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به  فضایي  در   1381 سال  خردادماه  در  پلیمر  فناوري  رشد  مرکز 
پتروشیمي  و  پلیمر  پژوهشگاه  با حمایت  مربع،  متر  وسعت 3800 
و  نوآوري  از  حمایت  اشتغال زایي،  کارآفریني،  هدف  با  و  ایران 
خالقیت نیروهاي جوان و فارغ التحصیالن رشته هاي علوم و مهندسي 
پلیمر  و زیست پلیمر، علوم و مهندسي شیمي، دارورساني، حمایت 
تجاري کردن  متوسط،  و  کوچك  خصوصي  شرکت هاي  ایجاد  از 
نتایج پژوهش ها، ایجاد انگیزه و تسهیالت برای برقراري ارتباط بین 
دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و بخش خصوصي و تقویت اقتصاد 
ملي آغاز به فعالیت کرد. هسته هاي تحقیقاتي در مرکز رشد فناوري 
پلیمر با استفاده از خدمات متنوع پژوهشي)فضاهاي آزمایشگاهي و 
اطالع رساني  و  عمومي  آموزشي،  و  علمي  مشاوره هاي  کارگاهي(، 
بیش  آنچه  میان،  این  در  فناوري خود مي پردازند.  نهادینه کردن  به 
است،  مهم  مرکز  این  به ویژه  فناوري  رشد  مراکز  براي  چیز  هر  از 
تجاري کردن دستاوردهاي علمي آن دسته از دانشگاهیان و صاحبان 
فناوري است که بنا به عللي مجال بروز و ظهور نمي یابد. مرکز رشد 
فناوري پلیمر با جذب اساتید دانشگاه، نخبگان، برگزیدگان مجامع 
علمي، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهي این بستر مناسب را 

در اختیار جامعه علمي مستعد کشور قرار مي دهد.
هسته هاي تحقیقاتي در این مرکز تا زمان دست یابي به تشکیالت 
رشد  بخش  در  حقوقي  مستقل  هویت  کسب  و  مدیریتي  منسجم 
رشد  مرحله  در  استقرار  زمان  حداکثر  مي شوند.  مستقر  مقدماتي 
مقدماتي یك سال است.هسته هاي تحقیقاتي، پس از طي مرحله رشد 
اقتصاد  بازار  وارد  رشدیافتگي  معیارهاي  به  دست یابي  با  مقدماتي 
جامعه مي شوند که زمان استقرار در مرحله رشد حداکثر 3 سال است. 

خدمات مرکز رشد 
و  امکانات  از  می توانند  پلیمر  فناوري  رشد  مرکز  فناور  واحدهای 
توانمندی های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران به عنوان یکي از 
با  پیشروترین نهادهاي پژوهشي کشور بهره گیرند. این پژوهشگاه 
زیربنایی در حدود 45000 مترمربع از کارگاه ها و آزمایشگاه هاي مجهز 
به دستگاه ها و تجهیزات تخصصي برخوردار بوده و دارای 90 عضو 
هیئت علمي است. خدمات ارائه شده از سوی مرکز رشد عبارتند 

کارگاهی،  خدمات  آزمایشگاهی،  خدمات  از: 
خدمات مشاوره ای، خدمات آموزشی، خدمات 
اطالع رسانی، خدمات عمومی، پشتیباني و مالي، 

نمایشگاه ها، انتشارات و تبلیغات.
 

خدمات آزمایشگاهي
واحدهای فناور می توانند از خدمات آزمایشگاه های کامپوزیت و 
پالستیك؛  الستیك؛  روکش؛  و  رزین  رنگ،  پلیمر؛  علوم  چسب؛ 
زیست پلیمر؛ پلي یورتان، عمومي؛ فني و مهندسي؛ سامانه هاي نوین 
دارورساني و آزمایشگاه مرکزي بهره گیرند. آزمایشگاه مرکزي  خود 
شامل آزمایشگاه های خواص مکانیکي، خواص فیزیکي، رئولوژي، 
تجزیه گرمایی، طیف سنجي، میکروسکوپي نوري و الکتروني، پرتو 
تجهیز یك  با  مرکز رشد  از طرفی  است.  ایکس و کروماتوگرافي 
فناور  واحدهای  بیشتر  فعالیت  برای  را  مستقل، شرایط  آزمایشگاه 

فراهم کرده است.

فضاهاي کارگاهي
تزریق،  دستگاه  مختلف،  )اکسترودرهاي  پالستیك  کارگاه هاي 
رئومترهاي  )بنبوري،  الستیك  غیره(،  و  داخلي  مخلوط کن هاي 
مختلف و غیره(، کامپوزیت، چسب و رنگ و پایلوت هاي مختلف 
به واحدهای  مناسبی  فني و مهندسي فضای کارگاهی  پژوهشکده 
طرفی،  می کنند.از  ارائه  پلیمر  فناوری  رشد  مرکز  در  مستقر  فناور 
مرکز رشد با تجهیز بیش از 2000 مترمربع فضای کارگاهی مستقل، 

شرایط را برای فعالیت بیشتر واحدهای فناور فراهم کرده است.

مرکز رشد فناوری پليمر
www.ippincubator.org

در این بخش به معرفی مراکز علمی و صنعتی پیشگام  و 
شاخص در زمینه علوم و فناوری پلیمر می پردازیم.
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خدمات مشاوره اي
مجرب،  متخصصان  توسط  مختلف  در سطوح  علمي  مشاوره هاي 
مشاوره هاي بازاریابي، کمك به جذب اعتبارات دولتي و بانکي  و 
پروژه یابي شرکت ها و حمایت معنوي در اخذ قراردادها در زمینه 
کاري آنها، کمك به شرکت ها در انعقاد قرارداد با کارفرما، معرفي 
خدمات  از  مرتبط  مراجع  با  آنها  ارتباط  برقراري  شرکت ها  و 

مشاوره ای مرکز رشد است.

خدمات آموزشي
برگزاري  از:  عبارت  مرکز  این  در  شده  ارائه  آموزشی  خدمات 
اظهارنامه،  مالیات و  دوره هاي آموزشي تخصصي شامل مدیریت، 
مذاکره،  فنون  قرارداد،  عقد  جلسات،  اداره  بازاریابي،  اصول 
همچنین  و  بیمه  شرکت ها،  امور  ثبت  پروژه،  کنترل  حسابداري، 

دوره هاي آموزشي مورد نیاز است.

خدمات اطالع رساني 
تهیه  و  مقاالت  جست وجوي  امکان  کتابخانه،  اینترنت،  شبکه 
خدمات  از  نرم افزاري  اطالعات  بانك  الکترونیکي،  پست  آنها، 

اطالع رسانی مرکز رشد پلیمر است.

خدمات عمومي
خدماتی چون تامین محل کار، تایپ و تکثیر، تلفن و ارسال مراسالت، 

و  اجتماعات  سالن  بوفه،  و  غذاخوري  شخصي،  رایانه  تدارکات، 
هسته های  به  ذهاب  و  ایاب  سرویس  اداري،  تجهیزات  جلسات، 

مستقر در این مرکز ارائه می کند.

پشتیباني و مالي
با تالش های به عمل آمده حمایت مالی از دستگاه های ذیربط جذب 
مي شود.این حمایت ها به شکل تکمیل زیرساختار و نیز اعطای وام 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  اولیه  مواد  خرید  برای  فناور  واحدهای  به 

هزینه مي شود. 

نمایشگاه ها، انتشارات و تبلیغات 
به منظور معرفي و ارائه دستاوردهاي واحدهاي فناور، مرکز رشد 
در  مرکز  شرکت  با  همچنین،  است.  کرده  خبرنامه  چاپ  به  اقدام 
برای  مختلف  مجالت  در  تبلیغات  چاپ  و  مرتبط  نمایشگاه هاي 

معرفی هر چه بهتر شرکت های مستقر اقدام می شود.

اهم دستاوردهاي مرکز رشد 
- کسب رتبه اول در سومین جشنواره برترین هاي فناوري نانو

- کسب رتبه دوم در چهارمین جشنواره برترین هاي فناوري نانو
- کسب رتبه اول در پنجمین جشنواره برترین هاي فناوري نانو

- کسب رتبه دوم ششمین جشنواره برترین هاي فناوري نانو 
- کسب رتبه غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوري

معرفی
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براي  دیگري  راه  توانستند  جورجیا  صنعتی  مؤسسه  محققان 
جمع آوري مقادیر جزئي الکتریسیته ناشي از حرکت در دنیاي امروز 
بیابند. آنها  با استفاده از جمع آوري بارهاي الکتریکي ناشي از مالش 
دو پالستیك با جنس های متفاوت به یك دیگر موفق به ساخت یك  
»ژنراتور الکتریسیته مالشي« شدند. با بهره گیری از این مواد پلیمري 
انعطاف پذیر می توان جریان الکتریکي متناوب از فعالیت هایي نظیر 

پیاده روی تولید کرد. 
و  انعطاف پذیر  شفاف،  جدید  مالشي  الکتریسیته  نانوژنراتور 
داراي خروجي زیاد است که از مواد پلیمري شفاف ساخته شده 
به وسیله  تولید شده  الکتریکي  می تواند جریان  ژنراتور  این  است. 

نانوژنراتورها را که با استفاده از اثر پیزوالکتریك جریان را  از خم 
کردن نانوسیم های اکسید روی ایجاد مي کنند، جمع آوري مي کند. 

 

پادتن ها  با  شده  بارگذاري  پلیمری  فیلم  یافته ها  آخرین  اساس  بر 
ابزار  اندازد، مبناي  که می تواند سلول هاي تومور بدخیم را به دام 

تشخیص تومور سرطاني است.
به گردش  با جریان خون  از تومور  سلول های سرطانی جدا شده 
درآمده و سرطان را به نقاط دیگر بدن منتقل مي کنند. پایش چنین 
بسیار  مي شود،  گفته  متاستاز  آن  به  پزشکي  علم  در  که  فرایندي 
 )CTCs( دشوار است. زیرا، تعداد سلول هاي سرطاني در گردش
بسیار اندك و در حدود 1 سلول به ازاي هر 1 بیلیون سلول خون 

است.
کالیفرنیا  دانشگاه  از  پژوهشگراني  همکاری  با  چینی  محققان 
توانستند فیلم پلیمری بسازند که می تواند CTCs1 ویژه را به دام 
بیندازد. این سامانه با کمي توسعه بیشتر می تواند به پزشکان براي 
تشخیص سرطان در مراحل اولیه و انجام درمان موثر کمك کند. 
الکتریکی برای کمك  پژوهشگران در این روش از یك ولتاژ کم 
به نشاندن فیلم پلیمری رسانای پلی)4،3- اتیلن دی اکسی تیوفن(، 

PEDOT، حامل گروه های کربوکسیلیك اسید 

روي پایه شیشه ای به شکل مربع 2 سانتی متري 
استفاده کرده اند. این پلیمر نقاط نانو، به شکل 
که  مي دهد  تشکیل  ریز  بسیار  برآمدگي هاي 
تا   100 از   )1-1/4 V( اعمالي  ولتاژ  به  بسته 

300 نانومتر است.
افزودن اتصال دهنده شیمیایی به فیلم، باعث 
چسبیدن نوعی پروتئین به نام Streptavidin به 
آن مي شود. سپس، این پروتئین به نوعی پادتن 

نام  به  پادژنی  به  پادتن می تواند  این  نوبه خود،  به  وصل مي شود. 
سلول مخاطی بچسبد که توسط اکثر تومورها ساخته می شود. بدین 
ترتیب، فیلم مزبور می تواند به راحتی سلول های سرطانی تومور را 

در چند میلي لیتر از  نمونه خون به دام اندازد.
تومورهاي  سلول های  از  مختلفی  انواع  پژوهشي،  گروه  این 
مختلف  چگالی  و  اندازه  با  پلیمری  فیلم هاي  روی  را  سرطانی 
آزمایش کردند و با میکروسکوپ این عملیات را مشاهده کردند. 
بازده این فیلم پلیمری به اندازه و فاصله نانونقاط بستگی دارد. این 
بهینه سازي  به  پژوهش  بعدي  مرحله  در  که  امیدوارند  دانشمندان 
کار  و  ساز  کامل  جزئیات  از  آگاهي  و  رسانا  پلیمر  نانوساختار 

به دام  اندازي سلول هاي سرطاني تومورها بپردازند. 
 متن کامل این تحقیق در نشریه Advanced Materials به چاپ 

رسیده است.
 http://sciencedaily.com                                 :منبع

تشخيص تومور سرطاني با فيلم هاي پليمري

ژنراتور الکتریسيته مالشي ساخته شده از پليمر
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راه  مي توانند  آنها  تقریبا شفاف هستند،  ژنراتورها  این  که  آنجا  از 
مناسبي براي ساخت حسگرهاي فعال در اختیار بگذارند که ممکن 

است جایگزین فناوري فعلي نمایشگر دستگاه هاي لمسي شود.
جنس  از  ورقه  یك  که  می کند  عمل  وقتی  اصطکاکی  ژنراتور 
سیلوکسان  پلی دی متیل  از  ساخته شده  ورقه   یك  روی  پلی استر 
)PDMS( مالیده شود. پلی استر، دهنده الکترون و PDMS گیرنده  
طور  به  مالش  از  پس  بالفاصله  پلیمری  سطوح  است.  الکترون 
مکانیکی از یك دیگر جدا مي شوند. این موضوع باعث ایجاد یك 
PDMS را جدا مي کند و یك  بار روی  فاصله  هوایی می شود که 
بین دو سطح  الکتریکی  بار  اگر  گشتاور دوقطبی تشکیل می دهد. 
کردن  متعادل  برای  ضعیف  الکتریکی  جریان  یك  شود،  برقرار 
جداکردن  و  سطوح  پیوسته   مالش  با  مي یابد.  جریان  بار،  پتانسیل 

سریع آنها، ژنراتور می تواند یك جریان متناوب ایجاد کند. سطوح 
باید از جنس های متفاوتي باشند، زیرا در حالت یکي بودن جنس 

دو سطح، امکان ایجاد اختالف بار وجود ندارد. 
این فن، می تواند برای ایجاد یك حسگر فشار فعال خودتوان و 
بسیار حساس برای کاربرد بالقوه در سامانه هاي الکترونیکي آلی  یا 
نورالکترونیکي به کار رود. در حالتي که یك پر یا قطره  کوچك آب، 
سطح این ژنراتور الکتریسیته مالشي را لمس کند، جریان ضعیفي از 
الکتریسیته تولید می شود که می تواند آشکارسازی شده و تماس را 
نشان دهد. این حسگرها می توانند فشارهایی به کوچکی mPa 13 را 
آشکار کنند. از آنجا که این ژنراتورها تقریباً از ماده 75 درصد شفاف 
حسگرهای  تولید  در  جدید  گزینه ای  می توانند  شده اند،  تشکیل 
نمایشگر  در  رفته  به کار  کنوني  فناوری  با  جایگزینی  برای  فعال، 
نیازی به  از این روش، دیگر  با استفاده  باشند.  دستگاه های لمسی 

شارژ با استفاده از باتری نیست.
پژوهشگران برای افزایش تولید بار بین سطوح، از سطوح دارای 
الگوهایی در مقیاس نانو استفاده کردند. آنها سه نوع مختلف الگوی 
شدند  متوجه  و  کردند  استفاده  را  هرمی  و  مربعی  سطحی خطی، 
این  یافته های  می کنند.  ایجاد  را  بار  بیشترین  هرمی،  اشکال  که 
پژوهشگران، در نشریه Nano letters در سال 2012 به چاپ رسیده 

 است.
http://gtresearchnews.gatech.edu                 :منبع

اخبار علمی

پالستيک خودترميم گرجایگزین پوست
سال ها پژوهشگران تالش می کردند تا با ساخت پوست مصنوعی 
به بیماران زخمي و پژوهش هاي زیست پزشکي کمك کنند و حاال 
گروه تحقیقاتی از دانشگاه می سی سی پی جنوبی نوع جدیدی از 
پالستیك را ابداع کرده اند که نه تنها به هنگام آسیب دیدن خونریزی 

می کند، بلکه می تواند مانند پوست واقعی خود را ترمیم کند. 
ساخته  کپسول ها  از  استفاده  با  مصنوعی  پوست  این،  از  پیش 
می شده. این کپسول ها بود که به هنگام آسیب دیدگي می شکستند و 
ترکیباتی را آزاد مي کردند که در اثر محرك خارجي واکنش داده و 
پوست را ترمیم مي کردند. اکنون پژوهشگران در این تحقیق جدید 
خودرو  گلگیر  براي  که  کرده اند  استفاده  پالستیکي  نوع  همان  از 
به کار مي رود. این پالستیك با قرار دادن ناحیه آسیب دیده آن در 
آشکارسازي  در  فناوري  نوع  این  از  مي شود.  تعمیر  نور  معرض 
عیوب هواپیما استفاده مي شود. به گفته سرپرست این پژوهش، مادر 
قابلیت ترمیم خود را بخشیده  به تمام سامانه هاي زیستي  طبیعت 

به  دارد و  از طبیعت  الگوبرداري  است. پالستیك جدید سعي در 
هنگام آسیب دیدگي عالئم قرمز منتشر مي کند. سپس این پالستیك، 
به هنگام قرارگیري در معرض نور مرئي یا تغییرات دما و pH  خود 
تغییر  اما  نمي کند،  خونریزي  حقیقتا  این  بنابر  مي کند.  تجدید  را 
رنگ قرمز آن ناحیه آسیب دیده را آشکار مي کند. پالستیك مزبور 
پل هایي است که زنجیرهاي  یا  مولکولي کوچك  اتصاالت  داراي 
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دانشگاه  همکاری  با  ایران  پتروشیمي  و  پلیمر  پژوهشگاه  محققان 
علوم پزشکی تهران با تولید نانوذرات سیلیکای متخلخل به عنوان 
به  مطلوبی  خواص  توانستند  دندانپزشکی  کامپوزیت های  پرکننده 

این کامپوزیت ها ببخشند. 
زیبایی  و  ترمیمی  زمینه های  در  دندانپزشکی  کامپوزیت های 
کاربردهای فراوانی دارند. با توجه به مصرف رو به گسترش این 
کامپوزیت ها، تالش  زیادی برای بهبود خواص فیزیکی - مکانیکی 

آنها در حال انجام است. 
راستای  در  کامپوزیت ها  این  تقویت  روي  مطالعات  امروزه، 
ساخت رزین ها یا پرکننده های جدید با خواص بهبود یافته متمرکز 
است که نانوساختارها از این جمله مواد هستند. با وجود این که 
افزودن نانوذرات به کامپوزیت، باعث بهبود خواصی نظیر مدول، 
استحکام خمشی و چقرمگی در آن می شود، این کار با معایبی نیز 
اشاره  آن  زیاد  ویژه  سطح  به  می توان  آن  معایب  از  است.  همراه 
ماتریس  بیشتر و تخریب سطح رزین-  باعث جذب آب  کرد که 
می شود. از دیگر معایب، گرانروي زیاد آنهاست که عملیات مورد 
اصلی  این، ضعف  بر  افزون  می کند.  را سخت تر  دندان  نیاز روی 
پراکنش  عدم  کامپوزیت ها،  به  پرکننده  به عنوان  نانوذرات  افزودن 
مناسب آنها در کامپوزیت است. این مورد نیز ناشی از سطح ویژه  

زیاد نانوذرات است.
باقی ماندن  باعث  نیز  ماتریس  در  مناسب  پراکنش  عدم  این 
آن  تخریب  باعث  و  شده  کامپوزیت  از  بخشی  در  ضعف هایی 
دانشگاه  از  پژوهشگراني  همکاري  با  عطایي  دکتر  می شود.  منطقه 
تولید  روش  در  موجود  معایب  بررسی  با  تهران  پزشکي  علوم 
را  معایب  این  که  یافتند  دست  روشی  به  نانوکامپوزیت ها،  این 
نانوسیلیکای  تهیه  با  آنها،  می دهد.  کاهش  حاصل  کامپوزیت  در 
کامپوزیت ها، خواص  به  آن  افزودن  و  گرمایي  به روش  متخلخل 
آنها،  کردند.  ایجاد  نانوکامپوزیت ها  سایر  به  نسبت  مناسب تری 
سطح  کاهش  را  گرمایي  روش  به  نانوذرات  متخلخل کردن  دلیل 
به  نانوذرات  متخلخل کردن  هم چنین،  کردند.  بیان  نانوذرات  ویژه 
چسبندگی بیشتر آنها به کامپوزیت، از راه اتصال ریزمکانیکی کمك 

کامپوزیت،  به  متخلخل شده  نانوذرات  این  افزودن  از  می کند. پس 
ذرات  حاوی  کامپوزیت های  با  آن،  مکانیکی  فیزیکی-  خواص 
قرار  مقایسه  مورد  موجود  تجاری  نانوکامپوزیت های  میکرو  و 

گرفت. 
با  روش  این  با  تولیدشده  دندانپزشکی  نانوکامپوزیت  مقایسه 
کامپوزیت های حاوی ذرات میکرو نشان می دهد، استحکام خمشی، 
مدول کشساني و چقرمگی شکست بهتری را دارا هستند. همچنین، 
مسواك،  سایش  برابر  در  قرارگرفتن  از  پس  مزبور  نانوکامپوزیت 
سطح صاف تری را نشان می دهد. افزون بر این، تفاوتی از نظر درجه 
تهیه شده  و  نانوکامپوزیت  بین  قطری  کششی  استحکام  و  تبدیل 
نانوکامپوزیت تجاری مورد استفاده مشاهده نشده است. شرح کامل 
منتشر  در سال 2012   Dental Materials نشریه  در  دستاورد  این 

شده است.
http://www.isna.ir           :منبع

اخبار علمی
ساخته  متصل  هم  به  را  پالستیك  سازنده  شیمیایي  ترکیبات  بلند 
است. این زنجیرها به هنگام خراشیدگي یا ضربه خوردن پالستیك 
شکسته شده و تغییر شکل مي دهند که بدین ترتیب در اثر این پدیده، 
رنگ قرمز به وجود مي آید. در حال حاضر این گروه پژوهشي روي 

پالستیك هایي تحقیق مي کند که بتوانند در دماهاي زیاد پایدار باشند.
سن دیگو  در  آمریکا  شیمی  انجمن  در  اخیرا  تحقیق  این  نتایج 

رونمایی شده است. 
http://www.inhabitat.com            :منبع

نانوکامپوزیت دندانپزشکی با خواص بهينه 



71

13
9

1 
ن

تا
س

اب
 ت

،2
ه 

ار
م

ش
 ،

م
و

د
ل 

سا
 ،

ی
ش

وز
م

 آ
-

ی
ش

ه
و

ژ
 پ

ه
م

نا
ل
ص

ف

اخبار علمی

همراه  به  سنگاپور  ملی  دانشگاه  از  توکلی  امیر  ایرانی  پژوهشگر 
ارائه  به  موفق   )MIT( آمریکا  ماساچوست  دانشگاه  از  محققانی 
رویکردی جدید در ساخت آرایه پیچیده ای از سیم ها و اتصاالت 
روی ریزتراشه ها با استفاده از پلیمرهای خودآرا شده اند که می تواند 
به راهی تازه برای ساخت اجزای متراکم تر روی تراشه های حافظه  و 

سایر دستگاه ها منجر شود.
محققان نتایج این پژوهش را در مقاله اي پژوهشي منتشر کرده اند. 
آنها در این مقاله به شرح سامانه اي برای تولید مجموعه ای از سیم  ها 
پرداخته اند که با زاویه نود درجه به هم مي رسند و اشکال مربع یا 
مثلث را تشکیل می دهند. در حالی که این اشکال، پایه بسیاری از 
چیدمان های مدارهاي ریزتراشه ها را تشکیل می دهند، تولید آنها از 

راه خودآرایي بسیار مشکل است. 
ذاتی  تمایل  یك  از  می کنند،  خودآرایی  مولکول ها  که  هنگامی 
برای ایجاد شکل های شش ضلعی مانند خانه هاي کندوی عسل یا 
آرایه اي از حباب های صابون میان ورقه هاي شیشه اي برخوردارند. 
این در حالی است که این خواسته طراحان مدار نبوده است. آنها 
خواستار الگوهایی با زاویه 90 درجه هستند. از این رو، غلبه بر این 

تمایل ذاتی براي تولید یك سامانه خودآرای مفید اساسي است. 
را  ریز  موقعیت های  از  مجموعه اي  روش  این  در  پژوهشگران 
در سطح ایجاد کرده اند که الگودهی مولکول های پلیمر خودآرا را 
برخوردار  نیز  بیشتری  مزیت های  از  رویکرد  این  می کند.  هدایت 
است، افزون بر ایجاد الگوهای کامل مربع و مثلث از سامانه هاي 
پلیمری کوچك، این سامانه تولید انواع اشکال مختلف ماده از جمله 

استوانه، کره و بیضی را ممکن می کند. 
رو  این  از  پیچیده  اشکال  این  ایجاد  امکان  محققان،  گفته  به 
مهیا شده که قالب پوشش  یافته برای دفع یکی از اجزای پلیمری، 
کرنش موضعي زیادی را در الگو ایجاد می کند. سپس این پلیمر، 
در  و  و مي چرخد  مي پیچد  درهم  کرنش،  این  از  برای جلوگیری 
همان حین به بازآرایي سطح می پردازد. بنابراین، محققان می توانند 
تمایالت طبیعی پلیمر را دفع کرده و آن را مجبور به ایجاد اشکال 
از  مجموعه ای  مانند  جزئیاتي  ایجاد  قابلیت  سامانه  کنند.  دیگر 
سوراخ ها در ماده است که فاصله آنها بسیار نزدیکتر از آنچه قابل 

دست یابی با شیوه های متداول ساخت تراشه بوده است. 
بسیار  ترکیبات  می  تواند  سامانه  این  که  است  معنی  بدین  این 
تولید  امروزی  شیوه های  به  نسبت  تراشه  یك  روی  را  فشرده تر 
اجزای  دادن  قرار  برای  مداوم  تالش های  در  مهمي  گام  که  کند 

الکترونیکي بیشتر و بیشتر روی یك ریزتراشه به شمار مي رود. این 
فن جدید می تواند به طور همزمان چند طرح یا شکل را تولید کند. 
همچنین، با فن یادشده مي توان الگوهای پیچیده اي را ایجاد کرد که 

در ساخت نانوابزارها یك هدف است.
ساخت سطح بزرگی از مدار پیچیده روی یك تراشه با استفاده از 
لیتوگرافی پرتوالکترون ممکن است چند ماه طول بکشد، در مقابل 
استفاده از روش پلیمر خودآرا براي این کار، تنها چند روز به طول 

مي انجامد. 
این فن هنوز راه زیادی تا تولید یك محصول تجاری در پیش 
دارد، اما به گفته پژوهشگران براي ایجاد الگوی اصلی این مرحله 
از آن پس می توان  انجام دادن است و  بار  تنها یك  انجام  نیازمند 
از الگوي مزبور برای مهر کردن یك پوشش روی تراشه های دیگر 
این فن مي تواند  استفاده کرد.  فرایند ساخت بسیار سریع  در یك 
به آن سوي ساخت تراشه گسترش یابد. مثال می توان مقادیر بسیار 
سخت افزار  مانند  مغناطیسی  رسانه  روی  را  اطالعات  از  بیشتری 
رایانه با استفاده از یك پوشش مغناطیسی با الگوی بسیار ریز مهر 

شده روی آن ذخیره کرد. 
این کار با تعریف دقیق از فضایي که هر بیت اطالعات روی آن 
می شود ذخیره پذیرد. این الگودهی های بسیار ریز را می توان با این 
شیوه خودآرایي ایجاد کرده و سپس روی سخت افزار را مهر کرد. 
Advanced Materials در سال  این تحقیق در نشریه  شرح کامل 

2012 چاپ شده است. 
http:// www.scitechdaily.com                    :منبع

ساخت ریزتراشه های پيچيده به کمک پليمرهای خودآرا
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محققان کره جنوبی با مخلوط کردن یك پلیمر با صفحه های اکسید 
در   )CNTs( کربنی  نانولوله های  و   )RGOF( یافته  کاهش  گرافن 
فرایند الکتروریسي موفق به تولید مستحکم ترین نخ پلیمری جهان 

شدند.
پلیمری،  الیاف  کردن  مستحکم  برای  روش ها  معمول ترین  از 
طي  کربنی  نانولوله های  مانند  افزودنی هایی  با  آنها  کردن  مخلوط 
پلی وینیل  با  شده  ساخته  الیاف  نوعي  است.  مرطوب  ریسندگی 
بسیار  که  دارد   870  J/g از  بیش  چقرمگي  نانولوله ها،  الکل  و 
کوالر  الیاف  و   )165  J/g ( عنکبوت  تار  چقرمگي  از  بیشتر 
در  است.  ضدگلوله  جلیقه  در  رفته  کار  به   )78  J/g( پاراآرامید 
بیشتر مطالعات اخیر ورقه های اکسید گرافن کاهش یافته جایگزین 
پلیمری  کامپوزیت های  این حالت  در  کربنی شده اند.  نانولوله های 
مستحکم  نانولوله ها  حاوی  کامپوزیت های  اندازه  به  شده  تولید 
نیستند، ولی ارزان تر از آنها هستند. محققان دانشگاه هانیانگ کره 
به سرپرستی سیون جیونگ کیم، با تقلید از ساختار تار عنکبوت به 
این پلیمر ترکیبی از نانولوله های عامل دار شده )رشته ها( و اکسید 

گرافن کاهش یافته )صفحه ها( افزودند.
تار  طبیعت،  در  که  است  باور  این  بر  پژوهشي  تیم  سرپرست 
پروتئین  نوع  از دو  انعطاف پذیر است و  بسیار محکم و  عنکبوت 
)نانوبلورهای  صفحه ای  نوع  پروتئین هاي  است.  شده  ساخته 
بتا،  )رشته های  رشته ای  نوع  و  دوبعدی(  ساختار  بتا،  صفحه ای 
تار  چقرمگي  افزایش  برای  آنها  ترکیب  که  بعدی(  یك  ساختار 

عنکبوت بسیار مهم است.

اکسید  و  تك  دیواره  نانولوله های  از  محلولی  ابتدا  محققان،  این 
گرافن چین خورده را به محلول آبي پلی وینیل الکل تزریق کردند. 
سپس از محلول حاصل، الیاف ریسیده شد. برای افزایش بلورینگی 
مواد و ایجاد استحکام، الیاف ریسیده با متانول عمل آوري شدند. 
و  اکسیدگرافن  داد،  نشان  الیاف  الکترونی  میکروسکوپ  تصاویر 
نانولوله ها در طول ریسندگی تشکیل شبکه درهم تنیده ای می دهند. 
ماهیت چین خورده صفحه های اکسید گرافن کمك می کند تا آنها 
به خوبی در ماتریس پلیمری پراکنده شوند. بهترین ترکیب، نسبت 
یك به یك است که منجر به درجه باالیی از هم راستایی خود به 
خود نانولوله ها و اکسید گرافن در طول جهت الیاف می شود. در 
سطوح  و  گوشه ها  سمت  به  نیز  نانولوله ها  دسته های  حالت،  این 
صفحه های اکسید گرافن متمایل می شوند. این هم راستایی منجر به 
مقدار چقرمگي تا J/g 970 می شود، که بیشترین مقداری است که 

تاکنون گزارش شده است.
شرح کامل این تحقیق در نشریه. Nat. Commun در سال 2012 

چاپ شده  است.
http:// www.rsc.org           :منبع

محکم ترین نخ پليمری جهان

توليد پالستيک دوستدار محيط زیست از پوست تخم مرغ

را  روشی  صنعت  متخصصان  و  انگلیسی  دانشمندان  از  گروهی 

زیست  محیط  دوستدار  پالستیك  می توان  آن  کمك  به  که  یافتند 
در  این پالستیك می تواند  آورد.  به دست  مرغ  از پوست تخم  را 
ساختمانی  مواد  تا  غذایی  مواد  بسته بندی  از  مختلف  زمینه های 
کاربرد داشته باشد. همچنین، دانشمندان امیدوارند تا از پوسته تخم 
مرغ موادی استخراج کنند که برای مصارف دارویی ارزشمند باشند.
محققان موسسه غذا و نوشیدنی iNET با تامین سرمایه یك طرح 
در دانشگاه لیسستر، افق جدیدی را برای بازیافت پوست تخم مرغ 
گشوده اند. هدف از این طرح، یافتن راه های مفیدی برای بازیافت 
پوست تخم مرغ است که در حال حاضر به عنوان پسماند صنایع 

غذایی دفن می شود. 
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گلیکوسامینوگلیکان ها  استخراج  در  جدید  هدف  این  کلید 
در  که  پروتئین ها  این  است.  نهفته   )glycosaminoglycans(
کاربردهای  بعضی  در  یافت می شوند، هم اکنون  تخم  مرغ  پوست 
زیست پزشکی استفاده می شوند و مفید بودن آنها در صنایع دارویی 
به اثبات رسیده است. همچنین، دانشمندان امیدوارند تا راه هایی برای 
تا بدین ترتیب  بیابند  از پوست تخم مرغ به عنوان پرکننده  استفاده 
بتوانند از آن برای حجم دادن انواع مختلف پالستیك ها  و به کارگیری 

در سینی های غذا تا وسایل خرید استفاده کنند. 
از سوی صنایع  پوست تخم مرغ   iNET رئیس موسسه  گفته  به 
حقیقت  در  ولی  می شود،  طبقه بندی  پسماند  عنوان  به  غذایی 
تا  است  شده  سعی  طرح  این  در  است.  پیچیده ای  کامپوزیت 
ابداع  مرغ  تخم  پوست  پیش عمل آوری  فرایند  برای  معتبر  روشی 
شود که نیازمند سترون کردن آن است. همچنین، روش هایی برای 
آمده،  به دست  تجزیه محصوالت  و  گلیکوسامینوگلیکان  استخراج 
پالستیك،  به  تبدیل  برای  تخم مرغ  پوست  پیش عمل آوری  فرایند 

ایجاد  نیز  آزمودن خواص مکانیکی شامل استحکام مواد جدید و 
مواد مختلف برای بهینه کردن بارگذاری پوست تخم مرغ و اندازه 
ذرات ابداع شده است. از آنجا که شرکت های محصوالت غذایی 
برای تهیه محصوالت خود از تخم مرغ استفاده می کنند، پوست آن 
و  جمع آوری  را  پوسته ها  باید  شرکت ها  این  است.  مهمی  مسئله 
آنها هزینه هایی  برای دفن  کنند. سپس  زباله حمل  مراکز دفن  به 
را متحمل شوند. برای مثال، Egg Just از شرکت هایی است که با 
این موسسه انگلیسی همکاری می کند. این شرکت نوعی تخم مرغ 
به طور متوسط هر هفته 1/3میلیون تخم  تولید و  مایونز  آب پز و 
مرغ مصرف می کند که در حدود 10 تن پوسته ایجاد می کند. هزینه 
انتقال ساالنه 480 تن پوسته تخم مرغ به مراکز جمع آوری و دفن 
انجام  امر ضرورت  زباله در حدود 30 هزار پوند است که همین 

پژوهش در این باره را نشان می دهد.
http:// www.foodanddrink-inet.org.uk                            :منبع

بينی مصنوعی پليمری

یك گروه پژوهشی دردانشگاه  لندن به سرپرستی پژوهشگر ایرانی 
پلیمری مصنوعی  بینی  ابداع  به  موفق  علیان  الکساندر سیف  دکتر 
و  نانوتکنولوژی  بخش  رئیس  علیان  سیف  الکساندر  دکتر  شدند. 
پزشکی ترمیمی University College شهر لندن است. این گروه 
پژوهشی در حال حاضر در آزمایشگاه بیمارستان Royal Free  شهر 

لندن روی ساخت و تولید اندام های مصنوعی فعالیت می کنند. 
سیف علیان درباره این پژوهش گفت: ما بیماری داریم که مبتال 
وی  بینی  تمام  جراحی  عمل  جریان  در  و  است  بینی  سرطان  به 
برداشته  شده است. با استفاده از سی تی اسکن از بیمار، یك قالب 
شیشه ای تهیه شد. در مرحله بعد، ماده پلیمری تولیدی به درون این 
امکان  که  است  میلیاردها حفره   دارای  ماده  این  ریخته شد.  قالب 
بدن  بنیادی  سلول های  ندارد.  وجود  غیرمسلح  چشم  با  آن  دیدن 

این  تا رشد کنند. موفقیت  این حفره ها قرار داده شد  بیمار درون 
تولیدات در محکمی و پذیرش آن از سوی بدن است. این مواد از 
نانوکامپوزیت ساخته شده است. این ماده را می توان به عسل تشبیه 
کرد که قابلیت شکل پذیری زیادی دارد. این پلیمر آماده را با استفاده 
از دستگاهی به نام اتمی کننده فراصوت روی قالب های شیشه ای که 
به شکل گوش و بینی تولید شده اند، پخش می شوند. با این وجود، 
آماده  فرد  گرفتن روی صورت  قرار  برای  هنوز  بینی ساخته شده 
نیست، زیرا نیاز به پوست دارد. در حال حاضر از امکان ساخت 

بینی برخورداریم، اما هنوز ساخت پوست امکان پذیر نیست.
بنابراین الزم است، بینی تولید شده در جزئی از بدن قرار گیرد تا 
پوست روی آن رشد کند. مناسب ترین محل برای این کار پیشانی 
است تا پوستی مشابه پوست صورت روی این بینی مصنوعی رشد 
کند. زمانی که پوست روی بینی قرار گیرد، پزشك جراح آن را از 
زیر پوست بیرون می آورد و روی صورت پیوند می زند. نکته قابل 
توجه این است که رگ های شکل گرفته روی پوست بینی مصنوعی 
باید به دقت بریده شده و به رگ های صورت پیوند زده شود. از این 
استفاده خواهد شد.  نظیر قلب  اندام های دیگر  تولید  برای  روش، 
این نخستین بینی مصنوعی است که با این روش تولید می شود و 

امکان پذیرش آن از سوی بدن زیاد است. 
http://www.isna.ir منبع:    
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بازیافت پلي پروپيلن مصرفي در بدنه باتري هاي اسيد سربي با استفاده 
ازترکيب پایدارکننده هاي گرمایي و کوپليمر اتيلن پروپيلن تازه

استاد راهنما: محمود معصومی
استاد مشاور: روح اله باقري

دانشجوي کارشناسي ارشد: علی بخشی
دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي شیمي، 1390

 در این مطالعه، آمیزه هایي از پلي پروپیلن تازه و بازیافتي بدنه هاي باتري هاي اسید سربي با نسبت هاي وزني مختلف به وسیله اکسترودر تك پیچ 
 )OIT( شاخص کربونیل براي بررسي مقدار تخریب نمونه ها طي فرایند اکستروژن و زمان القاي اکسایش ،)MFI( تهیه و شاخص جریان مذاب
نمونه ها اندازه گیري شد. از ارزیابي XRF براي شناسایي ناخالصي هاي فلزي موجود در پلي پروپیلن بازیافتي استفاده شد. به منظور پایدارسازي 
آمیزه ها طي فرایند اکستروژن و کاهش مقدار تخریب پلیمر، از پایدارکننده هاي گرمایي فنولي و فسفیتي به همراه غیرفعال کننده هاي فلزي 
استفاده  و اثر آنها بررسی شد. از روش طراحي آزمایش ها براي تعیین ترکیب بهینه پایدارکننده ها در آمیزه 60 به 40 از پلي پروپیلن بازیافتي و 
تازه استفاده شد. اثر شرایط فرایندي از قبیل سرعت پیچ و چیدمان دمایي اکسترودر نیز بر این آمیزه مطالعه شد. نتایج آزمون MFI و اندازه گیري 
شاخص کربونیل نشان داد، افزودن پلي پروپیلن تازه به پلي پروپیلن بازیافتي، در حالت پایدارنشده بهبودي را در کاهش مقدار تخریب پلیمر طي 
فرایند اکستروژن نشان نمي دهد. همچنین، ترکیب استئارات کلسیم با پایدارکننده هاي گرمایي اثر بیشتري بر کاهش مقدار تخریب پلیمر دارد. 
غیرفعال کننده فلزي تجاري و استئارات روي به همراه ضداکسنده هاي گرمایي بهبودي را درکاهش مقدار تخریب پلیمر نشان ندادند. نتایج نشان 
داد با افزایش سرعت پیج، کاهش اندکي در دماي مذاب نمونه پایدارشده با ترکیب بهینه پایدارکننده ها مشاهده مي شود. همچنین، با افزایش 
سرعت پیچ و افزایش چیدمان دمایي اکسترودر مقدار تخریب پلیمر افزایش مي یابد. سرعت پیچ rpm 100 و دماي فرایند زیر C°200 شرایط 
فرایندي مطلوب براي آمیزه 60 به 40 حاوي ترکیبات پایدارکننده  بهینه است. نتایج اندازه گیري شاخص کربونیل نشان داد، پایدارسازي نمونه ها 
مقدار تشکیل گروه هاي کربونیل را کاهش مي دهد. نتایج طراحي آزمایش ها حاکي از آن بود که عامل پایدارکننده گرمایي فنولي بیشترین اثر را 
بر کاهش مقدار تخریب پلیمر در فرایند اکستروژن دارد. نتایج استحکام ضربه اي نشان داد، نمونه شامل ترکیب درصد60 به 40 حاوي ترکیبات 
پایدارکننده بهینه داراي استحکام ضربه اي بسیار نزدیك به پلي پروپیلن %100 تازه است. در حالي که استحکام ضربه اي همین نمونه در نبود 
ترکیبات پایدارکننده با پلي پروپیلن %100 بازیافتي مشابه است. همچنین، نتایج آزمون کشش بیانگر آن بود که نمونه پایدار شده  در مقایسه با 
نمونه هاي پایدارنشده، رفتار چقرمه تر و تنش تسلیم وکرنش در شکست بیشتري دارد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل مي توان گفت، آمیزه تهیه 

شده با نسبت 60 به 40 به همراه ترکیبات پایدارکننده بهینه خواص مکانیکي مشابهي با پلي پروپیلن تازه نشان مي دهد.

اثر عمل آوري فورفوریل دار شدن روي خواص فيزیکي و مکانيکي چوب صنوبر

استاد راهنما: اصغر امیدوار 
استاد مشاور: محراب مدهوشی

دانشجوي کارشناسي ارشد: راضیه رضوانی
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان، دانشکده جنگلداري و مهندسي چوب و کاغذ، 1389

به خاطر نگراني از ایمني محیط، اخیراً استفاده از مواد شیمیایي گیاهي براي حفاظت چوب موضوع بسیاري از پژوهش ها شده است. فورفوریل 
الکل یك زیست پلیمر است که از محصوالت جانبي کشاورزي از جمله باگاس به دست مي آید و منجر به تولید چوب- پلیمر از نوع دیواره اي 
مي شود. این پژوهش به منظور بررسي خواص فیزیکي و مکانیکي چوب- پلیمر حاصل از گونه صنوبر دلتوئیدس و مونومر فورفوریل الکل 

انجام گرفت و براي دست یابي به مقدار بهینه پلیمر 4 سطح مختلف فورفوریل دار شدن در نظر گرفته شد.

http://www.irandoc.ac.ir :منبع
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تهيه پوشش هاي نفوذناپذیر از نانو کامپوزیت هاي پایه آبي آکریليک حاوي نانورس
 به روش پليمر شدن ميني امولسيوني )سنتز، خواص و سينتيک(

استاد راهنما: علیرضا مهدویان
استاد مشاور: محمد عطایی

دانشجوی دکتری: مژگان میرزاطاهری
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، 1389

در این پژوهش، از روش پلیمرشدن میني امولسیون براي کپسول کردن صفحات ذرات نانوخاك رس Cloisite 30B درون التکس پلي)استیرن-
نانوخاك رس درون مخلوط مونومرها  با توزیع و پراکنش مناسب ذرات  کو-بوتیل آکریالت( استفاده شد. در مرحله اول میني امولسیون ها 
 )HD ( و کمك پایدارکننده هگزادکان Span 80 و )SDS ( در مجاورت عوامل فعال در سطح سدیم دودسیل سولفات )استیرن  و بوتیل آکریالت(
به کمك صوت دهي با امواج فراصوت، تهیه شدند. مشاهده شد، پایداري میني امولسیون و التکس بستگي به چگونگي مراحل اختالط فاز 
آبي  و فاز آلي، مدت و توان صوت دهي و به ویژه به نوع و مقدار مواد فعال در سطح دارد. تجزیه و شناسایي نانوکامپوزیت ها با استفاده 
از WAXD ،SAXD ،SEM ،TEM ،FTIR توزیع اندازه ذرات و اندازه گیري بار سطحي زتا انجام گرفت. نتایج حاکي از ساختار کپسولی 
)با بازده بیش از %72( از صفحات کامال ورقه اي نانوخاك رس بود. مطالعات شکل شناسی نیز ساختار کروي هسته-پوسته را تأیید کرد. فیلم های 
تهیه شده از نانوکامپوزیت های با درصدهای وزنی 5 / 3، 6/ 2،  1 و 3 /5 نانوخاك رس دارای شفافیت بسیار خوب و التکس ها نیز تا بیش از   4 
ماه پایدار بودند. بررسی خواص فیزیکي، مکانیکي و به ویژه نفوذناپذیري نانوکامپوزیت ها در برابر آب حاکي از بهبود و افزایش چشمگیر تمام 
این خواص در مقایسه با التکس بدون ذرات نانوخاك رس بود. براي انجام این مطالعات نیز از غلظت هاي 5 / 3، 6/ 2،  1 و 3 /5   درصد وزني از 
ذرات نانوخاك رس استفاده شد. سپس با انجام بررسي هاي سینتیکي، افزایش جزئي سرعت پلیمرشدن، کاهش جزئي درجه تبدیل، ثابت ماندن 
وزن مولکولي متوسط وزني و همچنین افزایش اندازه قطرات کروي پلیمر نسبت به سامانه بدون نانوخاك رس مشاهده شد که خود گواه دیگري 

 بر کپسول شدن صفحات  Cloisite 30B درون بستر پلي)استیرن-کو-بوتیل آکریالت( در التکس پایه آبي نانوکامپوزیت هاي سنتز شده بود.
تهيه و سنتز زیست حسگرهاي گلوکز بر پایه پلي آنيلين و کو پليمر آنيلين و 2 - آنيلينواتانول

استاد راهنما: سیدمحمد سیدمحقق
استاد مشاور: احمد جمشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد: علی کیهان پور
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، 1390

پلي آنیلین، پلي )2- آنیلینواتانول( و کوپلیمر آن دو به روش ولت سنجي چرخه اي در محدوده پتانسیل 0/1- تا V   1در سلول سه الکترودي از 
محلول آبي 0/1 موالر مونومر آنیلین و 2- آنیلینواتانول و سولفوریك اسید 1  موالر تهیه شد. خواص نمونه ها با فنون گرماسنجي تفاضلي پویشی 
)DSC(، زیرقرمز تبدیل فوریه )FTIR(، امپدانس الکتروشیمیایي )EIS(، ولتامتري چرخه اي )CV( و طیف هاي فرابنفش )UV-VISIBLE( بررسي 

شد. مطالعه خواص الکتریکي آنها نشان داد، با افزایش مقدار 2-آنیلینواتانول در کوپلیمر، فعالیت الکتریکي، رسانایي و مقاومت الکتریکي آن 
کاهش، اما فرایندپذیري و چسبندگي آن افزایش مي یابد. در مرحله دوم، از فن ساده اي براي تولید حسگرهاي گلوکز استفاده شد. براي این کار 
آنزیم گلوکزاکسیداز با استفاده از محلول %v 0/1 عامل شبکه اي کننده )گلوترآلدهید( در محیط بافراستات و فسفات با pH=7 روي فیلم هاي 
نازك پلي آنیلین و کوپلیمرآنیلین و 2- آنیلینواتانول تثبیت شد. نتایج حاصل از EIS نشان داد، آنزیم روي فیلم هاي پلیمري به طور موفقیت آمیزی 
تثبیت شده است. همچنین، اثر بعضي شرایط آزمایشگاهي مختلف مثل حجم عامل شبکه اي کننده، pH، دما و پتانسیل کاربردي به روش جریان 
سنجي بررسي شد که بیشترین جریان الکتریکي در این زیست حسگرها در pH=7 و پتانسیلV 0/65دیده شد. طول عمر و پایداري زیست حسگر 
گلوکز بر پایه کوپلیمر آنیلین با 2-آنیلینواتانول بیشتر از زیست حسگر آنیلین است که نشان دهنده مطابقت بیشتر آن با سامانه های زیستي است.
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اصول اساسی مواد پلیمری

سال انتشار: 2012
Wiley-VCH :ناشر

 Christopher S. Brazel نویسندگان:  
 and Stephen L. Rosen

در ویرایش جدید )سوم( کتاب اصول اساسی 
مواد پلیمری به معرفی انواع پلیمرها،  شیمی موازنه، فیزیك و کاربردهای 
مهندسی پرداخته شده  است. در این کتاب متون کالسیك تدریس شده 
در دوره های مقدماتی پلیمر به روز شده  است. مباحث این کتاب روز آمد 
شده و بازنگري شده روی فناوري هاي نویني که در آنها از پلیمرها 
استفاده مي شود، پلیمرهاي حاصل از منابع زیستي،  مواد اولیه جدید، 
متمرکز شده  است.  پلیمرها   تجزیه  و  پلیمرشدن  نوین  راهبردهاي 
همچنین، در این کتاب مسائلي به عنوان تکلیف  به همراه مثال برای 

دانشجویان آمده است.
کتاب اصول اساسی مواد پلیمری مشتمل بر21 فصل است، برخی 

ازعنوان های فصول این کتاب:
- انواع پلیمرها

- ساختار مولکولی پلیمرها
- شکل شناسي پلیمرها

- انتقال هاي گرمایی در پلیمرها
- انحالل پذیري پلیمرها و محلول ها

- پلیمرشدن رشد مرحله اي
- خواص مکانیکی پلیمرها

- کاربرد پلیمرها
- فراورش پلیمرها 

- خواص گرانروکشساني پلیمرها
- رفتار رئولوژیکی پلیمرها

الکتروپلیمرشدن

سال انتشار: 2011
In-Tech :ناشر

 Ewa Schab-Balcerzak :ویراستار

نازك  الیه  فیلم های  اخیر  سال های  در 
جلب  خود  به  را  زیادی  توجه  پلیمری 

کاربردهای  از  بسیاري  پلیمری در  نازك  فیلم های  این  کرده است. 
فنی از پوشش ها و چسب ها تا ابزار های الکترونیکی آلی از جمله 

حسگرها  و آشکارسازها از اهمیت فراواني برخورداراند.
چنان چه در نظر باشد، محصول پلیمري به عنوان فیلم نازك استفاده 
شود، پلیمرشدن الکتروشیمیایی ترجیح داده مي شود. چراکه در این 
روش، کنترل ضخامت فیلم که یکی از پارامترهای مهم در ساخت 
ثابت شده است،  دستگاه هاست، به خوبي فراهم می شود. همچنین 
اصالح خواص مواد با کنترل پارامتر فرایند نشاندن الکتروستاتیکي 
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امکان پذیر است. الکتروشیمی روش بسیار خوبی نه تنها براي سنتز، 
بلکه براي شناسایی و به کارگیري انواع مواد گوناگون است. این 
کتاب، در واقع مروری بر وضعیت فعلی دانش الکتروپلیمر شدن در 
تهیه مواد جدید از جمله پلیمر های رسانا و امکان داشتن کاربردهاي 

مختلف دارد.
برخي از سرفصل های کتاب الکتروپلیمرشدن عبارتند از:

- الکتروپلیمرشدن پلی سیالن ها با گروه هاي عاملي
- الکتروپلیمرشدن برخی از مشتقات فنول اسخالف شده در موقعیت 
ارتو روي الکترود پالتین از محلول اسیدي آبي، سینتیك، سازوکار، 

مطالعات الکتروشیمیایی و شناسایي پلیمر حاصل
سنتز  از  هسته دوست ها،  حضور  در  پورفیرین ها  اکسایش   -

پورفیرین هاي چنداستخالفي تا الکتروپلیمرشدن درشت حلقه ها 
- پلیمرشدن الکتروشیمیایی آنیلین

- تهیه الکتروشیمیایی و خواص پلیمرهای رسانای نوین مشتق شده 
از 5-آمینو-2-نفتالن سولفونیك اسید، المینول و ایجاد مخلوطی از 

آنها
و  شناسایي  الکتروشیمیایي،  سنتز  پلی پیرول:  کامپوزیت های   -

کاربردها
- فعال کننده های نرم پلی پیرول 

- حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه فیلم هاي الکتروپلیمرشده

فراورش و شناسایي پلیمرها

سال انتشار:2012 
Appel Academic:ناشر

Sabu Thomas, Deep-  ویراستاران:
 alekshmi Ponnamma, and Ajesh

K. Zachariah

کامپوزیت های  و  پلیمرها  سنتز  مختلف  روش های  کتاب  این  در 
پلیمری و همچنین فنون مختلف شناسایي پلیمرها شرح داده شده 
با استخراج   تا  است. اغلب صنایع مختلف در دنیا تالش می کنند 
از  کنند.  تولید  به صرفه  پلیمرها، موادی مقرون  خواص غیرعادی 
خواص  تحلیل  و  تجزیه  و  آنها  فراورش  پلیمرها،  انواع  رو،  این 
آنها بسیار مهم و ضروری است. با مطالعه کتاب فراورش پلیمر و 
انواع  باره فراورش  به دانش کاملی در  ساختارشناسی، خوانندگان 
نیز  و  مواد  این  از  ساخته شده  کامپوزیت هاي  و  پلیمرها  مختلف 
برای آموزش در  این کتاب  آنها دست خواهند  یافت.  کاربردهاي 

کالس  و استفاده پژوهشگران پیشنهاد می شود.
این کتاب شامل بخش های زیر است:

با توده شیشه اي شده و سطح  پلیمرهای بي شکل  - چسسبندگی 
انتقال شیشه ای

- زیست پلیمرهای عامل دار و کاربردهای آنها
و  پاراکرزول-آدیپامید-فرمالدهید  کوپلیمر  رزین  جدید  سنتز   -

کاربردهای آن به عنوان مبدل یون
فرمول بندي  در  تجاري  گرانروي  بهبوددهنده هاي  عملکرد   -

روانکارهاي صنعتي پایدار در برابر برش
- سنتز پلیمرهای فتالونیتریل در مایع یونی و محیط ماکروویو

با  شده  دوپه  نانوکامپوزیتی  پلیمری  الکترولیت های  مطالعه   -
Ca3)PO4( 2 در باتری های لیتیمی

کتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها

سال انتشار: 1389  
پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه  ناشر: 

ایران 
رابرت  نیلسن،  الرنس  نویسندگان: 

الندل
محمد  قاسمی،  اسماعیل  مترجمان: 

مینایی زعیم، مرضیه ریاحی نژاد

کتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها به عقیده مترجمان آن، 
کتاب مرجعی برای دانشجویان و محققان رشته مهندسی و علوم و 
فناوري پلیمر است. در واقع این کتاب، اثري کالسیك تلقی می شود 
که حاوی مطالب آموزشی پایه و بسیار مهمی در زمینه پلیمر است. 
درکتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها محدوده وسیعی از 

خواص پلیمرها با جزییات کامل شرح داده شده است.
کتاب خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت ها مشتمل بر هشت 
انتقال  مفهوم  و  مکانیکی  آزمون های  به  اول  فصل  است.  فصل 
می پردازد. در فصل دوم مدول های االستیك و روابط بین آنها بررسي 
شده است. فصل سوم به بحث خزش و آسایش- تنش و فصل چهارم 
به خواص دینامیکی   مکانیکی اختصاص دارد. رفتار تنش-کرنش و 
مقاومت پلیمرها در فصل پنجم این کتاب آمده است. سایر خواص از 
قبیل مقاومت به ضربه، دمای نرم-شدگی و خواص خستگی در فصل 
ششم و در فصل های هفتم و هشتم خواص کامپوزیت های پودری، 

لیفی و صفحه ای ارائه شده است. 
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همایش های 
خارجی

Arabplast 2013

January 7-10 2013, Dubai, UAE 

contact: jeen@alfajer.net

http://www.arabplast.info/index.html

Thermoplastic Concentrates 2013

January 29-31 2013, USA

contact: mk@amiplastics-na.com 

http://www.amiplastics-na.com/

events/ 

Future of Polyolefins 2013 January 

30-31 2013, The Netherlands 

contact: mahsan@acieu.co.uk

http://www.wplgroup.com/aci/con-

ferences

Polyethylene Films 2013

February 5-6 2013, USA

contact: mk@amiplastics-na.com

 http://www.amiplastics-na.com/

events/

Plastec West 2013 

February 12-14 2013, USA 

contact: TSsalesadmin@ubm.com

http://www.canontradeshows.com/

expo

Wood-Plastic Composites 2013

February 25-27 2013, Austria 

contact: ml@amiplastics.com 

 http://www.amiplastics.com/events 

14th Florida Heterocyclic and Syn-

thetic Conference (FloHet-2013)

March 03 - March 06, Gainesville, 

Florida, USA 

contact: katritzky@chem.ufl.edu

http://www.arkat-usa.org/conferenc-

es-flohet-others

BioPlastics: The Re-Invention of 

Plastics

March 4-6 2013, USA

contact: info@innoplastsolutions.

com

http://www.BioPlastix.com

Green Polymer Chemistry 2013

March 19-21 2013, Germany 

contact: rju@amiplastics.com

http://www.amiplastics.com/events 

21st International Conference on 

Polymer Characterization - World 

Forum on Advanced Materials 

(PolyChar-21)

March 19 - March 22, Daegu, 

Korea 

contact: brostow@unt.edu

http://www.yesgb.co.kr

Polymers in Cables 2013 

April 23-24 2013, USA 

contact: mk@amiplastics-na.com

http://www.amiplastics-na.com/events

Bioplastics Compounding & Pro-

cessing 2013

 May 7-8 2013, USA

contact: mk@amiplastics-na.com

http://www.amiplastics-na.com/events

Chinaplas 2013

May 20-23 2013, China 

contact: publicity@adsale.com.hk 

http://www.chinaplasonline.com/

CPS13/Home

Fire Retardants in Plastics 2013

June 13-14 2013, USA

contact: mk@amiplastics-na.com

http://www.amiplastics-na.com/

events

همایش های
داخلی

همایش ملی عایق با رویکردی بر 
بهینه سازی مصرف انرژی

5 و 6 دی ماه 1391، پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشیمی ایران، تهران

Email: info@insulation.ir :تماس
http://www.isulation.ir           

یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت 
الستیك ایران

اسفندماه1391، هتل المپیك، تهران
 irnc@rierco.net :تماس

http://irnc.rierco.net           
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ش 
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این مرکز یك شرکت مشترك میان اعضای آن است. اعضای اصلی 
این مرکز را شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز و سازمان های پژوهشی 

دولتی تشکیل می دهند.
)Cooperative Research Centre( CRC توسط  وب گاه  این 

پژوهشی  مراکز  همکاری  برنامه  حمایت  تحت  که  شده  راه اندازی 
دولت استرالیاست و پژوهش های پلیمری را نیز تحت حمایت مالی 
خود قرار می دهد. این وب گاه فضایی را برای رقابت میان پژوهشگران 
به وجود می آورد و آنها را به اعضای صنعتی متصل می کند. در واقع، 
پژوهشگران را تشویق به ارتباط بیشتر با صنعت می کند. بودجه این 
مرکز صرف امور تجاری و آموزش می شود و ساالنه تعداد زیادی 

راه  از  دانشجویان  از 
مقاطع  در  وب گاه  این 

مختلف تحصیلی تحت حمایت مالی مرکز قرار می گیرند. 
کارگاه های  و  سمینارها  معرفی  اخبار،  بخش  شامل  وب گاه  این 

علمی  و کتاب در زمینه پلیمر است. 
برای  را  وسیعی  اطالعات  آن،  تحصیلی  بورسیه  بخش  همچنین 
دانشجویان عالقه مند به بورسیه شدن در اختیار قرار می دهد. بخش 
درج  را  پلیمر  زمینه  در  شغلی  فرصت های  این وب گاه  از  دیگری 
می کند. سایر بخش های تجاری و پژوهشی از دیگر قابلیت های این 

وب گاه است. 

این وب گاه در زمینه صنایع پالستیك و الستیك است که به ارائه اخبار  و 
اطالعات در این زمینه می پردازد. همچنین در آن، بخش های مربوط به 
نمایشگاه های تجاری و ارتباط با شرکت های مختلف در این زمینه و نیز 

تبلیغات طبقه بندی شده به چشم می خورد.
این وب گاه به اعضای صنایع الستیك و پالستیك را قادر می سازد تا 
به تبادل اطالعات و نظرات خود بپردازند. همچنین، اعضا می توانند از 
راه تشکل های فنی سایت به بحث فنی و تبادل نظر در باره موضوعاتی 
چون قالب گیری های تزریقی، دمشی، چرخشی و  اکستروژن بپردازند. 

وب گاه Polysort، محیطی را فراهم می کند تا تولیدکنندگان رزین های 
و  محصوالت  و  ماشین آالت  تجهیزات،  الستیکی،  مواد  پالستیکی، 
ارائه دهندگان خدمات بتوانند با استفاده از برنامه های تبلیغاتی سایت و 

موتورهای جست وجوی بهینه آن به اهداف خود دست یابند.  
وب گاه پلی سرت در سال 1995 شکل گرفته است و جزو اولین 

ادعای  به  است.  پلیمر  زمینه  در  وب گاه ها 
به وجودآورندگان این وب گاه، در آن زمان تنها 
در  داشت،  وجود  دنیا  سراسر  در  وب گاه   40
حالی که اکنون بالغ بر 3  بیلیون وب گاه وجود 

دارد.
در  ارتباط  راهنمای   ،Polysort وب گاه  در 
تجهیزات،  و  ماشین آالت  مواد،  بخش  چهار 
فراورش دهندگان و ارائه دهندگان خدمات کاربر 
را به شرکت های مورد نظر مرتبط می کند. هر یك 

از این بخش ها شامل زیرگروه های متعدد است که امکان جست و جوی 
آسان را امکان پذیر می سازد. بخش تبلیغات شامل بازاریابی الکترونیکی  و 
بخش اخبار رسانه ها با استفاده از کلیدواژه می توان به آخرین خبرهای 

دنیای صنعت الستیك و پالستیك دست یافت.

http://www.crcp.com.au

http://www.polysort.com

)CRC( وب گاه مرکز همکاري پژوهشي پلیمرها
راه حلی برای دنیایی بهتر

 Polysort وب گاه
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صنعت  در  متداول  واژه های  بخش  این  در 
برای  آن  فارسی  معادل های  همراه  به  الستیك 

آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی درج می شود.

منبع:
        ISO 1382: 2008, Rubber-Vocabulary

  bank                                                               پشته  
تجمع مواد در شکاف میان غلتك هاي آسیا یا کلندر یا روي میله 

توزیع کننده یا چاقوست.

  bareness                                                        کچلي  
نقص ناشي از پرنشدن تمام جزئیات شکل قالب به وسیله الستیك 

است.

  batch                                                             پیمانه  
)آمیزه سازي( محصول یك بار عملیات اختالط است. 

  bench marks                                          نشانه هاي مبنا  
نشانه هایي که به فاصله مشخص روي آزمونه اعمال مي شود و براي 

اندازه گیري کرنش به کار مي رود.

  black scorch                         سفت شدگي نابهنگام دوده اي  
سفت شدن شدید آمیزه الستیك طي فراورش در اثر بر هم کنش هاي 

میان پلیمر و دوده است.
مشکل  مي تواند  و  است  شدن  نیم سوز  مشابه  آن  اثر  یادآوري- 
در  همواره  اثر  این  باشد.  اکسترودري  فرایندهاي  در  ویژه اي 

آمیزه هاي EPDM به وجود مي آید.

  blank                                                               لقمه  
پرکردن  براي  مناسب  و حجم  با شکل  آمیزه الستیك  از  قطعه اي 

قالب است.

  bleeding                                                     پس دهي  
تراوایي جزء مایع یك آمیزه یا ماده به سطح الستیك است.

یا  این اصطالح براي مهاجرت رنگ دهنده هاي مایع  از  یادآوري- 
جامد نیز استفاده مي شود.

  blister                                                             تاول  
کیسه  یا  حفره  شکل  به  که  است  الستیکي  محصول  در  نقصي 

نمایان  و موجب تغییر شکل سطح مي شود.
  block                                                      )قطعه)دسته  

ساختاري  واحدهاي  زیادي  تعداد  شامل  پلیمر،  زنجیر  از  بخشي 
است که حداقل داراي یك مشخصه پیکربندي یا ساختاري است 

که در بخش هاي مجاور وجود ندارد.
یادآوري- این اصطالح گاهي با واژه نرم براي فاز االستومري و با 

واژه سخت براي فاز شیشه اي یا بلوري دنبال مي شود.

  block polymer                            )پلیمر قطعه اي)دسته ای  
هم  به  که  )دسته هایی(  قطعاتي  از  آن  مولکول های  که  پلیمري 

پیوسته اند به طور خطي تشکیل شده است.

  

  blocking        )خشك چسبی )دسته ای شدن
چسبندگي غیرعمدي میان مواد است.

  bloom                                   سفیدك  
الستیك  سطح  به  که  جامدي  یا  مایع  ماده 

مهاجرت کرده است.
یادآوري- شکفتگي ظاهر سطح الستیك را تغییر مي دهد.

  blooming                                                سفیدك زدن  
مهاجرت ماده مایع یا جامد به سطح الستیك است. 

  blowing agent                                      عامل پف دهنده  
وسیله  به  گاز  تولید  براي  آن  از  که  است  آمیزه سازي  اجزاي  از 
کنش شیمیایي یا گرمایي طي ساخت محصوالت توخالي یا سلولي 

استفاده مي شود.

  blowing down                                        آمونیاك گیري  
)شیرابه کائوچو( خارج کردن آمونیاك اضافي از شیرابه به وسیله 

هم زدن آن در حالي که جریاني از هوا از سطح آن مي گذرد.
 

  bonding agent                                         عامل پیوندی  
داده  پوشش  دیگري  ماده  روي  که  مایع،  حالت  به  معموال  ماده، 
الستیك  و  ماده  میان  مناسب  پیوند  تولید  براي  آن  از  و  مي شود 

استفاده مي شود.

  booster                                                      شتاب افزا  
مترادف شتاب دهنده دوم )اصطالح برتر( است.

  bound monomer                                       مونومر مقید  
مونومري که با خودش یا سایر انواع مونومرها طي واکنش پلیمرشدن 

ترکیب شود یا واکنش دهد تا پلیمر به وجود آورد.
کار  به  مصنوعي  کائوچوی  با  ارتباط  در  اصطالح  این  یادآوري- 
مي رود و مونومر مقید همواره به عنوان درصدي از کل پلیمر بیان 

مي شود.

  bound rubber                                          الستیك مقید  
آن بخش از کائوچو در یك مخلوط است که چنان با پرکننده تجمع 

یافته است که با حالل هاي معمول الستیك قابل استخراج نیست.




