پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال  1365با هدف توسعه
علوم و فناوري مواد پليمري و پتروشيميايي ،تربيت نيروي انساني
متخصص ،تقويت ارتباط با صنعت و دانشگاه ،رفع نيازهاي كشور
در زمينه پليمر و مشاركت در توليد جهاني علم تاسيس شد.
اين پژوهشگاه ،در زیربنایی به وسعت تقريبي  45000مترمربع
با داشتن تجهیزات مدرن و کارآمد و کادری متخصص و توانمند از
امکانات خوبی بهره مند است .درحال حاضر 352 ،نفر در پژوهشگاه
مشغول فعاليتاند كه حدود  85نفر از آنان را اعضاي هيئت علمي و
 79نفر را كارشناسان پژوهشي تشكيل مي دهند كه به فعاليتهاي
پژوهشي اشتغال دارند .ساير كاركنان نيز پژوهشهاي در دست
اجرا را پشتيباني ميكنند.
اهداف
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هدف از تاسيس پژوهشگاه ،توسعه علوم و فناوري مواد
پليمري و پتروشيميايي ،تربيت نيروي انساني متخصص ،تقويت
ارتباط با صنعت و دانشگاه ،رفع نيازهاي كشور در زمينه پليمر و
مشاركت در توليد جهاني علم است كه در اين راستا اهداف و
وظايف زير را در دستور كار خود قرار داده است:
 مطالعه ،تهي ه و اجراي طرحهاي پژوهشي ،بنيادي ،كاربردي وي مختلف علوم و فناوري مواد و مصنوعات
توسعهاي در زمينهها 
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معرفی

در این بخش به معرفی مراکز علمی و صنعتی پیشگام و
شاخص در زمینه علوم و فناوری پلیمر می پردازیم.

پليمر 
ي
 فناوري و تدوين دانشهاي فني در زمينهعلوم و فناوري پليمر
 مشاركت در توليد جهاني علم و حركت در مرزهاي دانش نوآوري فناوري در زمينه علوم و مهندسي پليمرهاي محقق با ايجاد دورههاي
ت نيروي انسان 
 كمك به تربي تحصيالت تكميلي دورة فوق ليسانس و دكتري و همكاري با
ساير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور براي ايجاد
دورههاي مشترك
ي دورههاي آموزش كوتاه مدت ب ه منظور ارتقای سطح
 برپاي ش و مهارت كاركنان صنايع پليمري
دان 
ج به دست آمده
ي و فني و انتشار نتاي 
 ايجاد واحد اطالعات علم از پروژههاي تحقيقاتي
 ايجاد ارتباط بيشتر بين تحقيقات بنيادي و كاربردي و اهدافملي
 فراهم آوردن موقعيتها توانایی ها و مجال دست يافت برايدانشمندان و مهندسان اين رشته علمي
ل در
ي و فني پليمري ب ه منظور تسهي 
ت علم 
 تهي ه بانك اطالعا انتقال اطالعات
ي داخل و خارج
 -ارتباط با سایر مؤسسات علمي و پژوهش 

معرفی

كند.

امكانات و توانمنديها

پژوهشگاه افزون بر دارا بودن  11کارگاه و  22آزمایشگاه ،مرکز
کامپیوتر و مجهزترین و غنی ترین کتابخانه تخصصی پلیمر در ایران
با  13560عنوان کتاب فارسی و التین ،از امکانات جانبی و رفاهی
مهمان سراي پژوهشگاه ،خانههاي سازماني براي اسكان اعضاي
هيئت علمي ،درمانگاه ،خوابگاه دانشجویان ،رستوران و آمفی تاتر
برخوردار است.
كارگاه هاي پالستيك ،الستيك ،كامپوزيت ،رنگ و روكشهاي
سطح ،LIM ،مهندسي پليمريزاسيون ،OCM ،پيروكربن ،قيرپليمر و
كارگاههاي مركز رشد و آزمايشگاه هاي تجزيه گرمايي ،پرتو ايكس،
خواص فيزيكي ،رئولوژي ،كروماتوگرافي ،ميكروسكوپي (نوري
و الكتروني) ،اسمومتري ،NMR ،طيفسنجي ،خواص مكانيكي،
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ي طرحهاي
ق و اجرا 
ق برقراري سمينار ،مبادله محق 
كشور از طري 
ت ضوابط مربوط
ي مشترك با رعاي 
پژوهش 
ت از
ي محيط زيس 
 مطالعه و پيشنهاد روشهاي پاكساز ضايعات پليمري
ح مصرف مواد پليمري
ش الگوي صحي 
 آموز ي از طريق انتشار كتب و نشريات
 ارتقای سطح دانش عموم علمي
ي با توج ه به كاربرد آنها
ي محصوالت جديد پليمر 
 معرف ب دانش فني در زمينه توليد پليمرها
 كس ي ملي
ي طرح ها 
ي و اجرا 
 مشاركت در طراح ي طرحهاي
ي و اجرا 
ي صنايع پليمر 
 شناسايي نيازهاي فن تحقيقاتي مرتبط
ي نيمه صنعتي
ي طرح ها 
 اجرا  توليد محصوالت پليمري و تدوين روش فناوري كمك به استاندارد کرد ن محصوالت و صنايع پليمري همكاري همهجانبه با انجمن پليمر ايران ايجاد مركز رشد وابسته به پژوهشگاه براي استفاده نخبگان وفناوران و كارآفرينان بخش خصوصي

 ايجاد پژوهشكده پتروشيمي و همكاري همه جانبه با صنعتپتروشيمي ايران
 نهايت ًا ايجاد يك پژوهشگاه مجهز پيشرفته كه بتواند در عرصهعلوم ،فناوري و مهندسي پليمرها با مراكز پيشرفته جهاني رقابت

معرفی

خواص الكتريكي ،ليزر و آزمايشگاههاي  in vitroو
موجب شده است تا پژوهشگاه در زمينه ساخت ،شناسايي و
تجزيه پليمرها از توانمندي منحصر به فردي برخوردار باشد.
آزمايشگاه هاي مركزي پژوهشگاه عضو شبكه آزمايشگاهي نانو و
آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد ملي ايران است.
پژوهشگاه بهعنوان اولين مركز دانشگاهي و پژوهشگاهي در
ايران و خاورميانه موفق به دريافت اعتبارنامة ISO/IEC 17025
از سوي مرجع اعتباردهي  DAPآلمان شد .پژوهشگاه موفق به
اخذ تاييد صالحيت بينالمللي استاندارد  ISO/IEC 17025براي
آزمونهاي آزمايشگاههاي پنج گروه پژوهشي ديگر نيز شده است.
اين گروهها عبارتند از:
 -1گروه علوم
 -2گروه كامپوزيت
 -3گروه پليمرهاي زيست سازگار
 -4رنگ ،رزين و پوششهاي سطح
 -5گروه سامانههاي نوين دارورساني
الزم به ذكر است ،آزمايشگاههاي اين پژوهشگاه داراي تاييد
صالحيت ملي از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ()ISIRI
و نیز گواهينامه سيستمهاي مديريت كيفيت  ISO 9001:2008است..
in vivo
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هم اکنون پژوهشگاه دارای  4پژوهشکده علوم پلیمر ،فرايند پليمر،
پتروشيمي و مهندسي پليمريزاسيون با  14گروه پژوهشی 3 ،معاونت
پژوهشی ،فناوری و پشتيباني و  2قطب علمی فرایند و پوشش های
پلیمری و پلی یورتان است .این  14گروه عبارتند از :علوم پلیمر،

سامانه  های نوین دارو رسانی ،پلی یورتان ،زیست پلیمر ها ،الستیک،
پالستیک ،رنگ ،رزین و روکش های سطح ،کامپوزیت ،مهندسی
پلیمریزاسیون ،کاتالیست ،مدل سازی و کنترل فرایند طراحی و
ساخت ،سنتز مواد پتروشیمیایی و تبدیل گاز هم چنین ،کانون
کاتالیست ایران در پژوهشگاه مستقر است.
انتشارات

پژوهشگاه در راستای انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشی در
زمینه پلیمر ،مجله دوماهانه علوم و تكنولوژي پليمر به زبان فارسي
به نشانی  http://jips.ippi.ac.irو (Iranian Polymer Journal,(IPJ
 http://journal.ippi.ac.irرا به طور ماهانه به زبان انگليسي با
محتواي متفاوت منتشر ميكند كه در پايگاههاي معتبر اطالع رساني
علمي داخلي و خارجي از جمله  ISIفهرست ميشود.
هر دو مجله دارای درجه اعتبار علمي -پژوهشي بوده و پذیرش
مقاالت در آنها به طور مستقیم الکترونیکی ()on line submission

معرفی
انجام می شود .از ابتداي سال  IPJ ،2012زير نظر انتشارات
 Springerدر حال انتشار است.
نشريه بسپارش ( ،)http://basparesh.ippi.ac.irبا هدف كمك
به ترويج دانش پليمر و ارتقاي سطح آن در جامعه دانشگاهي و
صنعتي از سال  1390با انتشار مقاالت پژوهشي و ترويجي در
زمينه هاي مختلف پليمر به زبان فارسي فعاليت خود را آغاز كرده
است .همچنين ،نشريه كامال تخصصي  Polyolefinsنيز به زبان
انگليسي در حال انتشار است .افزون بر مجالت ياد شده ،انتشار
خبرنامه دوماهانه پلیمر و چندين جلد كتاب تخصصی پلیمر از
فعالیت های انتشاراتی اين پژوهشگاه است .این کتاب ها توسط
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه تألیف شده است.
فعالیت های آموزشی

برگزاري چند سمینار ملی و بینالمللی و ارائه دهها دوره و كارگاه
آموزشي كوتاه مدت به متخصصان ،همکاری با سایر مراکز علمی ملی و
بینالمللی و برگزاری دورههاي تحصیالت تکمیلی كارشناسي ارشد و
دكتري از دیگر فعالیتهای پژوهشگاه بهشمار ميرود .تاكنون 265
نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  53نفر در مقطع دکتری از اين
پژوهشگاه فارغالتحصیل شدهاند .طرحهاي دانشجويان این مقاطع در
راستاي انجام طرحهاي بنيادي و كاربردي پژوهشگاه تعريف و به
اجرا درميآيد.
فعالیت های پژوهشی

به عنوان برترين هاي آزمايشگاه هاي شبكه آزمايشگاهي فناوري
نانوي كشور از ديگر افتخاراتي است كه پژوهشگاه در كارنامه
پربار خود دارد .پژوهشگاه با هدف تجاري كردن نتايج تحقيقات
نخبگان جوان اقدام به ایجاد مركز رشد فناوري پليمر با ظرفيت 50
هسته تحقيقاتي کرده است كه هم اكنون  37هسته پژوهشي بخش
خصوصي در آن فعال است.
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اجرای بيش از  1000طرح پژوهشی در زمینه های مختلف علوم و
فناوری پلیمر ،انتشار بیش از  4195مقاله که از این تعداد 1266
مورد آن در مجالت  401 ،ISIمورد در مجالت علمی-پژوهشی و
 171مورد در مجالت علمی-ترویجی و سایر مجالت داخلی592 ،
مورد در سمینارهای خارجی و  1765مورد در سمینارهای داخلی
بوده است 266 ،ثبت اختراع داخلي و خارجي و  4بارکسب مقام

در جشنواره های بین المللی خوارزمی و رازی از دستاوردهای
پژوهشي اين مركز تحقيقاتي است .كسب دو بار مقام پژوهشگاه
برتر كشوري ،کسب رتبه مرکز تحقیق و توسعه برتر در جشنواره
 ،IRDAچهار بار برگزيده شدن آزمايشگاه هاي مركزي پژوهشگاه

پلیمرهای عامل دار با خواص بسیار ویژه می توانند عالوه بر بهبود
کیفیت کاغذ ،قیمت آن را نیز کاهش دهند .نشاسته پلیمری طبیعی
است که از اولین روزهای کاغذسازی برای بهبود کیفیت کاغذ به
کار برده شده است .از دهه  ،1960نشاسته های کاتیونی با انتهای
مرطوب و گاهی در ترکیب با نشاسته سطح برای بهبود مشخصه های
فیزیکی کاغذ و کاهش هرینه تولید آن استفاده شده است .اخیرا
پژوهش روی نشاسته با انتهای مرطوب منجر به دست یابی به
گستره ای از پلیمرهای عامل دار با خواص بسیار ویژه شده است

اخبار علمی

زیست پلیمر ها در کاغذ سازی

که موجب بهبود کیفیت کاغذ و کاهش قیمت
آن میشود .این فناوری که وکتور ()VECTOR
نامیده میشود بر پایه فرایند نوینی است که
باعث پیوندزنی گروههای عاملی مختلف روی
زنجیر پلیمر نشاسته میشود .محصوالت اصالح
شده به شکل مایع آماده مصرف تهیه میشوند و
دارای تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکاست.
محصوالت این گستره به وسیله مواد جامد
خشک ،خواص رئولوژیکی و چگالی بار آنها
قابل تفکیک اند .در ابتدا فناوری وکتور برای امولسیون سازی
انیدرید سوکسینیک آلکیل ابداع شد .امروزه ،محصوالت این گستره
برای کاربردهای متعدد شامل قابلیت خدمات دهی ماشین آالت و
شناسایی انواع کاغذ مانند کاغذهای بافت دار ،بسته بندی و تزئینی
استفاده می شود .محصوالت این فرایند دارای چگالی بار زیاد و
پایدار و غلظت و گرانروی پایدارطی انبارش و استفاده بوده و از
عمر مفیدی در حدود  12ماه برخوردارند.
http://roquette-industrialnaturalpolymers.com
منبع:

استفاده از فناوری نانو در ساخت کاغذ پلیمری مغناطيسي و ضدآب و باكتري

فصلنامه پژوهشی -آموزشی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1391

یک گروه پژوهشی در موسسه تكنولوژي ایتالیا به کمک فناوری نانو
موفق به ساخت کاغذ پلیمری مغناطيسي و ضدآب و باكتري شدند.
به گفته سرپرست گروه ،آنها پلیمر را از مونومر یا مولکول های
تشکیل دهنده کاغذ و نانوذرات تهیه شده در آزمایشگاه ایجاد
کرده اند .آنگاه ،پلیمر حاصل در محلولی هم زده می شود تا ماتریس
پلیمری تهیه شود که می تواند به کاغذ با تزریق ،غلتک کاری،
فروبری یا پوشش دهی افشانشی اعمال شود .نانوذرات افزوده
شده خواص جدید کاغذ را معین می کنند .مثال با اضافه کردن
نانوذرات اکسید آهن کاغذ مغناطیسی و با افزودن نانوذرات نقره
کاغذ ضدباکتری به دست می آید.
پژوهشگران با افزودن نانوذرات کلوییدی فریت منگنز
ابرمغناطیسی ،کاغذی مغناطیسی و ضدآب به دست آوردند .تهیه
کاغذ فلوئورسان نیز با این روش امکان پذیر است.در این فرایند،
محلول کاغذ را پوشش نمی دهد ،بلکه پوسته نازکی در اطراف هر
یک از الیاف کاغذ به وجود می آورد .این بدان معنی است که کاغذ
را می توان همچنان به طور معمولی به کار برد و خاصیت اصلی
56

کاغذ یعنی قابلیت چاپ آن به هیچ وجه از بین نمی رود .این فرایند
برای تهیه محصوالتی چون اسکناس و کاغذدیواری نیز مناسب
است .کاغذهای ضدباکتری در بسته بندی دارو و غذا از اهمیت
زیادی برخوردار است .از کاغذهای فلوئورسان و مغناطیسی
می توان در حفظ امنیت و محافظت از پول و اسکناس و سایر اسناد
مشابه استفاده کرد .کاغذهای ضد آب را نیز می توان برای حفظ
اسناد میراث فرهنگی به کار برد.

منبع:

http://roquette-industrialnaturalpolymers.com

ابرانباره های برپایه گرافن با لوح های DVD

گرافن لیزر دیده
ورقه پالستیکی

جداکننده و الکترولیت

با پوشش دهی لوح های  DVDبا فیلمی از گرافیت اکسید و سپس

عمل آوری آنها با تابش لیزر در یک دستگاه
نوری ،پژوهشگران موفق به ساخت انباره های الکتروشیمیایی
کارآمد برپایه گرافن شدند به طوری که این انباره ها ،قابلیت صدها
تا هزارها بار شارژ و تخلیه را دارند.
پژوهشگران دانشکده شیمی و بیوشیمی دانشگاه لسآنجلس به
همراه محققان موسسه نانوسیستم کالیفرنیا انبارههای الکتروشیمیایی
پایه گرافنی کارآمدی را ساختند که قابلیت حفظ خواص
الکتروشیمیایی عالی خود را تحت تنشهای مکانیکی دارد .فرایند
ساخت بر اساس پوششدهی لوح  DVDبا فیلمی از اکسید گرافیت
است .سپس ،به این لوحها در درون یک دستگاه LightScribe
 DVDنوری ،لیزر تابانده میشود تا الکترودهای گرافن تولید شوند.
بدين ترتيب ،مشكل الكترودهاي كربن فعال كه كارايي انبارههاي
الكتروشيميايي تجاري را محدود مي كنند ،در اين انباره جديد رفع
LightScribe DVD

اخبار علمی

نسل جدید باتری های سیلیکونی
فناوری جدید باتری های سیلیکونی ،گامی نوین در تولید باتری هایی
سبک تر ،کوچک تر و با طول عمر بیشتر است .طراحی باتری های
جدید شامل یک نانولوله سیلیکونی دودیواره است که با الیه نازکی
از اکسید سیلیکون پوشیده شده است.
بیش از یک دهه است که دانشمندان تالش می کردند تا باتری های
لیتیمی را بهبود بخشند .آنها سعی می کردند گرافیت موجود در
باتری را با سیلیکون جایگزین کنند که در این حالت  10برابر بیشتر
شارژ را ذخیره می کرد .اما ،ساختار سیلیکونی باتری تنها با چندبار
شارژ شدن و خالی شدن ،خرد می شد و باتری دیگر قابل استفاده

ها کربن و سیلیکون

کربن

پلیمر

نبود .برای رفع پژوهشگران دانشگاه استنفورد نانولوله سیلیکونی
دودیواره را ارائه کرده اند .این باتریها تا  6000بار شارژ میشوند،
یعنی بیشتر از آنچه ماشینهای الکترونیکی و تلفنهای همراه احتیاج
دارند.
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شده است.
دانشمندان الکتروليت مایع را با الکترولیت ژل پلیمری جایگزین
کرده اند ،که عالوه بر کاهش وزن و ضخامت و ساده سازي فرايند
ساخت ،به عنوان یک جداکننده عمل می کند و انباره حاصل نيازمند
ماده ويژه اي براي بسته بندي نخواهد بود.
يادآور مي شود ،انباره هاي الكتروشيميايي تجاري موجود از
يك جداكننده ديواره ساندويچي قرار گرفته ميان دو الكترود و
الكتروليت مايع تشکیل شده است كه در يك ظرف استوانه اي يا
يك سلول دكمه اي جاسازي شده اند .متاسفانه معماري اين وسيله
به نحوي است كه امكان دارد ،نشت زيان آور الكتروليت از آن رخ
دهد و با طراحي فعلي اين انباره نمي توان از آن عمال در وسايل
الكترونيكي انعطاف پذير استفاده كرد .اين روش جديد يكپارچگي
مكانيكي وسيله را بهبود می بخشد و طول عمر آن را حتي در
شرایط سخت آزمایشی افزايش مي دهد.
الكترودهاي گرافني از نظر مكانيكي مقاوم اند و رسانندگي زيادي
(بيش از  )1700 S/mدر مقايسه با كربن فعال ()10-100 S/m
دارند .اين بدان معني است كه الكترودهاي ياد شده مي توانند
برخالف انباره هاي معمولی بدون هيچ محمل يا جمع كننده اي به
طور مستقيم به عنوان الكترودهاي ابر انباره استفاده شوند.
پژوهشگران اين طرح اميدوارند ،ساخت اين ابرانباره ها راهي
براي سامانه هاي ذخيره انرژي ايده آل بگشايد كه در نسل بعدي
وسايل الكترونيكي انعطاف پذير و قابل حمل مورد نياز است .شرح
کامل این تحقیق در نشریه  Scienceچاپ شده است
http://scitechdaily.com
منبع			 :

اخبار علمی
طی پنج سال این گروه تحقیقاتی توانستند تا دوام آندهای
سیلیکونی باتری را با خارج کردن آنها از نانوسیمها و نانوذرات
سیلیکونی توخالی بهبود بخشند .آخرین طراحی آنها شامل نانولوله
سیلیکونی دودیواره است که با الیه نازکی از اکسید سیلیکون پوشش
داده میشود .اکسید سیلیکون ،یک ماده سرامیکی چقرمه است.
آند نانولوله سیلیکونی دودیواره با یک فرایند چهار مرحله ای
هوشمند ساخته می شود:
 -1ساخت نانوالیاف پلیمری
 -2گرمادهی با وجود هوا و سپس بدون آن تا کاهش یافتن الیاف

به کربن
 -3پوشش دهی سطح خارجی الیاف کربن با سیلیکون
 -4گرمادهی کربن با بیرون راندن هوا و ایجاد لوله هم زمان با
محکم کردن الیه اکسید
به گفته سرپرست این تیم پژوهشی ،تحقیقات آینده این گروه روی
ساده ساری فرایند ساخت نانولوله های سیلیکونی دودیواره متمرکز
است .شرح کامل این تحقیق در نشریه Nature Nanotechnology
در سال  2012به چاپ رسیده است.
http://scitechdaily.com
			
منبع:

ساخت نوعی پلیمر مقاوم با كمك پرتوهای الكترون توسط محققان ایرانی
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پژوهشگران دانشكده مهندسی هستهای و فیزیك دانشگاه صنعتی
امیركبیر با استفاده از تابش باريكههای الكترون ،نوعی پلیمر مقاوم
ساختند.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیركبیر ،مریم رزازان
پژوهشگر این طرح ،در باره كاربرد كامپوزیتها یا مواد تركیبی در
صنایع مختلف گفت :كامپوزیتها بر پایه پلیمر ،سرامیك و فلز
هستند و برای رسیدن به خواص مورد نظر و با توجه به نوع كاربرد
با مواد مختلفی به عنوان تقويتکننده ترکیب میشوند.
از موادی كه مورد توجه پژوهشگران واقع شده استفاده از
تقویت كننده پرك شیشه یا ذرات بسیار ریز شیشه در اپوکسی است
كه در این پژوهش این دو ماده با مقادیر مختلف تركیب و پس از
پخت ،نانوكامپوزیت اپوكسی -پرك شیشه با مقاومت عالی در برابر
آب بهدست میآید.
این پژوهشگر یادآور شد :در مرحله بعدی این پژوهش ،افزایش
مقاومت این كامپوزیت با استفاده از پرتودهی مطالعه شد .از اینرو،
نمونههای ساخته شده برای ایجاد اتصال عمودي در پلیمر و افزایش
مقاومت به محل دستگاه رودوترون یزد منتقل و پرتودهی شدند.
نتایج حاصل از پرتودهی نشانگر افزایش مطلوب و موفق مقاومت
كامپوزیت بود .مقاومت كامپوزیت اپوكسی -پرك شیشه پرتودهی

شده با دستگاه مقاومتسنج و سطح آن با استفاده از میكروسكوپ
الكتروني پويشي ( )SEMبررسی شد .اين نانوکامپوزیت کاربردهای
گستردهاي در صنایع دریایی ،مخازن حمل و نگهداری مواد شیمیایی و
صنایع پوششدهی و مقاومسازی در برابر خوردگی دارد.
این پژوهش در قالب رساله كارشناسی ارشد مهندسی هستهای و
در گرایش كاربرد پرتوها زیر نظر دو تن از اساتید دانشگاه امیركبیر و
با عنوان بررسی خواص فیزیكی نانوكامپوزیت اپوكسی -پرك شیشه
پرتودهی شده با باریكه الكترونی  '10 MeVانجام شده است.

				
منبع:

http://apchen.com

طراحي زيست مواد بسيار صلب و زيست فعال
در يك پژوهش ،كه نتايج آن اخيرا به چاپ رسيده است ،گروهي
از پژوهشگران دانشگاه  Cergy- Pontoiseفرانسه نتايج تحقيقات
خود را درباره ايجاد فيلم نازك زيست مواد پليمري ارائه كرده اند
58

كه در آن به صالبت مكانيكي همراه با زيست فعاليت در فیلم دست
يافته اند.
امروزه ،زيست مواد در پزشكي نوين به طور فراگیر از اندام

اخبار علمی
بارگذاری زیست مولکول

فیلم پیوند یافته قالب زنی شده

انحالل نانو ذرات

فیلم پیوند یافته
پوشش یافته با محلول آلبومین

آلبومین

فیلم

مي شوند .با اين عمل ساختار متخلخلي مانند پنير سويسي ،ولي با
سوراخ هاي بسيار كوچك ایجاد مي شود .سپس اين منافذ می توانند
با پروتئين هايي پر شوند كه قابليت ارتباط يافتن با سلول ها را داشته
باشند .بدين ترتيب ،فيلم پليمري زيست فعال مي شود.
در اين رهيافت جديد ،دست یابی به صالبت مكانيكي به همراه
زيست فعالي امکان پذیر شده است .همچنین ،می توان نمونه هاي
زيستي را در مقادير زياد و بدون توجه به اندازه آنها روی فیلم
پلیمری نشاند .اين در حالي است كه در روش قبلي محدوديت هایی
براي مقادير و اندازه نمونه هاي پروتئين و داروی نشانده شده وجود
داشت.
فيلم هاي پليمري متخلخل براي كاربرد در درمان هاي بر پایه
سلول ايده آل اند .در اين نوع درمان ها موادي با صالبت بهينه و
زيست فعالیت سفارشي مورد نياز هستند تا انتقال يا كاشت سلولي
انجام شود .اين تيم پژوهشي معتقد است تحقيقات بيشتري براي
تعيين تركيب بهينه نمونه هاي زيست فعال نشانده شده بايد انجام
شود.
http://scitechdaily.com
			
منبع:

آندهاي كارآمد از سيليكون درشت منفذ و پلي آكريلونيتريل پيروليز شده
دانشمندان دانشگاه  Riceو  Lockheed Martinموفق به ساخت
ماده اي براي جايگزيني گرافيت به عنوان آند در باتري هاي معمولي
وسايل الكترونيكي تجاري و شايد حتي خودروهاي الكتريكي
شده اند.
در ماده سيليكوني با منافذ ميكروني فضايي براي ماده به وجود

مي آید تا به هنگام جذب يون هاي ليتيم در یك باتري قابل شارژ به
اندازه كافي منبسط شود .آنها با مجزا كردن فيلم سيليكون درشت
منفذ از سيليكون بدنه زير آن و تركيب اين فيلم با پلي آكريلونيتريل
پيروليز شده ،موفق به يافتن راهي براي ساخت آندهاي كارآمد
چندگانه از يك ويفر سيليكوني منفرد شده اند.
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مصنوعي تا پوشش وسايل كاربرد دارند و انتظار مي رود كه در
آينده كاربردهاي گسترده تري نظير داربست سازي در بازسازي
بافت ها پيدا كنند .طراحي زيست مواد يك چالش كليدي است،
زيرا كاربردها اغلب نيازمند موادي هستند كه هم از نظر مكانيكي
صلب (براي ايجاد چسبندگي سلولي قوي) و هم زيست فعال (مثال
براي ايجاد قابليت ويژه ارتباط يافتن با سلول ها) باشند.
تا به حال دست يابي به اين جزئيات همواره نيازمند قرباني كردن
ساير خواص بوده است .افزايش صالبت فيلم از راه پيوندزني
شيميايي چه با جلوگيري از تحرك يا دسترس پذيري زيست
مولكول هاي نشانده شده و چه تغيير شيميايي آنها اغلب منجر به
جلوگيري از زيست فعاليت فيلم مي شود .فيلم هايي كه يك پارچگي
ساختاری و زيست فعاليت خود را حفظ مي كنند در كاربردهايي
نظير پوشش هاي داربست در مهندسي بافت يا رهايش دارو بسيار
سودمندند.
در اين پژوهش ،فيلمی از پليمر در حضور قالب هاي نانوذرات
فداشونده تشكيل مي شود .اين فيلم ابتدا به روش پيوندزني عرضي
شيميايي صلب شده ،سپس نمونه هاي قالب به طور گزينشي حل

شست و شوی محلول آلبومین
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در اين فرايند از سيليكون ساده براي جايگزيني گرافيت به عنوان
جزئي از باتري هاي ليتيمي قابل شارژ استفاده شده است .سيليكون
كه يكي از معمول ترين عناصر روي زمين است ،نامزد جايگزيني
آند گرافيتي در باتري شده است.
نتايج پژوهش هاي پيشرفته قبلي اين تيم نشان داد ،سيليكون
متخلخل مي تواند  10برابر بيشتر از گرافيت ليتيم جذب كند .از
آنجا كه سيليكون به هنگام جذب يون هاي ليتيم منبسط مي شود،
ساختار اسفنجي شكل آن فضايي را براي رشد داخلي سيليكون،
دون تخريب عملكرد باتري به وجود مي آورد.
احتمال دارد ،اسفنج هاي سيليكوني با منافذي به عرض 1
ميكرون و عمق  12ميكرون براي باتري ها استفاده شوند .اسفنج
سيليكوني پنير سويسي مانند طي فرايندي كه توسط اين پژوهشگران
ابداع شده است ،بلند مي شود .آنها اميدوارند كه اين نوع سيليكون
جايگزين آندهاي گرافيتي در باتري هاي ليتيمي شود ،به طوري كه
ظرفيت بيشتري را براي اين باتري ها ايجاد كند.
دانشمندان در اين كار جديد ،فرايند حكاكي شيميايي جديدي
را براي ايجاد منافذ در الكترود ابداع كرده اند كه اسفنج را نيز از
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زيراليه آن جدا مي كند و سپس براي ايجاد اسفنج هاي بيشتر مجددا
استفاده مي شود .در اين فرايند حداقل  4فيلم از يك ويفر استاندارد
به ضخامت  25ميكرون بيرون كشيده مي شود .همچنين ،جدا كردن
اسفنج از زيراليه سيليكون ضريب محدوديت مقدار ليتيم ذخيره
شده را حذف مي كند.
اين تيم پژوهشي راهي را نيز براي ايجاد منافذي با عمق 50
ميكرون يافته است .جدا كردن يك باره اسفنج ها از ويفر كه اكنون
از باال و پايين باز شده است ،رسانش آن را با جذب آنها در يك
محمل پليمري رسانا يعني پلي آكريلونيتريل پيروليز شده ()PAN
افزايش مي دهد .محصول فيلم چقرمه اي است كه مي تواند به
جمع كننده جريان متصل شده و در ساختار باتري جاسازي شود.
نتيجه اين كار يك باتري ليتيمي با ظرفيت تخليه  1260میلی آمپر
ساعت بر گرم است.
اسفنج ايجاد شده از ويفر سيليكوني جامد به ماده كمك مي كند
تا بتواند يون هاي ليتيم را به مقدار  10برابر مواد فعلي موجود در
باتري هاي قابل شارژ نگه دارد .دانشمندان باتري هاي ساخته شده
با اين فيلم ها را پيش و پس از به كارگيري پلي آكريلونيتريل پيروليز
شده مقايسه كرده اند .پيش از به كارگيري  PANباتري ها با ظرفيت
تخليه  757میلی آمپر ساعت بر گرم كار خود را آغاز و سپس اين
سرعت در چرخه دوم شارژ -تخليه افت می کند و پس از چرخه
 15كامال به صفر مي رسد .فيلم عمل آوري شده سرعت مزبور را 4
برابر می کند و اين سرعت پس از  20چرخه همچنان ثابت مي ماند.
پژوهشگران هم اكنون پژوهش خود را روي يافتن فنوني براي
افزايش تعداد چرخه هاي شارژ -تخليه باتري متمركز كرده اند .اين
موضوع در كاربردهاي تجاري باتري هاي قابل شارژ امري بحراني
به شمار مي رود .نتايج اين تحقيقات به شكل برخط در نشريه ACS
 Journal Chemistry of Materialsگزارش شده است.
http://scitechdaily.com
			
منبع:

کامپوزیت پلی یورتان جایگزین فوالد و آلومینیم
مجموعه گروه های پژوهشی در آلمان یک ماده جدید ساندویچی
ساخته اند که به گفته آنها از استحکامی معادل آلومینیم یا فوالد
برخوردار است ،اما در عین حال سبک تر و ارزان تر است .این
ساختار شامل یک مغزه کاغذی النه زنبوری با الیه های بیرونی
پلی یورتان تقویت شده با الیاف شیشه است.
برای آگاهی از مقدار چقرمگی آن ،قرار است این کامپوزیت
در اتاقک موتور دیزلی قطار آزمایش شود .کامپوزیت جدید برای
کاربردهای مختلف در نظر گرفته شده است ،اما تصمیم بر آن شده
است که برای ارزیابی آن آزمایش اتاقک موتور مناسب است.
اتاقک موتور قطار در زیر آن قرار دارد ،جایی که به طور مداوم
در معرض برخورد انواع خرده مواد از جمله پراش قلوه سنگ است.
همچنین در درون آن سیاالت موتور مانند روغن قرار می گیرد که
باید از نشت آن به بیرون و در عین حال ،در حالت آتش گرفتن
موتور از سرایت شعله جلوگیری شود.
مواد افزودنی موجود در پلی یورتان استانداردهای ایمنی آتش را
برآورده می کنند .گزارش شده است ،اتاقک آزمایشی  35درصد

سبک تر از اتاقک فلزی بوده و قیمت تمام شده آن  30درصد کمتر
از آن است .این اتاقک در آزمون تنش های مکانیکی آزمایشگاهی
کارایی خوبی نشان داده است .مرحله بعدی ،نصب آن در یک قطار
در حال حرکت است تا چگونگی کارکرد این کامپوزیت در دنیای
واقعی بررسی شود.
http://gizmag.com
				
منبع:

توليد انرژي به وسيله سلول خورشيدي پليمري بسيار شفاف با
جذب نور زير قرمز نزديك
%70
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پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا موفق به ساخت سلول خورشيدي
شفاف جديدي شده اند كه در پنجره هاي خانه ها و ساختمان ها
نصب مي شود و در عين حال كه افراد مي توانند از خالل آن به
بيرون نگاه كنند ،قابليت توليد الكتريسيته را نیز دارد .اين نوع جديد
از سلول خورشيدي پليمري ( )PSCكه انرژي را عمدتا با جذب

نور زيرقرمز و نه نور مرئي توليد مي كند ،براي چشم انسان
شفاف است.
پژوهشگران اين وسيله را از پالستيك نورفعالي ساخته اند كه نور
زيرقرمز را به جريان الكتريكي تبديل مي كند .به عقيده سرپرست تيم
پژوهشي نتایج این پژوهش دریچه ای برای سلول هاي خورشيدي
پليمري شفاف در كاربردهایي نظير وسايل الكتريكي قابل حمل،
پنجره هاي هوشمند و ساختمان هاي نورولتايي يك پارچه مي گشايد.
سلول هاي خورشيدي پليمري توجه جوامع بين المللي را به خود
جلب كرده است ،زيرا آنها سبك وزن و انعطاف پذيرند و مهم تر
آنكه اين مواد را مي توان در ظرفيت هاي زياد با هزينه كم توليد
كرد .سلول های خورشیدی پلیمری به علت مزاياي متعدد آنها بسيار
مورد توجه قرار گرفته اند.
تا كنون تالش هاي زيادي براي ساخت سلول های خورشیدی
پلیمری شفاف يا نيمه شفاف انجام شده كه منجر به ساخت انواعي
با شفافيت نوري كم يا بازده كم شده است .تيم پژوهشي مزبور

موفق به ساخت سلول خورشیدی پلیمری شفاف با استفاده از
فيلم هاي كامپوزيت پليمر حساس به نور زيرقرمز نزديك و فيلم هاي
نانوسيم هاي نقره به عنوان الكترود شفاف رويي شده است.
پليمر نورفعال ،نور زيرقرمز را به مقدار زیاد جذب مي كند ،اما در
برابر نور مرئي كمتر حساس است .بدين ترتيب ،توازني ميان كارايي
سلول خورشيدي و شفافيت در ناحيه طول موج مرئي به وجود
مي آيد .کدری مورد ديگري است كه در اين سلول خورشيدي
جديد رفع شده است.
در این سلول از رساناي شفاف استفاده می شود که مخلوطي
از نانوسيم نقره و نانوذرات تيتانيم دي اكسيد است .اين موضوع

جايگزيني الكترود فلزي غيرشفاف را ،كه در گذشته استفاده
مي شد ،امكان پذير ساخته است .اين الكترود كامپوزيتي سلول هاي
خورشيدي را قادر مي سازد تا به طور اقتصادي با فراورش در
محلول ساخته شوند.
با اين تركيب ،دست یابی به  %4بازده تبديل انرژي در سلول

اصالحیه

-3در شکل  ،2صفحه  23کنار نویس عمودی شکل تأثیر بر بازار جهانی

در شماره پیشین در مقاله جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده:

پليمري شفاف امکان پذیر مي شود .اختراع جديد اخیر در زمينه
سلول هاي خورشيدي شفاف موجب ساخت پنجره هاي شفاف
رسانا و خانه های نورولتایی یک پارچه خواهد شد .نتايج اين
تحقيق در نشريه  ACS Nanoبه چاپ رسيده است.
http://scitechdaily.com
			
منبع:
صحیح است.

یک ضرورت راهبردی برخی اشکال ها به وجود آمد که ضمن عرض

پلی سولفید

پوزش از مؤلفان محترم و خوانندگان گرامی موارد اصالحی به شرح زیر
اعالم می شوند:

زیست توده قرار گیرد.

اجزای استحصالی

منابع جایگزین
نور خورشید از راه سلولهای خورشیدی

انرژی

()photovoltaic cells, solar panels
برقابی ()hydroelectric
زمین گرمایی ()geothermal
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بادی
جذر و مد ،امواج آب
هسته ای
هیدروژن و پیل سوختی
زیست توده

+
+
+
+
+
+
+
+

ماده

9000
3000
1850
1884
1902

مکان مواد خام اولیه
دسترس پذیری به مواد خام اولیه
ظرفیت های تولید کنونی
ترکیب بندی شیمیایی
فرایندهای تبدیل
کیفیت فراورده ها
قیمت فراورده ها
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پشم
پنبه
کربن
ریون
استات

نایلون 6و6
نئوپرن

PVC
شیشه
مصنوعی
VC

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

سال

-4در مرجع  ،26صفحه  36واژه صفحه از قلم افتاده است که به شکل

زیر تصحیح می شود:
+

-2جدول  ،3صفحه  32به شکل زیر صحیح است.
بعضی ویژگی ها

آلفاآلومینا
PBI,PBO
آرامید
کوالر،
پلی اوره
کپتون ،پلی ایمید
PP
لیکرا ،پلی یورتان
آدیپرنپلییورتان
آرامید
نامکس،
وینیلون
تریاستات
پیش از میالد
تفلون ،فلوئوروپلیمر
مداکریلیک
 5000000پوست حیوانات
داکرون ،پلی استر
وینیلیدنکلرید
الیاف گیاهان
24000
PU
اورلون ،آکریلیک
کتان ،کنف
10000

تأثیر بر بازار جهانی

-1در جدول  ،2صفحه  27در ستون سوم عالمت  +باید در برابر

پلی آمید-ایمید

نووالوید
پلی ایمید
بور دی نیتریل

پاالیشگاه نفت

 .26نیک تبار یاسین ،سوخت های سبز واقع ًا چقدر سبزند! ،اتانول،
شماره  ،28صفحه 20و  ،21فروردین و اردیبهشت .1390.
زیست پاالیشگاه

مخازن غنی نفتی در بعضی نقاط که موجب تمرکز
گستره وسیع و پراکنده که موجب گسترش اشتغال در
اشتغال فقط در مناطق نزدیک به حوزه های نفتی است.
سراسر کشور است.
پیوسته ،اما محدود و تجدیدناپذیر
فصلی ،اما تجدیدپذیر
زیاد
کم
هیدروکربن های غیر عامل دار
ترکیبات پراکسیژن و پرعامل
بهینه شده طی  100سال گذشته
نیازمند پژوهش و توسعه فناوری
باال و مطلوب بازار
نیاز به استاندارد شدن دارند
مطلوب بازار
نیاز به تنزل دارند

پایان نامه

ارزيابي تأثير استفاده از پليسولفيد پليمر( )PSPبر

منبعhttp://www.irandoc.ac.ir :

خواص فيزيکي و مکانيکي قير و مخلوطهاي آسفالتي
اساتید راهنما :بهزاد شیرکوند ،منصور فخری
دانشجوی کارشناسی ارشد :هانی یزدی ازناوه
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشکده عمران1389 ،
راهها شريانهاي اقتصادي يک کشور و از تأسيسات زيربنايي آن محسوب ميشوند .با توجه به هزينه زياد و زمان طوالني که صرف احداث
آنها ميشود ،بايد در ساخت ،توسعه ،نگهداري و مرمت آنها دقت فراوان شود تا از هدر رفتن سرمايههاي ملي جلوگيري شود .در کارایی قير،
به عنوان چسب مخلوط آسفالتي ،کاستيهاي زيادي وجود دارد ،بنابراین تالشهاي زيادي برای اصالح قير به روشهاي مختلف انجام گرفته
است .به دليل ساختار شيميایي پيچيده قير ،اصالح شيميایي آن تا کنون امکانپذیر نبوده است .از اينرو ،آزمايشهاي فيزيکي مبناي تعيين
خواص و کارایي قير قرار داده شدهاند .قیرهای اصالح شده با اصالح کنندههاي پليمري قير مهمترين عضو خانواده قيرهاي اصالح شده به شمار
میروند ،از اين رو تحقيقات گستردهاي براي اصالح قير با انواع مختلف پليمر و ضايعات پليمري انجام گرفته است تا ضمن بهبود خواص
فيزيکي و مکانيکي قير و در نتيجه مخلوط آسفالتي بتوان هزينه تهيه پليمر و قير پليمري را نيز به حداقل رساند .در اين پژوهش ،پليمر پليسولفيد
( )PSPو پليمر پليسولفيد به دست آمده از ضايعات ( )wPSPبه عنوان يکي از اصالح کنندههاي االستومري که تاکنون براي اصالح خواص
قير به کار گرفته نشدهاند با درصدهاي وزني مختلف (3،1و 5درصد) با قير  60/70پااليشگاه تهران مخلوط شدند .اثر این اصالحکنندهها روي
خواص مختلف قير از جمله درجه نفوذ ،نقطه نرمي ،خاصيت رزینی ،گرانروي ،درصد افت وزني ،شاخص نفوذپذيري ،درجه اشتعال و خواص
رئولوژيکي بررسي و مقايسه شد .در نهايت ،قيرهاي اصالح شده در مخلوط آسفالتي استفاده شدند و خواص مکانيکي و ديناميکي مخلوط
آسفالتي حاصل از هر نمونه قير اصالح شده از جمله استحکام مارشال ،رواني و نیز خزش ديناميکي بررسي شد.

الکتروپليمر شدن فيلمهاي پلي(-4 ،3اتيلن دياکسي تيوفن()PEDOThروي الکترود
کربن شيشهاي و مطالعه تاثير انتقال يونها روي ويژگيهاي الکتروشيميايي،
مورفولوژي و ساختاري پليمر طي فرايند ردوکس

در اين پژوهش ،فيلمهاي پليمري پلي( -4 ،3اتيلن دياکسي تيوفن) از اکسایش  -4 ،3اتيلن دياکسي تيوفن در محلول الکتروليت شامل حالل
آلي (استونيتريل  0/1موالر) و نمکهاي ليتيم  0/1موالر مانند  LiClO4، LiBF4و  LiPF6روي الکترود کربن شيشهاي در دامنه پتانسيل  1/26تا
 -0/95توليد شد .بررسيها نشان داد ،فيلمهاي پليمري طي فرايند اکسايش-کاهش که آنيونهاي ClO4-، BF4-و  PF6-در آنها دوپه ميشوند،
رفتار الکتروشيميايي يکساني داشتهاند .اکسایش فيلمها نشان داده است ،جريان آندي در حين انجام ولتامتري چرخهاي افزايش میيابد .اين
افزايش ناشي از ورود گونههاي فعال الکتروشيميايي به داخل ماتريس پليمر است .مطالعات نظری با استفاده از معادالت نرنست و باتلر -والمر
حاکي از آن است که يونهاي حامل در طول فرايند اکسايش و کاهش فيلمهاي پليمري به داخل ماتريس پليمر دوپه شدهاند .مطالعه بيشتر
فيلمهاي پليمري توليد شده به کمک ميکروسکوپ الکتروني پویشی ( )SEMو طیفبینی  FTIRتاييد ميکند که يونهاي حامل در داخل
ماتريس فيلمهاي پليمري دوپه شدهاند .مشاهدات این پژوهش نشان داد که از ميان سه آنيون ،سرعت اکسایش پليمر و مقدار دوپه شدن براي
آنيون  PF6-بيشتر قابل توجه است
63
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استاد راهنما :عباسعلی رستمی
استاد مشاور :عبدا ...عمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد :عاطفه مرادی مقامی
دانشگاه مازندران ،دانشکده شيمي1389 ،

پایان نامه

تهيه ،شناسايي و بررسي خواص بيونانوکامپوزيتهاي پلييورتانايميد -تيتانيم دياکسيدو پليمرهاي
جديد فعالنوري و زيستتخريبپذير حاوي آمينواسيدتيروسين و آالنين
استاد راهنما :شادپور ملکپور
استاد مشاور :مهران غیاثی
دانشجوی کارشناسی ارشد :فرهنگ تیرگیر مالخلیفه
دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده شيمي1389 ،
طي اين پروژه تحقيقاتي ،مشتقي از آمينواسيد تيروسين به نام(-N،Nپيرومليتويل) بيس ديمتيلاستر تيروسين در سه مرحله ساخته شد .اين ديال
جايگزين بسيار مناسبي براي بيسفنولهاي تجاري سمي در ساخت انواع پليمرهاي زیستی و زيستتخريبپذير است .از واکنش اين ديال
آروماتيک فعال نوري و فعال زیستی مشتق شده از تيروسين با ديايزوسيانات-ها و دياسيدهايکايرال مشتق شده از آمينواسيدهاي مختلف،
پلييورتان ايميدها و شبه پليآمينواسيدهاي با مقاومت گرمایی زیاد با خواص زيست تخريبپذيري تهيه شدند .درپايان زیستنانوکامپوزيتهاي
تيتانيم دياکسيد و پلييورتانايميد مشتق شده از تيروسين به روش کپسولی کردن نانوذرات تيتانيم دياکسيدبا معرفهاي فعال سطحي و
پراکندگي در بافت پليمر به منظور بهبود خواصي همچون مقاومت گرمایی زیاد ،جذب  UV-Visو خواص نورکاتاليزوري از پليمرها در شرايط
تابشدهي امواج فراصوت با شدت زیاد کمک گرفته شد.

تهيه و بررسي نانوكامپوزيت سهتايي اپوكسي-پليمر گرمانرم-پركننده معدني
براي چقرمه كردن اپوكسي
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استاد راهنما :عبدالرضا میرمحسنی
استاد مشاور :میرکریم رضوی
دانشجوی کارشناسی ارشد :سید سیامک زواره
دانشگاه تبریز ،دانشکده شيمي1389 ،
در اين كار پژوهشي ،روش جديدی براي چقرمه كردن رزين اپوكسي گرماسخت با افزايش مخلوطي از كوپليمر آكريلونيتريل -بوتادی ان-
استيرن ( )ABSبه عنوان اصالح كننده پليمر گرمانرم ،رس به عنوان نانوپركننده معدني و نانودياكسيد تيتانيم به عنوان نانوپركننده ذرهاي توسعه
يافته است .نانوكامپوزيت اپوكسي -خاک رس و اپوكسي TiO 2-و اپوكسي ABS- TiO2-و آمیخته اپوكسي ABS-تهيه و خواص مكانيكي
و شکلشناسی آنها با يكديگر مقايسه شدند .براي آمیخته اپوكسي ABS -شکلشناسی جديدي مشاهده شد كه در آن نانوذرات فاز  ABSدر
ماتريس اپوكسي به طور نسبت ًا يكنواختي پخش شده است .مقايسه خواص مكانيكي هيبريدهاي مختلف نشان داد ،بهبود خواص مكانيكي براي
نانوكامپوزيت اپوكسي-ABS-رس TiO2 -بيشتر از ساير هيبريدهاست .براي نانوكامپوزيت یاد شده بهينه سازي خواص مكانيكي و مدلسازي
رياضي با استفاده از دو روش تاگوچي و رويه پاسخ انجام گرفت .ارتباط بين شکلشناسی و خواص مكانيكي براي تمام هيبريدها بررسي شد.
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معرفی کتاب

معرفی کتاب
شکلگیری و خواص کمپلکسهای پلیمر -خاك رس
سال انتشار2012 :
ناشرElsevier :

نویسندهB.K.G. Theng :

شیمی پالسماي سطوح پلیمر
سال انتشار2012 :

ناشرWiley- VCH :

نویسندهJörg Friedrich :

در این کتاب ،شرحي در باره خواص پالسما،
ويژگيهاي پلیمر ،جزئیات سطح و چگونگی ترکیب هدفمند شیمی
پلیمر و پالسما ارائه شده است .برای این منظور نویسنده به شرح
پلیمرشدن پالسما ،عاملدار كردن سطح ،حكاكي ،ايجاد پيوند عرضی و
نشاندن پليمرهاي پالسمايي داراي گروه عاملي تکنوعی در این کتاب
پرداخته است.
در کتاب شیمی پالسماي سطوح پلیمر ،فنون مختلف و انواع پالسما
مانند پالسماهاي فشاري ضربهاي ،از راه دور ،کم ولتاژ و پلیمرشدن
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کتاب شکلگیری و خواص کمپلکسهای
پلیمر -خاك رس ،اطالعات جامعی در باره
واکنشهای بین کانیهای رسی و پلیمرهای آلی
را در اختيار خواننده قرار ميدهد .این کتاب با بحثي در باره ساختارهاي
کانیهای رسی ،شیمی کلوئیدي خاکهای رس و رفتار پلیمرهای آلی
در سطوح خاكهاي رس آغاز میشود .سپس ،با شرح عملآوری
سیستماتیکی تشکیل کمپلکس بین کانیهای رسی و انواع مختلف
پلیمرهای طبیعی و سنتزی ،خواص کمپلکسهای حاصل و کاربردهای
عملی آنها ادامه مییابد .از ویژگیهای این کتاب ،وجود فصل مجزایی
در باره نانوکامپوزیتهای پلیمر -خاکرس است .هر فصل کتاب مانند
یک مقاله مروری نوشته شده و در پایان آن فهرست مراجع اصلی آمده
است.این کتاب مشتمل بر سه بخش اصلی و  12فصل است:
بخش اول :مواد معدنی رسی و جذب سطحی پلیمرها
 -1مواد معدنی رسی
 -2رفتار پلیمرها در سطوح خاکرس و جامد
بخش دوم :برهم کنش مواد معدنی رسی و پلیمرهای سنتزی
 -3پلیمرهای غیرباردار (غیریونی)
 -4پلیمرهای با بار منفی (پلیآنیونها)

 -5پلیمرهای با بار مثبت (پلیکاتیونها)
 -6برخی کاربردهای عملی برهمکنش پلیمر-خاک رس
 -7نانوکامپوزیتهای پلیمر-خاکرس
بخش سوم :برهم کنش مواد معدنی رسی و پلیمرهای طبیعی
 -8پروتئینها و آنزیمها
 -9نوکلئیک اسیدها
 -10ویروسها و باکتری  خوارها
 -11پلیساکاریدها
 -12مواد گیاخاکی

معرفی کتاب
پالسمايي در مایعات بحث شده است .در نهایت ،از ميان کاربردهای
متعدد پالسما به كاربردهايي چون پالسما در سنتزهای شیمیایی،
فرایندهای صنعتی یا اصالح غشاها و كاغذ ،پيشبرد چسبندگی،
حفاظت در برابر خوردگی ،بازدارندگي اشتعال و همچنين به عنوان
تبادلگرهای یونی ،زيستمواد و تراشههای  ،DNAاصالح كنندههاي
نانوذرات و سلولهای خورشیدی پرداخته شده است.این کتاب مشتمل
بر یازده فصل است:
 -1مقدمه
 -2برهم كنش پالسما و پلیمر
 -3پالسما
 -4شیمی و انرژتيك در فرایندهای كالسيك و پالسما
 -5سینتیک اصالح سطح پلیمر
 -6واکنش های توده ،فداشونده و جانبی
 -7فلزپوش كردن پليمرهاي اصالح شده با پالسما
 -8پیرسازي شتاب يافته پلیمرها با پالسما
 -9اصالح سطحی پلیمر با گروه های عاملي تک واحدی
 -10پالسماهاي فشار اتمسفری
 -11پلیمرشدن با پالسما
 -12پليمرشدن با پالسمای ضربه اي

میتواند راهنمای عملی برای مهندسان و پژوهشگرانی باشد که با
فیلمهای پلیمری سرو کار دارند.این کتاب دارای چهارده فصل است:
 -1مقدمه ای بر پالستیک ها و پلیمرها
 -2مقدمه ای بر خواص فیلم های پالستیکی و االستومری
 -3تولید فیلم ها
 -4استفاده از فیلم های نفوذناپذیر
 -5پالستیک های استیرنی
 -6پلی استرها
 -7پلی ایمیدها
 -8نایلون های پلی آمیدی
 -9پلی اولفین ها
 -10پلی وینیل ها و آکریلیک ها
 -11فلوئوروپلیمرها
 -12پلیمرهای دماباال و کارآمد
 -13االستومرها و الستیک ها
 -14منابع تجدیدپذیر و پلیمر های زیست تخریب پذیر

مهندسی االستومر

سال انتشار1389 :

ناشر :پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

با همکاری انجمن صنفی مهندسین

خواص فیلمی پالستیکها و
االستومرها

تالیف :غالمرضا بخشنده ،قاسم نادری،

نسخه تجدیدنظر شده کتاب خواص
فیلمی پالستیکها و االستومرها ،از معدود کتابهايي است که
اطالعات جامعی در باره خواص مهندسی ،جزئیات فیلمهای پلیمری
تجاری ارائه میکند .این جزئیات بسیاری از خواص فیزیکی ،مکانیکی،
نوری ،الکتریکی و نفوذپذیری به همراه پارامترهای ویژه آزمون را در
بر میگیرد که موجب میشود تا این کتاب مرجع خوبی برای مقایسه
مواد همخانواده یا با خانوادههای مختلف باشد .اطالعات ارائه شده در
باره  47پالستیک و االستومر اصلی مواد بستهبندی است.
در بخشهای مربوط به رزین این کتاب خالصه اطالعاتی در باره
گروه ،اطالعات کلی ،روش-های فراورش ،کاربردها و سایر مطالب
مناسب از جمله قابلیت اطمینان ،هوازدگی و مالحظات قانونی برای
استفاده در صنایع غذایی و پزشکی وجود دارد .کتاب خواص فیلمی

پلیمرها از نظر منشا تولید به دو دسته طبیعی و سنتزی طبقهبندی
میشوند .در بین این دو دسته پلیمرهايی با عنوان االستومرها قرار
ميگيرندکه هم منشا طبیعی دارند و هم به طور سنتزی تولید میشوند.
االستومر به پلیمری گفته میشود که خاصیت کشسانی داشته باشد.
با این خاصیت است که االستومرها از سایر پلیمرها متمایز میشوند.
در کتاب مهندسی االستومر ،زمینههای ضروری شناخت الستیکها و
کلیه مواد افزودنی نهگانه و حالتهای فیزیکی آنها ،مباحث کشسانی
الستیکی و رئولوژی ،مباحث مربوط به فرایندهای اختالط ،شکل
دهی و پخت بررسی شده است.کتاب مهندسی االستومرها مشتمل
بر چهار فصل است:
 -1شیمی و تکنولوژی الستیک
 -2کشسانی الستیکی
 -3رئولوژی
 -4روشهای ولکانش

سال انتشار2012 :
ناشرElsevier :
نویسندهLaurence W. McKeen :
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پلیمر و شیمی ایران
رامین خسروخاور

11-14 December 2012, Kobe, Japan

Conference on New Aspects of Or-

Contact: intnl_at_spsj.or.jp

ganic Chemistry (IKCOC-12)
12-16 November 2012, Kyoto, Japan

20th International Colloquium on

Contact: ikcoc12_at_chem.eng.osa-

Scanning Probe Microscopy (IC-

ka-u.ac.jp

SPM20)

Polymer Chemistry Conference

17-19 December 2012, Naha, Japan
Contact: yoshi_at_toyota-ti.ac.jp
5th International Symposium on
Advanced Plasma Science and
its Applications for Nitrides and
Nanomaterials (ISPlasma2013)
28 January -1 February 2013, Nagoya, Japan
Contact: isplasma_at_congre.co.jp

12-16 November 2012, Xcaret, Mexico
Contact: ikcoc12_at_chem.eng.osaka-u.ac.jp
The 3rd Annual ChemInnovations
Conference & Exhibition
13-15 November 2012, New Orleans,
USA
Contact: info_at_zingconferences.com
6th International Conference on
Macro- and Supramolecular Archi-

همایش های
داخلی

دهمین سمینار بین المللی علوم و
تکنولوژی پلیمر

 دانشگاه،1391  آبان ماه4- مهرماه30
 تهران،صنعتی امیرکبیر
ispst2012@aut.ac.ir :تماس
1391  بهار،1  شماره، سال دوم، آموزشی-فصلنامه پژوهشی

www.ispst2012.com

tectures & Materials (MAM-2012)
21-25 November 2012, Coimbatore,
India
Contact: directorrd_at_ksrct.ac.in
13th

Tetrahedron

Symposium

(Asia), Challenges in Bioorganic &
Organic Medicinal Chemistry
27-30 November 2012, Taipei, Taiwan

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

Contact: customerservice-tetrahedr
on12_at_elsevier.com

ایران

 دانشگاه صنعتی،1391  مهرماه27-25
 تهران،شریف
info@ichec14.ir :تماس
www.ichec14.ir

The First International Symposium on Biofunctional Chemistry
(ISBC2012)

6-9 September 2012, Cairo, Egypt
Contact: magdy@acg-itf.com
MedTech Polymers 2012
10-12 September 2012, Chicago, USA
Contact: Nicole.Maisner@ubm.com
SPE Automotive Composites Conference & Exhibition (ACCE)
11-13 September 2012, Michigan,
USA
Contact: ACCE-registration@speautomotive.com
PolyTalk'12
20-21 September 2012, Wiesbaden,
Germany
Contact: ACCE-registration@speautomotive.com
MEDTEC China 2012
26-27 September 2012, Shanghai,

الستیک ایران

The 9th SPSJ International Poly-

China

 تهران، هتل المپیک،1391اسفندماه
irnc@rierco.net :تماس

mer Conference (IPC2012) "Prog-

Contact: con-medtecchina@ubm.com

ress and Future of Polymer Science

http://irnc.rierco.net
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PLASTEX 2012

28-30 November 2012, Tokyo, Japan
Contact: seitai_at_chemistry.or.jp

یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت

همایش های
خارجی

همایش ها

همایش های ملی و بین المللی

همایش ها

and Technology"

The Twelfth International Kyoto

از سال  2000گروهی از متخصصان صنعتی بزرگترین شبکه
حرفهای اینترنتی را به طور برخط مختص مواد شیمیایی و مواد
ایجاد کردند .این شبکه دارای بیش از  500/000عضو از جامعه
مهندسان ،توسعه دهندگان محصوالت ،کاربران و صاحبان نام های
تجاری و بازاریابان است .در این سایت ،متخصصان به مطالبی
برای انتخاب محصول ،پایش نوآوری ،آموزش مجازی برخط و
نوآوری باز دسترسی نامحدود دارند .موسسان این سایت بر این
باورند که بسیاری از نوآوری ها به دلیل عدم دسترسی و شناخت
مشتری از آنها یا عدم مشارکت مناسب در طرح در کتاب خانه ها
قرار گرفته و به تولید نرسیده اند .آنها معتقدند که دلیل این موضوع
عدم وجود سرمایه گذار یا تخصص کافی نیست ،بلکه این مسئله به
نبود ارتباطات کافی میان دارندگان نوآوری و تولیدکنندگان است.
همچنین ،نوآوری در مواد شیمیایی ناشی از شناخت بهتر نیازهای
بازار مصرف است.این وب سایت  4صنعت اصلی را به کمک 6
وب  گاه پوشش می دهد:

 -1پالستیک ها و االستومرها
• فرمول بندی پالستیک ها و االستومرها
www.specialchem4polymers.com

• حالل های پالستیک ها و االستومرها

www.omnexus.com

 -2چسب ها و درزگیرها
• فرمول بندی چسب ها و درزگیرها

www.specialchem4adhesives.com

• حالل های چسب ها و درزگیرها

www.omnexus4adhesives.com

 -3پوشش ها و جوهرها
• فرمول بندی پوشش ها و جوهرها

معرفی سایت

وب گاه SpecialChem

www.specialchem4coatings.com

 -4مراقبت های آرایشی

www.specialchem4cosmetics.com

http://specialchem.com

وب گاه پالستیک ها ممکن می سازند

فصلنامه پژوهشی -آموزشی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1391

این وبگاه به معرفی و بیان نوآوریها در تمام زمینه های صنعت
پالستیک میپردازد .این وبگاه متعلق به شورای شیمی آمریکا
( )American Chemistry Councilاست و حامی اصلی آن سازندگان
پالستیک در آمریکا هستند.
هدف اصلی این وبگاه ،ارئه دیدگاههای متخصصان صنعت،
طراحان و سایر صاحبنظران در حوزه فناوری پالستیک است.
دستاندرکاران این سایت ضمن دعوت به مشارکت در ارسال مطالب
تخصصی ،اخبار و نقطهنظرها به کاربران اطمینان میدهد که پیش از انتشار
مطالب ،صحت آن توسط گروهی از متخصصان بررسی میشود.در فهرست
انتخاب اصلی این وب سایت قسمتهای مختلفی وجود دارد:
 پالستیک در زندگی روزمره :پالستیک و مد ،پالستیک و سالمتی،پالستیک وبسته بندی و پالستیک و ورزش شامل شرح کاملی از

مقالهها و معرفی دستاوردهای جدید در باره پالستیکها در زمینههای
مختلف زندگی است.
 زندگی سبز :پایداری پالستیکها و بازیافت پالستیک شامل مقالههایمتعددی در مورد بازیافت پالستیکها و پالستیک و محیط زیست است.
 تازه های پالستیک :پالستیکهای جدید ،تاریخچه پالستیک .در اینبخش اطالعات جامعی در باره پالستیکهای جدید و تاریخچه آنها ارائه
میشودوبخشآموزشیآنبهطوربرخطهرگونهسوالرادرزمینهپالستیک
پاسخمیدهد.
 روزهای خاص این قسمت مثل یک تقویم است که به یادآوریروزهای خاص مربوط به پالستیکها میپردازد ،مثال روز جهانی
بازیافت ،روز زندگی سبز در آمریکا و...

http://plasticsmakeitpossible.com
68

antidegradant
ضدتخريب
از اجزاي آميزه سازي است كه براي بازداري فساد ناشي از پيرسازي
به كار مي رود.
anti-flex-cracking
عامل ضدترك برداري خمشي
از اجزاي آميزه سازي است كه از آن براي بازداري ترك برداري
ناشي از تغيير شكل چرخه اي استفاده مي شود.
anti-foaming agent
عامل ضد کف
(شيرابه کائوچو) از اجزاي آميزهسازي است كه براي جلوگيري از
تشكيل حبابهاي هوا در مخلوط شيرابه به كار ميرود؛ در غير
اينحالت سبب ايجاد تاول يا سوراخهاي سوزني در محصول ميشود.
antioxidant

ضداكسنده
پاداکسنده
از اجزاي آميزه سازي است كه براي بازداري فساد ناشي از اكسايش
استفاده ميشود.
antiozonant
ضدازون
از اجزاي آميزهسازي است كه براي بازداري فساد ناشي از ازون به
كار ميرود.
antistatic agent
عامل ضدالكتريسته ساكن
مادهاي كه گرايش بارهاي الكتريسيته ساكن را براي تجمع روي سطح
محصول خنثي ميكند.

applied skin
پوسته اعمالي
(موادسلولي) اليه سطحي نازك از ماده االستومری است كه روي
محصول اسفنجي اعمال ميشود.
aromatic oil
روغن آروماتيك
روغن فرايند هيدروكربني كه معموال داراي حد اقل  %35جرمي
هيدروكربن هاي آروماتيك است.
artificial weathering
هوازدگي مصنوعي
قرارگرفتن ماده در معرض شرايط آزمايشگاهي است كه اثرهوازدگي

طبيعي را شتاب ميبخشد.
ash
خاكستر
باقي مانده سوزاندن ماده در شرايط معين است.

asphalt rubber
آسفالت الستيك
آميختهاي از سيمان آسفالت ،الستيك بازيافتي و افزودنيهاي معینی
است كه جزء الستيكي حداقل  %15كل آميخته را تشكيل داده و در
سيمان آسفالت داغ به اندازه كافي واكنش داده است تا موجب تورم
ذرات الستيك شود.
autoclave
اتوكالو
ظرف زير فشار است كه براي ولكانش الستيك در بخار يا گاز به كار
ميرود.
verage particle diameter
ميانگين قطر ذرات
(دوده) ميانگين رياضي قطرهاي چند ذره مجزاست كه به وسيله
ميكروسكوپ الكتروني اندازهگيري ميشود.
back-rind
درزشکافت
retracted-spew
برون ريزي انقباضي
نوعي نقص است که در آن الستيک مجاور به خط جدایی دو نیمه
قالب ،کمتر از قطعه قالبگيري شده جمع ميشود.
balata
باالتا
ماده گرمانرم انعطافپذير چقرمه شامل قسمتهاي تقريبا مساوي از
پلی ايزوپرن ترانس و رزين است كه از شيره درختهاي مختلف
از خانواده  ،Sapotaceaeبه ويژه  ،globosa Mimusopsoبه دست
ميآيد.
bale coating
پوشش عدل
پوشش اعمال شده روي سطح عدل هاي کائوچوی طبيعي است كه
مانع از چسبيدن آنها به ساير سطوح مي شود و عالمت گذاري را
آسان مي کند.
ball mill
آسياي گلوله اي
استوانه اي چرخان كه همواره به طور افقي سوار مي شود و داراي
گلوله هاي سخت و آزاد است و برای پودر کردن ماده دانه درشت
به کار مي رود.
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anti-webbing agent
عامل ضد پوسته گيري
(شيرابه کائوچو) از اجزاي آميزهسازي است كه در مخلوط شیرابه از
آن استفاده ميشود تا مانع ايجاد پوسته ميان قطعات مجاور در محصول
غرقه سازی شده در شیرابه شود.

منبع:

ISO 1382: 2008, Rubber-Vocabulary

واژه نامه

anticoagulant
ضدانعقاد
(شيرابه الستيك طبيعي) ماده افزوده شده به شيرابه براي بازداري
كنش ميكروبي است كه در غير اين حالت انعقاد سريع شيرابه را
سبب مي شود.

در این بخش واژه های متداول در صنعت
الستیک به همراه معادل های فارسی آن برای
آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی درج می شود.

فرم درخواست اشتراک
نشریه پژوهشی-آموزشی

لطفا پيش از تنظيم برگه درخواست اشتراك به نكات زير توجه فرماييد:
 -1نشریه بسپارش به زبان فارسي ،به شكل فصلنامه 4 ،شماره در سال ،منتشر مي شود.
 -2بهاي اشتراك ساالنه با احتساب هزينه پست باید به حساب شماره  0285607418نزد بانك تجارت ،شعبه نوآوران (كد  ) 400به نام
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واریز و رسید آن به دفتر نشریه ارسال شود.
 -3دانشجويان مي توانند با ارائه تصوير كارت دانشجويي معتبر از  %25تخفيف ويژه برخوردار شوند.

نوع اشتراک

هزینه اشتراک (ریال)
پست عادی

پست سفارشی

ساالنه عادی

120/000

140/000

ساالنه دانشجویی

90/000

105/000

تلفن 021-48662203 :
پایگاه اینترنتیhttp://basparesh.ippi.ac.ir :
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نام ونام خانوادگی

پست الکترونیکی

شماره اشتراک(در صورت موجود بودن)

نشانی
کد پستی

صندوق پستی

تلفن همراه

پست الکترونیکی

دوره اشتراک
شماره فیش بانکی واریز شده
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تلفن

مبلغ واریزی

راهنمای تدوین مقاالت
نشریه بسپارش آماده دریافت مقاالت تحقیقی ،تالیفی و ترجمه است .مقاالت ارسالی باید مطابق با این راهنما تهیه و تدوین وهمراه با نامه
مؤلف به نشانی پست الکترونيکی basparesh@ippi.ac.irارسال شوند.

مقاالت تحقیقی

مقاالت تحقیقی باید شامل عنوان ،چکیده ،نام و نشانی نویسندگان ،واژه های کلیدی ،بخش اصلی متن دربرگیرنده به ترتیب  بخش های مقدمه،
تجربی (مواد ،دستگاه ها ،روش ها) ،نتایج و بحث ،نتیجه گیری ،مراجع و عالئم اختصارات باشد.

مقاالت تالیفی

مقاالت تالیفی اعم از ترویجی ،آموزشی یا در زمینه فناوری باید شامل عنوان ،چکیده ،نام و نشانی نویسندگان ،واژه های کلیدی ،بخش اصلی
متن دربرگیرنده به ترتیب بخش های مقدمه ،بحث و نتیجه گیری ،مراجع و عالئم و اختصارات باشد.

مقاالت ترجمه ای

مقاالت ترجمه ای افزون بر دربرداشتن نام مترجم باید به همراه یک نسخه از اصل مقاله به زبان اصلی که منبع در آن کامال مشخص باشد
ارسال شوند.

تنظیم متن مقاله

مراجع
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تمام مقاالت ارسالی بايد در نرم افزار ،Wordتايپ شده باشد .حاشیه ها از هر طرف  2/5 cmباشد .از فاصله سطرهای یک در میان برای تایپ
استفاده شود.
 صفحه اول مقاله باید شامل موارد زیر باشد:• عنوان فارسی و انگلیسی (برای مقاالت تحقیقی و تالیفی حداکثر در  12واژه کوتاه و گویا) با قلم یاقوت سیاه و اندازه 18
• نام کامل مؤلف یا مؤلفان یا مترجم ،محل انجام پژوهش (برای مقاالت تحقیقی) و نشانی نویسندگان مقاله با قلم لوتوس و اندازه 12
• فایل حاوی اسکن عکس  3×4نویسنگان با وضوح تقریبی  ، dpi 300به شیوه JPEG
• برای مقاالت تحقیقی و تالیفی چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر در 200واژه با قلم یاقوت و اندازه 12
• پنچ واژه کلیدی به دو زبان فارسی و انگلیسی با اندازه12
 بخش های اصلی متن با قلم زر و اندازه 13• برای مقاالت تحقیقی و تالیفی شماره مراجع مورد استفاده به ترتیب در کنار متن مربوط داخل کروشه درج و از واحدهای بین المللی
 SIدر سراسر مقاله استفاده شود.
– جدول ها ،شکل ها و عکس ها (برای مقاالت تحقیقی و تالیفی)
• جدول ها و شکل ها باید به ترتیب شماره گذاری در متن ذکر شوند و دارای عنوان باشند و در پایان مقاله در صفحات جداگانه آورده
شوند .ذکر مرجع برای جدول و شکلی که کار خود نویسنده نباشد ،ضروری است.
• عکس ها باید به شکل سیاه و سفید با عرض  8/5یا  ،18 cmوضوح تقریبی  ، dpi 300به شیوه  JPEGیا  BMPیا  TIFبا ذکر بزرگ
نمایی آورده شوند.
– معادالت و واکنش های شیمیایی (برای مقاالت تحقیقی و تالیفی)
• معادالت ریاضی و واکنش های شیمیایی به ترتیب در متن شماره گذاری شوند.
• مکانیسم هاي شامل چند واکنش شیمیایی ،با عنوان "طرح" آورده شود و در صورت تعدد شماره گذاری شود.

مراجع در انتهای مقاله با قلم  Times New Romansو اندازه  12مطابق دستور كار زیر آورده شوند:
كتاب ها
چگونگي آوردن كتاب ها در بخش مراجع به ترتيب زير است:
نام خانوادگي و نام نويسنده ،عنوان كتاب و ناشر آن ،محل نشر ،نوبت چاپ ،شماره صفحه و سال انتشار
مثال:

- Chang M.T.C., Functionalization of Polyolefins, Academic, USA, 209-216, 1994.

- Industrial Biofouling: Detection, Prevention and Control, Walker J., Surman S. and Jass  J. (Eds.), John Wiley and Sons, New
York, 57-63, 2000.

 برزین جالل و اسماعیلی مجید ،گرفتگی غشا و روش های احیای آن ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،تهران.1388 ،50-60 ،(تالیف)
 مور ا .پ ،.راهنمای پلی پروپیلن ،ظهوری غالمحسین (مترجم) ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،14-22 ،اسفند .1383(ترجمه)
مقاله ها
نحوه آمدن مقاله ها به ترتيب زير است:
نام خانوادگي و نام نويسنده ،عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره جلد ،صفحه هاي ابتدايي و انتهايي مقاله و سال انتشار
مثال:

- Braun D. and Unvercht R., Modification of Melamine-Formaldehyde Molding with Ethylene/Vinyl Acetate Copolymer, Angew. Macromol. Chem., 22, 61-87, 1994.

 شهابی مهدی ،مقدس نژاد فریدون و کاظمی فرد شعله،تولید قیرهای اصالح شده پلیمری بر اساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطقمختلف ایران ،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.1390 ،467-479 ،24 ،
مجموعه مقاالت
- Esfandeh M., Rezadoust A.M. and Alavi S.M., Fabrication Study of Unsaturated Polyester-Jute Fiber, Proceeding of the First
Congress on Cellulosic Processing & Utilization, Tehran University, 1-2 October, 437-441, 2003.

پايان نامه ها
فصلنامه پژوهشی -آموزشی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1391

- Sobhani H., Yousefi A.A. and Razavi Nouri M., An Investigation on the Crystalline Structure of PVDF Film Extruded
through a Two-Channel Die, MSc Thesis, Iran Polymer and Petrochemical Institute, March 2003.

ثبت اختراع
- Chin D.A. and Irvin D.J., Actuator Device Utilizing a Conductive Polymer Gel, US Pat. 6,685,442, 2004.

پایگاه الکترونیکی
- Mauritz K., Sol-gel Chemistry, http://www.psrc.usm.edu/mauritz/solgel.htm, available in 13 February 2005.

استانداردها
- Standard Test Method for Solidification Point of BPA, Annual Book of ASTM Standard, 06.04, D 4493-94, 2000.

قدردانی
در بخش پایانی مقاله ،در صورت تمایل نویسنده ،برای تشکر از حمایت کنندگان مالی طرح یا کسانی که به نحوی با نویسنده همکاری
داشته اند ،مطلبی با عنوان " قدردانی" آورده شود.
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