشت. با سرمايه گذاری 
جمله  از  محصول  چند  توليد  برای  قراردادهايی  بالفاصله  وی 
ميله های الستيكی و پارچه های آغشته به الستيك منعقد كرد. گودير 
آزمايش های  انجام  به  دوباره  شود،  ميليونر  می توانست  حاال  كه 
متعدد پرداخت تا بتواند هر چيزی را كه می خواست از الستيك تهيه 
كند. تصوير خود را روی صفحه الستيكی نقاشی كرده بود. كارت 
ويزيت، مهر امضا، كاله، لباس، كراوات، كفش و هر چيزی را كه 
می توانست از الستيك تهيه كرده بود. وی افكار بسيار نوينی در باره 
كاربرد الستيك در زمينه های پوشش های ضدآب، فنر ماشين، سپر 
محافظ قايق ها و كشتی ها، تاير دوچرخه و ماشين، جليقه نجات، 
لوله ها و لباس های غواصی داشت كه برخی از آن ها هنوز استفاده 

می شود. 
در سال 1852 در سفر به اروپا با هنكاک مالقات كرد كه او نيز در 
زمينه پخت الستيك فعاليت داشت. هنگامی كه گودير می خواست 
فرايند پخت خود را در بريتانيا ثبت كند، متوجه شد كه هنكاک چند 
هفته زودتر آن را ثبت كرده است. نبرد حقوقی اين دو بر خالف 

از  از ميان صدها محصول ساخته شده  شكل 3- نمونه يك شانه 
جنس الستيك، تا پيش از اين جنس شانه ها از مواد طبيعی بود.
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سماجت  به خاطر  آن  عوايد  تقسيم  و  مصالحه  برای  وكال  توصيه 
گودير به ضرر وی تمام شد. وی معتقد بود، بذر اين فرايند را وی 

كاشته و ديگران از حاصل آن استفاده برده اند.
به  خود  بيمار  دختر  ديدن  برای   1860 جوالی  اول  در  گودير 
نيويورک رفت و به محض ورود دريافت كه دخترش فوت كرده 
است. اين ضربه روحی باعث بيهوشی وی و چند روز بعد فوت 
دالر  هزار   200 وی  هنگام  آن  در  شد.  سالگی   59 سن  در  وی 
مقروض بود، ولی با حق امتياز دريافتی از كارخانه های متعدد، برای 
خانواده خود ثروت قابل مالحظه ای بر جای گذاشت. فرزندان وی 
افزون بر بهبود اوضاع مالی، نبوغ و اراده وی را نيز به ارث بردند. 
تجهيزات  و  دستگاه ها  ساخت  برای  كارخانه ای  وی  بزرگ  فرزند 
كارخانه  وی،  مرگ  از  پس  دهه  چهار  كرد.  ايجاد  كفش سازی 
اينكه  نام گذاری شد. جالب  احترام وی  به  تاير گودير  و  الستيك 

صاحبان اين شركت هيچ ارتباط فاميلی با خانواده گودير نداشتند.

سخن پایانی 

در حال حاضر نزديك به 18 ميليون تن الستيك مصرفی در دنيا 

قاره  سه  استوايی  مناطق  در  آن  درختان  كه  است  طبيعی  منابع  از 
بزرگ رشد می كنند. با وجود برداشت های وسيع از درخت های به 
اصطالح الستيك، بيش از سه ميليارد اصله درخت از انواع الستيك 
متوسط 25 سال محصول می دهد.  به طور  دارد كه هر يك  وجود 
تنها در اياالت متحده نزديك به سيصد هزار شغل و 6 ميليارد دالر 
مديون  اين ها همه  است.  در جريان  تجارت محصوالت الستيكی 
آزمايش ها، فعاليت ها، پايداری ها و تالش های مهندسی خودساخته 
فرزندان  از  نيمی  دست دادن  از  و  شكست  بارها  باوجود  كه  بود 
باوجود  وی  نشد.  نااميد  هيچگاه  گرسنگی،  و  فقر  خاطر  به  خود 
بهره مندی از عوايد اختراعش بر اين باور بود كه زندگی نبايد فقط 
تحصيالت  اينكه  با  گودير  شود.  سنجيده  مادی  استانداردهای  با 
با  كتابی  خود  مهم  اختراع  ثبت  بر  افزون  اما  نداشت،  دانشگاهی 
عنوان Gum Elastic and Its Varieties منتشر ساخت كه تا ميانه 
استفاده  برای  موجود  و  علمی  منابع  مهم ترين  از  يكی  بيستم  قرن 

فعاالن حوزه الستيك بود. 
از سخنان وی می توان به گفته زير اشاره كرد:

ولی  بكارد،  را  بذری  كه  خورد  می  تاسف  زمانی  تنها   "انسان 
هيچ كس محصول آن را برداشت نكند".

مراجع

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear

2. https://connecticuthistory.org/charles-goodyear-and-the-vul-

canization-of-rubber/

3. https://corporate.goodyear.com/en-US/about/history/charles-

goodyear-story.html
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استاد/اساتيد راهنما، )مشاور(پديدآورعنوان پايان نامهرديف
رشته مهندسي پليمر

1/MDPEبررسی خواص مكانيكی و دی الكتريكی كامپوزيت
HTA/yalC به منظور استفاده در پوشش هاي عايق الكتريكی

علی دشتی، زهرا مقصودبهناز صفريان بنا

ساخت غشای ارتقايافته از جنس پليمر PPSU برای حذف 2
رنگ از آب

بهاره رستگار 
شهن آبادی

احسان سلجوقی، )شيرين كيانی(

اصالح عملكرد غشای پلی آكريلونيتريل با آب كافت در 3
محيط بازی

زهرا مقصودريحانه چراغعلی

ساخت و ارزيابی داربست پليمری بر پايه پلی كاپروالكتون و 4
روغن های گياهی به روش وارونگی فازی

زهرا مقصود، )راحله حلبيان(رامينا سيدحكيم

رشته صنايع پليمر
بررسی تجربی اثر روي نيترات و هم افزايی آن با سديم 5

تری پلی فسفات برای كاهش رسوب گذاری كلسيم كربنات و 
خوردگی فلز كربن استيل در آب دريا

رضا عارفی نياروح اله سبزی

بررسی پوشش پليمری برپايه اپوكسی استر و نانوذرات 6
پلی آنيلين برای حفاظت از خوردگی فلز كربن استيل در 

محيط های قليايی

رضا عارفی نيامحسن رعيتی

رشته پديده هاي انتقال و فرايند جداسازي
سنتز وتعيين مشخصات نانولوله سيليكايی و مطالعه اثر آن 7

FDVP بر خواص عبوردهی پليمر
مجيد پاكيزهحميده ياری

بررسی هم خوانی ترموديناميكی داده های آزمايشگاهی 8
حالل پذيري گازهای مختلف در مايعات يونی

سيدحسين مظلومیاحسان روحی

مدل سازی جذب گاز اسيدی در مايعات يونی با استفاده از 9
WSC معادله حالت

سيدحسين مظلومیرضا پورحسن

بهينه سازي فني-اقتصادي فرايند تصفيه پساب حاصل از 10
كارخانجات لبني با استفاده از مطالعه موردي

مهدي پورافشاري چنارسيدمهدي قاسمي

رشته طراحي فرايند
طراحی و بهره برداری بهينه فرايندهای سطح االرضی ميادين 11

نفت و گاز
مهدی پناهی،محمدعلی فنايی احسان زراعتكار

شيخ االسالمی، )مهدی كريمی(

طراحی و ساخت چارچوب آلی-فلزی بر پايه نانوگرافن 12
اكسيد جهت حذف آالينده ماالشيت سبز از محيط آبی

علی احمدپور، طاهره روحانی بسطامیسميه القيسی

مدل سازی استخراج اسانس از گياه دارويی ميخك با كمك 13
كربن دی اكسيد فرابحرانی

سيدمصطفی نوعی باغبان، الهام يسارینويد رباطی

پایان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي شیمي دانشگاه فردوسي مشهد سال 1397
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استاد/اساتيد راهنما، )مشاور(پديدآورعنوان پايان نامهرديف
ساخت واحد پايلوت نم زدايی برای پااليشگاه خانگيران 14

همراه با انجام شبيه سازی ديناميكی با استفاده از نرم افزارهای 
موجود

اكبر شاهسوندوحيد مزينانی

شبيه سازی هيبريدی جذب گاز هيدروژن بر صفحات 15
گرافنی در مجاورت نانوذرات پاالديم

نفيسه فرهاديانفاطمه بخشی

رشته فرايندهاي جداسازي
محمدصادق رضائيان توليد آب هوشمند به وسيله جداسازی غشايی16

دلوئی
سيدمحمود موسوی، احسان سلجوقی، 

)حسينعلی اخالقی اميری(
17PVDF-HFP محمود موسوي، احسان سلجوقیفريده حفارساخت غشای درون پليمری با استفاده از

سنتز و تعيين مشخصات جاذب های نانوكامپوزيت MOF بر 18
پايه بسترهای مختلف به منظور حذف آالينده های رنگی

علی احمدپور، طاهره روحانی بسطامی، روح اله جانی
)محبوبه قهرمانی نژاد(

مدل سازی و بررسی اهميت سينتيك انباشتگی در فرايند 19
نيمه پيوسته تبلور به روش ضدحالل گازی

محمد خليلی 
گرجی محله

سيدمصطفی نوعی

بررسی آزمايشگاهی خشك كردن انجير به كمك سيال 20
فرابحرانی كربن دی اكسيد 

جواد سرگلزايیسعيد آئينه

توليد و بررسی رنگ ترافيكی دوستدار محيط زيست و 21
شب نما با استفاده از پوشش داركردن فسفر

علی احمدپور، سعيد استادموحدفرزانه جابری مفرد

تهيه آزمايشگاهی غشای پلی فنيل سولفون/نانوذره به منظور 22
كاربرد در صاف كردن محيط های آبی

احسان سلجوقی، سيدمحمود موسوی، عاطفه آزادواری
)شيرين كيانی(

23 (M=Pt, Au, Ag) M@POM@TiO2 سنتز نانوهيبريد
به منظور تخريب نور كاتاليزگري آالينده های رنگی

علی احمدپور،علی آيتی، )طاهره شكيبا بهرامی
روحانی بسطامی(

بررسی اثر اسيدهای آلی و نانولوله های كربنی بر ساختار 24
و خواص تراوايی غشای نانوصاف كننده PVA/PVDF و 

حذف آالينده های رنگی از آب

نازنين عباسی 
اسكندری

مجيد پاكيزه

شبيه سازی و بررسی اثر اختالط در سامانه نيمه پيوسته تبلور 25
ضدحالل گازی به روش ديناميك سياالت محاسباتی

سيدمصطفی نوعی،حسينعلی اخالقی نگار جاجرمی
اميری

مدل سازی و شبيه سازی راكتورهای كاتاليزگر واحد بازيافت 26
گوگرد

اكبر شاهسوندرقيه پی پور

27 Mechanical Vapor Recompression( شبيه سازی فرايند
Crystallization, MVRC(، به منظور تصفيه پساب واحد 

Aspen Plus نمك زدايی نفت خام با استفاده از نرم افزار

حسينعلی اخالقی اميری، سيدمصطفی حامد ده مرده
نوعی باغبان

بازيابی -1اتيل2--متيل بنزن از پساب با كمك غشاهای 28
پليمری در فرايند تراوش تبخيری

احسان سلجوقی،سيدمحمود موسویفاطمه رجائی گزيك

پایان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي شیمي دانشگاه فردوسي مشهد سال 1397
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پایان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي شیمي دانشگاه فردوسي مشهد سال 1397

استاد/اساتيد راهنما، )مشاور(پديدآورعنوان پايان نامهرديف

 بررسی آزمايشگاهی و مدل سازی حل پذيري گاز CO2 و 29
اتان در مخلوط حالل های متانول و تولوئن برای 

شيرين سازی گاز طبيعی

سيدحسين مظلومیمكی هادی نخيالوی

ساخت غشای تركيبی پلی بوتيلن سوكسينات/پلی وينيل 30
پيروليدون برای به كارگيری در فرايند تراوش تبخيری

حنان هاشم 
عبدالمولی

سيدمحمود موسوی، )شيرين كيانی(

رشته نانوفناوري
اثر اسانس های آويشن و لعل كوهستان بر خواص 31

نانوكامپوزيت كيتوسان-نانوخاک رس به منظور بسته بندی 
مواد غذايی

شريف ساختمان پور 
بلوكي

محمدتقي حامد موسويان، مصطفي 
شهيد نوقابي

نقش امولسيون نانوذره-عامل سطح فعال در ازدياد برداشت 32
نفت خام

علي احمدپور، حسينعلي اخالقي سمانه نودهي
اميري

تهيه آزمايشگاهی غشای نانوكامپوزيت حاوی نانوذرات 33
تيتانيم كاربيد عامل دارشده به منظورصاف كردن محيط های 

آبی

اميرحسين دشت 
بزرگ

احسان سلجوقی، سيدمحمود موسوی، 
)شيرين كيانی(

ساخت غشای پلی كاپروالكتون- نانوذرات تيتانيم كاربيد 34
عامل دار شده به منظور تصفيه پساب

محمدحسن عباسی 
گراوند

احسان سلجوقی، سيدمحمود موسوی، 
)شيرين كيانی(

مطالعه اثر نانوذرات TiO2 و PdA بر ساختار و خواص 35
PPSU عبوردهی غشای

مجيد پاكيزهفريال آذين فر

رهايش كنترل شده يون آهن به شكل فروس سولفات با 36
استفاده از نانوذرات ليپيدی جامد پوشش داده شده با پليمر 

زيست سازگار آلژينات

نفيسه فرهاديانسيدهليال هاتفی

نفيسه فرهاديانمحمدامين بهرامیتهيه نانوحامل ليپيدی حاوی داروی فنتانيل سيترات37
رشته صنايع غذايي

شرايط بهينه استخراج ساپونين ها به روش استخراج سيال 38
فرابحرانی كربن دی اكسيد با كمك حالل

پرديس شهسوارزاده 
جنگی

جواد سرگلزائی

استخراج تركيبات فنولی عناب با استفاده از سيال 39
فرابحرانی كربن دی اكسيد

جواد سرگلزايی، )شادی بلوريان(فاطمه فرزانه مقدم

شبيه سازی ديناميك مولكولی حذف رنگ های آزو از آب با 40
كمك سطوح نانوگرافنی

محمدتقی حامد موسويان، فاطمه هديه طاهری نيا
موسوی بايگی

جواد سرگلزايی، )شادی بلوريان(زهره يوسف ونداستخراج كوركومين به وسيله سيال فرابحرانی كربن دی اكسيد41

محمدتقی حامدموسويان، فرشته زهرا جعفریاستخراج رنگ دانه ليكوپن از ضايعات هندوانه آجيلی42
حسينی
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استاد/اساتيد راهنما )مشاور(پديدآورعنوان پايان نامهرديف
رشته مهندسي شيمي

بررسی اثر شكل نانولوله در يون زدايی آب و بررسی جذب 1
گاز در گرافن های ستونی به كمك شبيه سازی ديناميك 

مولكولی 

محمدتقی حامدموسويان، فاطمه محمد رزمخواه
موسوی بايگی، )علی احمدپور(

ساخت، اصالح و ارزيابی غشای فيلم نازک مركب بر پايه 2
اليه انتخاب گر پلی  وينيل الكل جهت جداسازی مواد دارويی 

از آب

فاطمه مدحت 
بجنورد

مجيد پاكيزه

مطالعه تجربی و مدل سازی رفتار گرمايي مخلوط های 3
دوگانه مواد تغييرفازدهنده از نوع اسيدهای چرب)C10 تا 

)C18

سيدمحمدرضا 
ميرپوريان

سيدحسين نوعی باغبان، )محمدحسن 
وكيلی(

سيدمحمود موسویحجت بنازادهجذب اكسيژن از هوا به وسيله تماس دهنده غشايی4

شبيه سازی ديناميك مولكولی غشاي پيل سوختی و اثر 5
افزودن پلی اكسومتاالت ها بر سازوكار انتقال پروتون

محمدتقی حامدموسويان، علی سعيد اكبری
احمدپور، )فاطمه موسوی بايگی(

توسعه كاربرد فلزات واسطه در فرايند توليد نوركاتاليزگر 6
هيدروژن

سيدمصطفی نوعی، محمد حقيقیسعيد محزون

مطالعه تجربی استفاده از چارچوب های آلی-فلزی در 7
ساخت غشاهای اسمز پيشرو

مهدی پورافشاری چنار، مجيد پيروی، مهرزاد ارجمندی
)محسن جهانشاهی(

بررسی مطالعاتی و آزمايشگاهی اثر نانولوله های كربنی و 8
گرافن عامل دارشده بر خواص ترموفيزيكی روغن ديزل

سعيد زينالي هريسعطيه نداف

رشته پديده هاي انتقال و فرايند جداسازي
جداسازی بازدارنده سينتيكی هيدرات از آب با كمك 9

فناوری غشايی
مجيد پاكيزهمريم گلپور

تهيه آزمايشگاهی غشای تركيبی بر پايه ABEP و كاربرد آن 10
در فرايند تراوش تبخيری به منظور حذف ماده آلی از آب

سيدمحمود موسوی، احسان سلجوقی، سمانه سلوكی پور
)مهدی پورافشاری چنار(

پایان نامه هاي دكتراي مهندسي شیمي دانشگاه فردوسي مشهد سال 1397
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فرايندهاي  شبيه سازي  و  طراحي  در  كاربردهايي 
شيميايي پايدار

سال انتشار: 2019
Anton ،Alexandre C. Dimian :نويسندگان

 Costin Sorin Bildea و A. Kiss

Elsevier :ناشر

در كتاب »كاربردهايي در طراحي و شبيه سازي فرايندهاي شيميايي 
پايدار« به كاربردهاي چالش برانگيز در طراحي فرايند هاي شيميايي 
آن  از  است.  شده  پرداخته  زيست  محيط  دوست دار  اما  كارآمد، 
جمله مي توان به پيشرفت هاي اخير در علم شيمي و كاتاليزكردن 

اشاره كرد كه به مواد خام تجديدپذير وابسته هستند.
شيمي،  زمينه  در  بنيادي  اطالعات  اساس  بر  كه  كتاب  اين 
واحد  عمليات  و  شيميايي  واكنش هاي  مهندسي  ترموديناميك، 
طراحي  و  توسعه  مسير  در  مهمي  بسيار  منبع  است،  شده  نوشته 
نوآورانه فرايندهاي شيميايي با استفاده از شبيه سازي هاي رايانه اي 

به عنوان ابزار مفهومي كارآمد است.
و  كارشناسي  مقاطع  دانشجويان  اثر،  اين  براي  هدف  جامعه 
تحصيالت تكميلي رشته مهندسي شيمي و نيز متخصصان در اين 
 زمينه، با هدف گسترش مهارت هاي آن ها در طراحي مفهومي و 
 20 و  كلی  بخش   5 در  كه  كتاب  اين  فرايندهاست.  در  نوآوري 
درباره  جامعي  مطالعات  دربرگيرنده  است،  شده  تهيه  فصل 

فرايندهاي صنعتي مرتبط بوده و در آن به تشريح فرايندهاي توليد 
مشابه با تأكيد خاصي بر زيست توده پرداخته شده است. همچنين، 
كتاب حاضر شامل روش هاي نظام دار در طراحي فرايند مفهومي، 
كاالهاي شيميايي، واسطه هاي صنعتي، سوخت هاي تجديدپذير و 

مواد شيميايي خاص است.

طراحي،  اصول،  ابرآب گريز:  پليمري  پوشش هاي 
روش هاي ساخت و كاربردها

سال انتشار: 2019
Smita ،Sushanta Samal :ويراستاران

Sanjay Kumar Nayak و Mohanty

Elsevier :ناشر
كاربردهاي  و  توليد  كتاب، روش هاي  اين  در 

جامع  به طور  ابرآب گريزي  ويژگي  داراي  پليمري  پوشش هاي 
مرور شده و به آشناسازی خواننده با فنون پيشرفته و اصول علمي 
پرداخته شده است. در مباحث ارائه شده در كتاب، اطالعات دقيقي 
پليمري  پوشش هاي  تهيه  روش هاي  و  بنيادي  نظريه هاي  درباره 
بالقوه  و  فعلي  كاربردهاي  ارائه شده است. همچنين،  ابرآب گريز 
مواد يادشده، گستره اي از كاربردهاي نوين و قابل فروش را در 
صنايع گوناگون نشان مي دهد كه از آن جمله مي توان به پوشش هاي 
با خواصي چون مقاوم در برابر رسوب گذاري و خودتميزكنندگي، 
كاهش  خوردگي،  از  ممانعت  يخ زدا،  يخ زدگي،  برابر  در  مقاوم 
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پيشرفته  كاربردهاي  و  روغن-آب  جداكننده  لغزش،  و  كشش 
پزشكي اشاره كرد.

زمينه  در  ارزشمندي  بسيار  مباحث  حاوي  كتاب  اين  مطالب 
پوشش هاي پليمري يا اصالح سطح پليمرهاست كه از سويي براي 
از  و  تكميلي  تحصيالت  دانشجويان  و  دانشمندان  پژوهشگران، 
پليمر، مهندسي  پليمر، شيمي  براي متخصصان علوم  سوي ديگر 
اطالعات  همچنين،  است.  استفاده  قابل  مواد  علم  و  پالستيك ها 
جامع جمع آوري شده در كتاب مورد توجه دانشمندان، متخصصان 
پژوهش و توسعه )R&D(، طراحان توليد و مهندساني است كه در 
جست وجوي بهبود محصوالت توليدي با پوشش هاي ابرآب گريز 

هستند.
است.  شده  نوشته  كلي  بخش  دو  و  فصل   14 در  كتاب  اين 

عناوين برخی از فصل های آن بدين ترتيب است:
- اصول سطح ابرآب گريز،

- پوشش هاي پليمري ابرآب گريز: چشم انداز طراحي،
- روش ها و فنون ساخت سطوح ابر آب گريز،

- نانومواد در طراحي و ساخت پوشش پليمري ابر آب گريز،
- شناسايي پوشش پليمري ابر آب گريز،

- پايداري سطوح ابر آب گريز،
- رفتار چسبندگي زيست شناختي پوشش پليمري ابر آب گريز،

- پوشش هاي ابرآب گريز در كاربردهاي پزشكي و
- سطوح ابر آب گريز براي جداسازي آب-روغن.

فرايندپذيري كامپوزيت هاي پليمري

سال انتشار: 2019
Mayank و Anup K. Ghosh :نويسندگان

Dwivedi

Elsevier :ناشر

در كتاب فرايندپذيري كامپوزيت هاي پليمري به شرح فراورش 
كامپوزيت هاي پيشرفته و فناوري هاي مختلف اين كار با اعمال 
توجه و تأكيد خاصي بر تفاوت مشخصه هاي فرايندپذيري اقدام 
بر  را  فراورش  فنون مختلف  اثر  كتاب،  اين  مباحث  شده است. 
اين  در  مي دهد.  پوشش  نهايي  محصول  مشخصه هاي  و  كارايي 
از  است،  آمده  در  تحرير  رشته  به  آموزشي  رويكرد  با  كه  اثر 
)شامل  ارزشمندي  آموزشي  ابزارهاي  و  توضيحات  تصاوير، 
در  خواننده  به  تا  است  شده  گرفته  بهره  تمرين ها(  و  مثال ها 
ياري رساني  موجود  فناوري هاي  اصالح  نيز  و  تعيين  تشخيص، 
كتاب  به عنوان  پليمري  كامپوزيت هاي  فرايندپذيري  كتاب  شود. 

درسي-آموزشي براي فراورش پليمرها و كامپوزيت ها در مقاطع 
مرجعي  به عنوان  مي تواند  نيز  و  است  مفيد  تكميلي  تحصيالت 

براي مراجعه متخصصان نيز استفاده شود.

پليمرشدن آنزيمي در مسير شيمي پليمر سبز 
از مجموعه كتاب هاي: شيمي سبز و فناوري پايدار

سال انتشار: 2019
Hiroshi ،Shiro Kobayashi :ويراستاران

Jun-ichi Kadokawa و Uyama

Elsevier :ناشر

 در اين كتاب، پژوهش هاي انجام شده در زمينه پليمرشدن آنزيمي و 
رويكرد هاي آنزيمي مرتبط با آن پوشش به طور جامع مرور شده 
است. اين روش براي توليد پليمرهاي ويژه استفاده مي شود كه 
نويدبخش  و  ارزشمند  سبز  پليمر  شيمي  فرايندهاي  انجام  براي 
هستند. اين اثر مشتمل بر 12 فصل است كه موضوعات زير را 

دربرمي گيرد:
- معرفي سه دسته از آنزيم ها شامل اكسيدورداكتاز، ترانسفراز و 

هيدروالز به عنوان آنزيم هاي پليمرشدن و اصالح كننده،
آنزيمي  پليمرشدن  با  معين  پلي ساكاريدهاي  توليد  شرح   -
كاتاليزشده به وسيله هيدروالزها و ترانسفرازها، توليد گستره اي از 
 پلي استرها با كمك واكنش چندتراكمي كاتاليزشده با هيدروالز و 

حلقه گسترده، پليمرشدن 
با  كه  آسيل ترانسفراز  كاتاليزگر  با  پلي استرها  سنتز  چگونگي   -
نيز  و  مي شود  توليد  درون تني  به شكل  ميكروارگانيسم ها  كمك 
روش توليد پلي پپتيدها و ساير پليمرها از راه پليمرشدن آنزيمي 

كاتاليزشده به وسيله آنزيم هاي مناسب.
آنزيمي  پليمرشدن  با  پلي)آروماتيك(ها  آوردن  به دست   -
 كاتاليزشده به وسيله اكسيدورداكتازها و نمونه هاي پيچيده آن ها و 
آنزيم هاي  اثر  در  مونومرها  وينيل  اكسايشي  پليمرشدن   نيز 

يادشده،
مواد  توليد  براي  پليمرها  آنزيمي  اصالح  به  دست يابي   -
عامل دارشده پليمري و معرفي پليمرشدن آنزيمي به عنوان فرايند 
كاتاليزگر،  زياد  كارايي  غيرسمي،  كاتاليزگرهاي  داراي  سبز 
حالل هاي سبز و مواد آغازگر تجديدپذير و كاهش مقدار توليد 

محصوالت جانبي و
 كتاب پليمرشدن آنزيمي در مسير شيمي پليمر سبز در 12 فصل و 

389 صفحه تدوين شده است.




