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فصل نامه علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

شماره سی-زمستان1400

سه سال از آخرین شماره نشریه P.E.T  می گذرد و دو سال است 
که همه متاثر از تاثیرات ورود میهمان ناخوانده ای شده اند که جهان 
را به تسخیر خود درآورده و همه را در دلتنگی، یاس و اندوه قرار 
داده است. تمام دانش آموزان و دانشجویان در سراسر دنیا دلتنگ 
کارهای  و  حضوری  کالس های  تشکیل  و  کرونا  از  قبل  روزهای 
تیمی هستند؛ دورانی که به گفته بسیاری از کارشناسان در 100 
به واسطه وجود ویروسی،  بوده است و مردم  سال اخیر بی سابقه 
این چنین از هم دیگر دور مانده اند. آنقدر دور که ما نیز نتوانستیم 
در انجمن گرد هم بیاییم و با تعامل و هم فکری، با خاطری آسوده، 

دستی بر قلم برده و نشریه ای منتشر کنیم.
این دو سال برای هر یک از ما پر از خاطرات تلخ و یادآور روزهایی 
با دلهره و اضطراب سپری کردیم و هر  را  این مدت  بود.  اندوه  از 
چند روز یک بار خبر فوت عزیزی تن ما را لرزاند و ما رو در غمی 
این ویروس  اینکه باالخره  از  نگران  نگرانیم،  برد. هنوز  فرو  جانکاه 
بشر  به  را  آرامش  ایستد و طبیعت روی  زمان از حرکت می  چه 
به  و  آفرین  زیبایی  و  است  تپنده  که قلب  طبیعتی  برمی گرداند. 
زندگی  حقیقی  معنای  آن  پی  در  که  می آموزد  درس هایی  آدمی 
نمایان می شود. وقتی به صدای طبیعت گوش می دهی، در می یابی 
جریان. هنگامی  در  و  بود  پویا  باید  ساری،  و  بود  جاری  باید  که 
درک  را  سعادت  حقیقی  معنای  می توانی  آموختی  طبیعت  از  که 
کنی و تحت هر شرایطی به زیستن ادامه دهی. ما نیز در کسوت 
دانشجویی و با پند از طبیعت برآن شدیم تا با فعالیتی دوباره برای 
نشر شماره ای دیگر از این نشریه بکوشیم و سازگار با هر آنچه وجود 

دارد پیش برویم. 
تخصصی  مقاالت  از  مجموعه ای  قدیم  رسم  به  نیز  شماره  این  در 
اساتید،  با  مصاحبه  کنار  در  را  رنگ  و  پلیمر  روز  دانش  با  مرتبط 
دانشگاه،  معرفی  کارآموزی،  و  بازدید  گزارش  ارشد،  پروژه  معرفی 
مطالب  است  امید  کرده ایم.  گردآوری  بزرگان  و  دستگاه  کتاب، 
قرار  نشریه  این  مخاطبین  توجه  مورد  دیگر  بار  شده  جمع آوری 

گرفته و برای آنان مفید واقع شود.
جا دارد از اساتید گرامی، دکتر ابراهیمی و دکتر خراسانی مراتب 
با وجود مشغله فراوان وقت گران بهای  به جا آوریم که  را  قدردانی 
خود را در اختیار مصاحبه کنندگان قرار دادند. همچنین از سردبیر، 
P.E.T از  این شماره  در  دانشجویان همکار  کادر  و  مدیر مسئول 

این عزیزان  نیز بسیار سپاس گزاریم؛ چرا که بدون تالش و همت 
گردآوری و چاپ دوباره این نشریه امکان پذیر نبود.

آرزو داریم حاِل دل همه عزیزان نیکو شود  
به خوبِی عطِر یاِس کوچه باغ های قدیمی 

به خوبِی دو روز مانده به عیِد زماِن کودکی 
و به خوبِی همان روزی 

که آرامش و عشق؛ 
به خیابان های این شهر، برگردد و مهمان دل هایمان شود…

حقیقت نگار وجود و عدم به نام خداوند لوح و قلم     
آغازهاست سرآغاز  نخستین  خدایی که داننده رازهاست        
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1-مقدمه
االستومرهای گرمانرم1 از زمانی که برای اولین بار حدود 65 سال پیش 
شده اند.  تبدیل  االستومرها  صنعت  از  مهمی  بخش  به  شده اند،  تولید 
چندین کتاب و مقاله  این موضوع را به طور مفصل پوشش داده اند. دو 
کتاب بر جنبه های علمی این پلیمرها تمرکز کرده اند، در حالی که کتب 
دیگر بر کاربردهای نهایی آن ها تمرکز دارد. همه پلیمرهای تجاری مورد 
استفاده برای قالب ریزی، اکستروژن و غیره در یکی از شش طبقه بندی 
از االستومرهای گرمانرم جای می گیرند. مزیت برجسته  ی آن ها  حاصل 
را می توان در یک عبارت خالصه کرد که اجازه می دهد مواد کشسان  با 
استفاده از روش های پردازش سریع و توسعه یافته توسط صنعت گرمانرم 
تولید شوند. آن ها ویژگی های فیزیکی زیادی از الستیک ها مانند نرمی، 
انعطاف پذیری و خواص ارتجاعی دارند. با این حال، با یک فرآیند فیزیکی 
) انجماد(  در مقایسه با فرآیند شیمیایی ) اتصاالت عرضی(  در الستیک های 

پخت شده به خواص خود دست می یابند. 

در اصطالح صنعت پالستیک، پخت یک فرآیند گرماسخت است. همانند 
دیگر فرآیندهای گرماسخت، این فرآیند نیز آهسته، غیرقابل برگشت بوده 
با االستومرهای گرمانرم،  و براساس حرارت رخ می دهد. از سوی دیگر، 
انتقال از یک مذاب قابل پردازش به یک جامد الستیکی مانند به سرعت 

اتفاق افتاده، برگشت پذیر و در هنگام سرد شدن رخ می دهد. 

شکل 1 انتقال های پلیمری

بنابراین، االستومرهای گرمانرم را می توان با استفاده از روش های مرسوم 
پالستیک، مانند قالب گیری تزریقی و اکستروژن، فرآوری کرد. عالوه بر 
این، برخی از االستومرهای گرمانرم در حالل های معمول قابل حل هستند 
و بنابراین می توانند به صورت محلول پردازش شوند. در دماهای باالتر، 
پخت شده  الستیک های  اندازه  به  معموال  گرمانرم  االستومرهای  خواص 
در  گرمانرم  االستومرهای  کاربردهای  بنابراین  نیستند.  خوب  معمولی 
مناطقی که این خواص اهمیت کمتری دارند؛ مانند کفش، عایق سیمی، 
چسب، ترکیب پلیمری، اما نه در مناطقی مانند تایرهای اتومبیل، کاربرد 

دارند.

       االستومرهای گرمانرم را می توان به شش نوع اصلی تقسیم کرد: 

• االستومرهای گرمانرم استایرنی	

• کوپلیمرهای چند قطعه ای2 	

• ترکیبات پلیمر - االستومر سخت 	

• کوپلیمرهای پیوندی 	

• آیونومرها3	

• مواد با مورفولوژی هسته - پوسته4	
تنها سه مورد اول از نظر تجاری مهم هستند. تقریبا تمام االستومرهای 
گرمانرم دارای دو یا چند فاز پلیمری متمایز هستند و خواص آن ها به این 
فازها بستگی دارد که به خوبی و به طور تنگاتنگ با هم ترکیب شده اند. 
در برخی موارد، فازها از نظر شیمیایی پیوند داده نمی شوند، اما در موارد 
دیگر، آن ها با بلوک یا کوپلیمریزه شدن به هم متصل می شوند. حداقل 
یک فاز االستومری و یک فاز سخت باید وجود داشته باشد و فاز سخت 
) یا فازها(  باید در دماهای باالتر نرم و سیال شود به طوری که کل ماده 

توانایی جریان را داشته باشد. 

 1-2- االستومرهای گرمانرم استایرنی
 A - B - A این مواد بر اساس مولکول های ساده ای مانند کوپلیمر بلوکی
هستند که در آن A پلی استایرن و B یک بخش االستومر هستند. اگر 
االستومر جز اصلی باشد، پلیمرها باید مورفولوژی مشابه شکل 2 داشته 
باشند. در اینجا، بخش های انتهایی پلی استایرن، نواحی کروی جداگانه ای 
به اسم حوزه را تشکیل می دهند، که در یک فاز االستومر پیوسته پراکنده 
شده اند. بیشتر مولکول های پلیمر بخش های انتهایی پلی استایرن خود را 
پلی استایرن  حوزه های  این  اتاق،  دمای  در  دارند.  مختلف  حوزه های  در 
سخت بوده و به عنوان اتصاالت عرضی فیزیکی عمل و بخش های میانی 
االستومری را در یک شبکه ی سه  بعدی  به یکدیگر متصل می کنند. از 
برخی جهات، این شبیه به شبکه ای است که توسط پخت الستیک های 
معمولی با استفاده از اتصاالت عرضی گوگرد تشکیل شده  است. تفاوت 
مهم در االستومرهای گرمانرم این است که هنگامی ماده در حالل  حل 
شده یا حرارت داده می شود، دامنه  ی استحکام خود را از دست می دهد. 

این امر به پلیمر یا محلول آن اجازه می دهد تا جریان یابد.

شکل 2 مورفولوژي کوپلیمرهای بلوکی استایرنی

االستومرهای گرمانرم

 به قلم پارسا محمدی 

مقاالت تخصصی

parsask@aut.ac.ir
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ناحیه ها سفت  تبخیر می شود،  یا حالل  ماده سرد می شود  هنگامی که 
می شوند و شبکه یکپارچگی اصلی خود را باز می یابد. کوپلیمرهای بلوکی 
  )B - A - B یا   A - B ) برای مثال،  تنها یک بخش سخت  با  مشابه 
خواص کامال متفاوتی دارند. فاز االستومر نمی تواند یک شبکه اتصاالت 
االستومرهای  پلیمرها  این  زیرا  دهد؛  تشکیل  را  پیوسته  داخلی  عرضی 
سنتزی  الستیک های  به  شبیه  موادی  ضعیف تر  بلکه  نیستند،  گرمانرم 
غیرپخت شده هستند . در کاربردهای تجاری، سه بخش میانی االستومری 
بوتیلن(  مورد  برای چند سال پلی بوتادی ان، پلی ایزوپرن و پلی ) اتیلن - 
 SiS ،SBS استفاده قرار گرفته اند. کوپلیمرهای بلوکی مربوطه به عنوان
و SEBS شناخته می شوند. جدیدترین توسعه، که در حال حاضر تجاری 
ایزوبوتیلن  میانی  قطعه  یک  با  استایرنیک  قطعه ای  کوپلیمرهای  شده، 
پلی استایرن  انتهایی  قطعات  با  می توان  را  موارد  این  ) SiBS(  است. 

جایگزین شده نیز تولید نمود.

2-2- کوپلیمرهای چند قطعه ای
به  که می توانند  دارای ساختارهایی هستند  قطعه ای  کوپلیمرهای چند 
صورت A - B - A - B - A - B - B - A - B - B - نوشته شوند. یا 
  )A ( برای اکثر بخش های با اهمیت تجاری، بخش های سخت .)A - B (n
االستومری  و  نرم تر  بخش های  که  حالی  در  کریستالی هستند  گرمانرم 
سخت،  بخش های  شناخته شده،  انواع  بهترین  در  هستند.  ) B(  بی نظم 
بخش های  و  هستند  گرمانرم  پلی آمیدهای  یا  پلی استرها  پلی یورتان ها، 
یا پلی اترها هستند. مواد مشابهی اخیرا معرفی شده اند  نرم، پلی استرها 
که در آن ها قطعات سخت پلی اتیلن یا پلی پروپیلن هستند و قطعات نرم 
کوپلیمرهای اتیلن آلفا الفین ها مانند پروپیلن، 1 - بوتن، 1 - هگزن و 1 
- اوکتن هستند. مورفولوژی این کوپلیمرهای A - B (n(  چندقطعه ای به 
صورت نموداری در شکل 3 نشان داده شده  است. ساختار نشان داده شده 
 -B- االستومر -B- در شکل 3، شباهت هایی با معادل های پلی ) استایرن
حوزه ها  اینکه،  اول  دارد.  مهم  تفاوت های  برخی  همچنین  استایرن(   و 
بسیار به  هم  پیوسته تر هستند. دوم، در بیشتر موارد، آن ها بلوری هستند. 
سوم، هر مولکول بلند A - B (n( ممکن است از چند ناحیه سخت و نرم 

داشته باشد.

شکل 3 مورفولوژي پلیمرهای چند بلوکه با بخش های بلورین سخت

 3-2-ترکیبات االستومر- پلیمر سخت
سایر االستومرهای گرمانرم کوپلیمرهای قطعه ای نیستند، بلکه پراکندگی 
خوبی از یک پلیمر گرمانرم سخت و یک االستومر می باشند. برخی از این 
مخلوط ها ساده هستند، در حالی که برخی دیگر با پخت دینامیک تولید 

می شوند ، شکل 4.
به  چون  می شود  انتخاب  سخت  گرمانرم  عنوان  به  اغلب  پلی پروپیلن 
است  حالل  به  مقاوم  و  دارد  پایینی  قیمت  است،  دسترس  در  راحتی 
و نقطه ذوب )C˚165( کریستال باالیی دارد. ترکیبات با مونومر اتیلن 
پروپیلن دی ان ) EPDM(  یا کوپلیمر اتیلن پروپیلن ) EPR(  مهم ترین 
براساس پلی پروپیلن هستند. سایر االستومرهایی که  محصوالت تجاری 

می توانند مورد استفاده قرار گیرند؛ شامل نیتریل ، بوتیل و الستیک های 
از پلیمرهای پروپیلن به عنوان فاز سخت  با استفاده  طبیعی می باشند. 

می توان مواد مقاوم به ضربه بیشتری تولید نمود. 

شکل 4 مورفولوژي االستومر – پلیمرهای سخت

گاهی اوقات، فاز االستومر به طور عمدی  در طول اختالط مکانیکی شدید 
به هم متصل می شود. این به عنوان »پخت دینامیک5« توصیف می شود. 
خوبی  به  و  ناپیوسته  عرضی،  پیوندهای  با  االستومر  فاز  یک  ماده  این 
پراکنده را تولید می کند. این محصوالت پخت دینامیک یا گرمانرم نامیده 
می شوند. این فرآیند پیچیده تر از مخلوط کردن ساده است، اما محصوالت 
دو مزیت مهم دارند؛ اوال، فاز االستومر شبکه ای شده، نامحلول است و 
بنابراین مقاومت روغن و حالل بهبود می یابد. ثانیا، اتصال عرضی جریان 
این فاز را در دماهای باال یا تحت تنش کاهش می دهد یا حذف می کند. 

این امر مقاومت در برابر مجموعه فشرده سازی را بهبود می بخشد.  

شکل 5 مورفولوژي پخت دینامیک

 4-2- کوپلیمرهای پیوندی 

پیوندی  تولید شده   از کوپلیمرهای  نیز می توانند  االستومرهای گرمانرم 
 B زنجیره  هر  آن  در  که  است  پلیمر  یک  نشان دهنده   6 باشند. شکل 
االستومری دارای n پیوند تصادفی از بلوک های سخت است. زنجیره های 
طور  به  ندارند،  آن ها  روی  بر  شده  متصل   A بلوک  دو  حداقل  که   B
االستیک موثر نخواهند بود، زیرا نمی توانند یک شبکه پیوسته متصل به 
هم را تشکیل دهند که مشابه همان چیزی است که در شکل 6 نشان داده 
شده  است. برای اطمینان از اینکه تقریبا تمام زنجیره های B حداقل دو 

بلوک A متصل به آن ها دارند، n باید بزرگ تر از 2 و حدودا 10 باشد. 

شکل ۶ االستومرهای گرمانرم پیوندی

مقاالت تخصصی
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2-5- آیونومرها
آینومرهای تجاری بر پایه پلی اتیلن با گروه های اسیدی  به عنوان بخشی 
از زنجیره اصلی هستند. این مواد توسط یون های خنثی فلزی، معموال 
+Na یا +Zn2 خنثی می شوند. این کار یک گرمانرم انعطاف پذیر می دهد. 

مثال  ) برای  می شود  جایگزین  االستومر  یک  با  پلی اتیلن  که  هنگامی 
EPDM( ، محصول یک االستومر گرمانرم است. 

۶-2- مواد با مورفولوژی هسته- پوسته
ناحیه  با یک  االستومری،  معموال شامل یک هسته صلب و یک پوسته 
گذار میانی هستند. در مورفولوژی مخالف ) هسته االستومری و پوسته 
صلب( ، هسته می تواند با هم پیوند عرضی داشته باشد تا محصولی مشابه 

با یک پخت دینامیک5 به دست دهد.

 3-روابط ساختاری - خواص
االستومرهای  ویژگی های  که  می رود  انتظار  متنوعی،  مواد  چنین  با 
گرمانرم طیف گسترده ای را پوشش دهند. برخی بسیار نرم و الستیکی 
هستند؛ در حالی که برخی دیگر سخت و چقرمه هستند و در واقع به 
رابط بد تعریف  شده بین االستومرها و گرمانرم های انعطاف پذیر نزدیک 
می شوند.  از آنجا که اکثر االستومرهای گرمانرم، سامانه های جدایی فاز 
داده، هستند، بسیاری از ویژگی های پلیمرهای منفرد که فازها را تشکیل 
داده نشان می دهند. به عنوان مثال، هر فاز دارای دمای انتقال شیشه ای 
خود  می باشد. این موارد، به نوبه ی خود، دماهایی را تعیین می کنند که 
در آن ها یک االستومر گرمانرم خاص، انتقال ها را در خواص فیزیکی خود 
محدوده  در  گرمانرم  االستومر  یک  مدول  وقتی  بنابراین،  می کند.  طی 

دمایی اندازه گیری می شود، سه ناحیه متمایز وجود دارد. 

شکل ۷ چقرمگی االستومرهای گرمانرم در دماهای گوناگون

در دماهای بسیار پایین، هر دو فاز سخت بوده و بنابراین ماده سفت و ترد 
است. در دمای نسبتا باالتر، فاز االستومر نرم می شود و االستومر گرمانرم 
افزایش دما، مدول نسبتا  با  به یک پخت معمولی شباهت دارد.  اکنون 
توصیف  الستیکی«  »ناحیه  عنوان  به  اغلب  که  ) ناحیه ای  می ماند  ثابت 
می شود(  تا اینکه در نهایت فاز سخت نرم می شود. در این نقطه، االستومر 
گرمانرم به سیال تبدیل می گردد. بنابراین، االستومرهای گرمانرم دارای 
دو دمای سرویس هستند. دمای سرویس پایین تر به Tg از فاز االستومر 
فاز  از   Tm یا   Tg به  باالتر  سرویس  دمای  که  حالی  در  دارد،  بستگی 
باال اشاره شد، پلیمرهای مختلفی  سخت بستگی دارد. همانطور که در 
برای ساخت فازهای سخت و نرم در همه این نوع االستومرهای گرمانرم 
استفاده می شوند. تاثیر آن ها بر برخی ویژگی های محصوالت را می توان 

به صورت زیر خالصه کرد: 

 1-3- فاز سخت
انتخاب پلیمر در فاز سخت به شدت بر مقاومت روغن و حالل االستومرهای 
تاثیر می گذارد. حتی اگر فاز االستومر نسبت به نفت یا حالل  گرمانرم 
خاصی مقاوم باشد و اگر این روغن یا حالل، فاز سخت را متورم کند، همه 
خواص فیزیکی مفید االستومر گرمانرم از دست خواهد رفت. در بسیاری 
از االستومرهای گرمانرم تجاری، این فاز سخت بلورین و بسیار مقاوم به 
روغن و حالل است. االستومرهای گرمانرم استایرنی از این قاعده مستثنی 
می باشند. به عنوان پلیمرهای خالص، آن ها مقاومت ضعیف در برابر روغن 
و حالل دارند. با این حال، این به آن ها این مزیت را می دهد که می توانند 

از محلول استفاده کنند.  

 2-3- فاز االستومر نرم
 ،SEBS ،SIS  ،SBS پلیمرهای  استایرنی،  گرمانرم  االستومرهای  در 
 SBS پلیمرهای  دارند.  متفاوتی  حدودی  خواص  تا   SiBS و   SEPS
کم ترین هزینه و سختی متوسط دارند. معادل های SIS نرم ترین هستند، 
در حالی که پلیمرهای SEBS و SEPS با ثبات ترین هستند  اما قیمت 
آن ها نیز باالتر است. پلیمرهای SiBS نیز بسیار پایدار هستند  و نسبتا 
نرم می باشند . در االستومرهای گرمانرم با قطعات سخت بلوری، آن هایی 
که قطعات االستومر مبتنی بر پلی استر هستند، سخت تر و مقاومت بهتری 
نسبت به روغن ها و حالل ها دارند. مواد بر پایه پلی اتر در دماهای پایین 
انعطاف پذیرتر بوده و پایداری هیدرولیتیکی بهتری را نشان می دهند. در 
ترکیبات پلیمر سخت، اگر فاز االستومر به صورت دینامیکی پخت شود، 
به طور چشمگیری  تراکم  مجموعه  و  و حالل ها  نفت  برابر  در  مقاومت 
بهبود می یابد. اگر االستومر یک ماده قطبی مانند الستیک نیتریل باشد، 

مقاومت در برابر نفت و حالل می تواند بیشتر بهبود یابد.  

 3-3- نسبت فاز سخت / نرم
سختی این مواد به نسبت حجم فاز سخت به فاز االستومر نرم تر بستگی 
دارد. در االستومرهای گرمانرم استایرنی، این نسبت می تواند در محدوده 
افزایش  با   ،SBS بلوکی  کوپلیمر  یک  در  بنابراین،  یابد.  تغییر  وسیعی 
 S گویچه های  پراکندگی  از  فاز  مورفولوژی   ،B به   S بخش های  نسبت 
در فاز پیوسته B به پراکندگی میله های S در فاز پیوسته B و سپس 
هم  آن  در  که  می کند  تغییر  »ساندویچی«  یا  الیه ای  ساختار  یک  به 
اثر  این  یابد،  افزایش  بیشتر   S نسبت  اگر  پیوسته هستند.   B و هم   S
معکوس می شود و اکنون S پراکنده و B پیوسته می شود.  با غلبه فاز 
پلی استایرن، کوپلیمر بلوکی سخت تر و سفت تر می شود تا اینکه سرانجام 

به یک گرمانرم انعطاف پذیر شفاف تبدیل شود.
در ترکیبات االستومر سخت، نسبت فاز االستومر در هر دو مخلوط ساده 
اگر  ساده،  مخلوط های  در  دارد.  محدودیت هایی  گرمانرم،  شده  پخت  و 
االستومر بیش از حد استفاده شود، مورفولوژی از ساختار پراکنده ) که 
در آن هر دو فاز پیوسته هستند(  به پراکندگی پلیمر سخت در االستومر 
دارد.  کمی  استحکام  است،  نشده  پخت  االستومر  چون  می کند.  تغییر 
خواص  می شود،  تبدیل  پیوسته  فاز  تنها  به  ترکیب  این  وقتی  بنابراین 
پراکنده  االستومر  فاز  گرمانرم،  پخت های  در  نیست.  رضایت بخش  آن 
بنابراین  یابد.  جریان  نمی تواند  بنابراین  و  بوده  عرضی  اتصاالت  دارای 
می توان آن را به عنوان یک پرکننده االستومری در نظر گرفت. هنگامی 
به دلیل  یابد.  پردازش کاهش می  قابلیت  زیادی  وجود دارد،  که مقدار 
از  نرم  تولید محصوالت بسیار  فاز االستومر،  این محدودیت ها در مقدار 
ترکیبات االستومر پلیمری سخت دشوار است. پلیمرهای چند بلوکی با 
بخش های سخت بلورین نیز محدودیت هایی در نرمی دارند. بخش های 
سخت فاز باید وزن مولکولی کافی داشته باشند تا بتوانند بلوری شوند. 

مقاالت تخصصی



شماره  سی

8

االستومر  بخش های  مولکولی  وزن  به  نیاز  پلیمرها  این  نرم  نسخه های 
بنابراین برای محصوالت  یابد.  افزایش  تا نسبت فاز نرم به سخت  دارند 
بسیار نرم، وزن مولکولی کل پلیمر بلوک به نقطه ای افزایش می یابد که 

پردازش می تواند دشوار باشد. 

4-کاربردها
توضیح  به طور گسترده  انواع  از همه  االستومرهای گرمانرم  کاربردهای 

داده شده اند. برخی از خالصه به شرح زیر هستند.  

 1-4- االستومرهای گرمانرم استایرنی 
 ،SBS ) یعنی  قطعه ای  کوپلیمرهای  این  از  شده  پلیمریزه  نسخه های 
SEBS ،SIS و SEPS(  به صورت تجاری برای سال ها تولید شده اند 
و تجربه تجاری زیادی  بر این مواد بدست آمده  است. بنابراین اطالعات 
در این بخش براساس این مواد است. معادل های SiBS بسیار جدیدتر 
 SEBS هستند. از بسیاری جهات، به ویژه پایداری حرارتی، آن ها مشابه

و SEPS هستند و بنابراین باید کاربردهای مشابهی داشته باشند.
 کوپلیمرهای قطعه ای استایرنی، حداقل به دو روش با اکثر االستومرهای 
گرمانرم تفاوت دارند. اول، هر دو فاز سخت و نرم، بی نظم هستند و بنابراین 
پلیمرهای خالص در حالل های معمول مانند تولوئن قابل  حل هستند. دوم 
اینکه، این پلیمرها در کاربردهای نهایی مختلف خود، همیشه با مقادیر 
اولیه مانند دیگر پلیمرها، روغن ها، رزین ها و پرکننده ها  زیادی  از مواد 
ترکیب می شوند. در اکثر کاربردهای آن ها، کوپلیمر بلوک استایرنی کم تر 
از 50 درصد محصول نهایی را شامل می شود. ترکیب به طور قابل توجهی 
بسیاری از خواص را تغییر می دهد ) به عنوان مثال، حاللیت( . بنابراین اگر 
چه االستومرهای گرمانرم استایرنی خالص در حالل هایی مانند تولوئن به 
طور کامل قابل  حل هستند، محصوالت ترکیبی حاوی پلیمرهای نامحلول 
محصوالت  ویژگی های  نیستند.  حل پذیر  پلی پروپیلن(   مثال،  عنوان  ) به 
ترکیبی تولید شده از االستومرهای گرمانرم استایرنی، طیف گسترده ای را 
پوشش می دهند و بنابراین کاربردهای آن ها نسبت به سایر االستومرهای 
غیره  و  اکستروژن  تزریقی،  قالب ریزی  برای  است.  متنوع تر  گرمانرم، 
) برای مثال، پردازش بر روی تجهیزات گرمانرم معمولی( ، اکثر کاربران 
خریداری  شده   ترکیب  پیش  از  محصوالت  که  می دهند  ترجیح  نهایی 
داده  توسعه  مختلف  تخصصی  نهایی  کاربردهای  برای  گریدها  و  کنند 
شده اند. محصوالت مبتنی بر SBS معموال با پلی استایرن ) یا رزین های 
استایرنی( ، روغن های هیدروکربنی و پرکننده ها ترکیب می شوند. احتماال، 
بزرگ ترین کاربرد این ترکیبات مبتنی بر SBS در کفش است. با تغییر 
نسبت پلی استایرن، روغن و پرکننده، ترکیبات برای کاربردهای مختلف از 
چکمه های کار گرفته تا دمپایی توسعه داده شده اند. در ترکیبات مبتنی 
بر SEBS، پلی پروپیلن اغلب جایگزین پلی استایرن می شود. این پلیمر 
مقاومت حالل بهتر و دمای سرویس باالیی را افزایش می دهد. کاربردهای 
معمول شامل سیم و کابل عایق، خودرو و اقالم دارویی است. پردازش این 
محصوالت ترکیبی ساده است. معموال، ترکیبات مبتنی بر کوپلیمرهای 
قطعه ای SBS تحت شرایط مناسب برای پلی استایرن پردازش می شوند، 
تحت   SEBS قطعه ای  کوپلیمرهای  بر  مبتنی  ترکیبات  که  حالی  در 
از  شرایط مناسب برای پلی پروپیلن پردازش می شوند. قالب گیری بیش 
آن  برای  مهم  نهایی  کاربرد  یک  معمولی،  گرمانرم های  یا  فلز  روی  حد 
نهایی شامل دسته های  است. محصوالت  گرمانرم  االستومرهای  دیگر  و 
به طور کلی،  و غیره هستند.  قلم ها، مسواک ها  برای چاقوها،  الستیکی 
مشابه  انواع  با  گرمانرم هایی  روی  که  هنگامی  گرمانرم  االستومرهای 
قالب گیری می شوند، به خوبی به هم می چسبند.   یکی دیگر از کاربردهای 
اصلی الستیک های گرمانرم استایرنیک، چسب و درزگیر است. رزین های 
روکش کننده و تقویت کننده برای رسیدن به تعادل مطلوب خواص به کار 
می روند. همچنین روغن و پرکننده را می توان اضافه کرد. این افزودنی ها 

و درزگیرها را می توان هم از طریق حالل ها و هم به صورت مذاب های داغ 
به کار برد. یکی از کاربردهای بسیار مهم در چسب های مذاب حساس به 
فشار است. کوپلیمرهای قطعه ای SIS نرم تر و چسبان هستند و بنابراین 
قرار  استفاده  این نوع چسب مورد  برای فرموله کردن چسب های  اغلب 
می گیرند. کوپلیمرهای قطعه ای SiBS نیز بسیار نرم هستند  و همچنین 
ممکن است برای این کاربرد نهایی مناسب باشند، به ویژه هنگامی که 

پایداری بهبود یافته مطلوب باشد.  
است.  پلیمری  مواد  دیگر  یا  گرمانرم  با  مخلوط هایی  در  نهایی  کاربرد 
کوپلیمرهای بلوکی استایرنی از نظر تکنولوژیکی با طیف گسترده ای از 
گرمانرم ها  از  دیگر  بسیاری  با  مخلوط  هستند.  سازگار  دیگر  پلیمرهای 
نیز  قطعه ای  کوپلیمرهای  این  بخشیده  است.  بهبود  را  ضربه  مقاومت 

می توانند به عنوان سازگارکننده مورد استفاده قرار گیرند.  

2-4- پلیمرهای چند بلوکی با بخش های سخت کریستالی
یا  پلی استر  پلی یورتان،  بر  مبتنی  سخت  نسبتا  و  سخت  بسیار  مواد 
پلی آمید سخت عموما به عنوان محصوالت ویژه در نظر گرفته می شوند. 
استفاده  مورد  معمول  روش های  توسط  آن ها  از  ساخته  شده  مقاالت 
تزریقی،  قالب گیری  مثال،  ) برای  می شوند  تولید  گرمانرم  فرایند  برای 
قالب گیری دمشی و اکستروژن( . به دلیل وجود بخش های سخت بلوری 
و بخش های قطبی االستومر، این مواد مقاومت روغن عالی از خود نشان 
می دهند. بنابراین در کاربردهای مورد نیاز به عنوان چکمه های با قالب 
دمشی برای مجموعه لوازم فرمان اتومبیل، فک های روغن، کمربندهای 
رانندگی و شلنگ هیدرولیکی استفاده می شوند. آن ها همچنین می توانند 
با پلیمرهای قطبی مانند PVC ترکیب شوند یا به عنوان فاز سخت در 
با  پلیمرها  قرار گیرند .  استفاده  مورد  پلیمری سخت  االستومر  ترکیبات 
قطعات سخت پلی اتیلن یا پلی پروپیلن هزینه کمتری دارند. کاربردهای 
و  پلی پروپیلن  یا  پلی اتیلن  با  مخلوط هایی  شامل  آن ها  پیشنهادی 
 / پلی پروپیلن   /  SEBS مخلوط های  در  پلی پروپیلن  جزئی  جایگزینی 
در  استفاده  برای  داغ  مذاب  چسب  شامل  کاربردها  دیگر  است.  روغن 

پوشک و غیره است.

 3-4-ترکیبات االستومر-پلیمر سخت
ترکیبات پلی پروپیلن )EPDM یا EPR( مهم ترین ترکیبات هستند و 
برای ساخت محصوالتی مانند سپر قالب گیری شده تزریقی برای خودروها 
استفاده می شوند، که ترکیبی از سختی، انعطاف پذیری در دمای پایین و 
هزینه پایین تولید، آن ها را بسیار جذاب می سازد. با این حال، استفاده از 
آن ها محدود است زیرا آن ها تنها می توانند برای تولید محصوالت نسبتا 
تقریبا   . )shore A باالی 60  ) معموال در سختی  استفاده شوند  سخت 
عنوان  به   EPDM/پلی پروپیلن گرمانرم  پخت های  برای  کاربردها  تمام 
و  خودرو  قطعات  در  آن ها  شده  است.  پخت  الستیک  برای  جایگزینی 
لوازم یدکی و همچنین در صنعت ساخت وساز برای آب بندی پنجره ها و 
غیره به کار می روند. آن ها مجموعه فشرده سازی خوبی دارند و می توانند 
رسوبات  سختی( .   shore A  35 ) تا  دهند  ارائه  تری  نرم  محصوالت 
گرمانرم مشابه بر پایه مخلوط پلی پروپیلن و الستیک نیتریل مقاومت در 

برابر حالل را بهبود بخشیده اند.   
ترکیب براساس پلیمرهای حاوی هالوژن نیز قابل توجه است. ادعا می شود 
شده اند،  اتیلن هالوژنه   / پلی الفین  مخلوط های  براساس  که  آن هایی  که 
سامانه های تک فاز هستند. آن ها اغلب در مواردی  استفاده می شوند که 
 / PVC مقاومت در برابر حالل و آتش مهم است. مخلوط های الستیک
نیتریل / دی اکتیل فتاالت در کاربردهای مشابه و همچنین در کفش مورد 
استفاده قرار می گیرند .  در نهایت، ترکیبات SBS / پلی استایرن / روغن 
و SEBS / پلی پروپیلن / روغن که در باال توضیح داده شد نیز می توانند 
یا  ) پلی استایرن  سخت  پلیمر  یک  از  مخلوط هایی  عنوان  به  ترتیب  به 

مقاالت تخصصی
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پلی پروپیلن(  با یک فاز االستومر نرم ) SBS / روغن یا SEBS / روغن( 
 در نظر گرفته شوند.

 5- جنبه های اقتصادی  و نام های تجاری
حدود  در  انواع  همه  از  گرمانرم  االستومرهای  جهانی  سالیانه  تولید 
2،500،000 تن در سال 2005 با ارزش تقریبا 12 میلیارد دالر برآورد 
شده است. این برابر با نرخ رشد ساالنه حدود 5.3 درصد است. در سال 
غربی  اروپای  مقدار،  این  از  درصد   25 حدود  شمالی  آمریکای   ،2009
حدود 20 درصد و چین حدود 33 درصد از این مقدار را مصرف کردند. 
اقیانوس آرام بیش ترین سهم را به خود  ژاپن و دیگر کشورهای آسیا / 
اختصاص داده اند. کوپلیمرهای قطعه ای استایرنیک حدود 45 درصد کل 
بازار و ترکیبات پلی پروپیلن / EPDM یا EPR  حدود 30 درصد دیگر 
را نشان دادند. پلی یورتان های گرمانرم و پلی استرهای گرمانرم با هم 20 
درصد دیگر را تشکیل دادند. کاربردهای اصلی این نوع مواد شامل حمل 
و نقل، کفش، کاالهای صنعتی، عایق سیمی، پزشکی ) به سرعت در حال 

رشد( ، چسب، پوشش می شود.

مرجع
[1]	 G.	HOLDEN,	Applied	Plastics	Engineering	Handbook,	
Elsevier Inc., 2011, P.77-91.

1	Thermoplastic	elastomer
2	Multiblock	Copolymers
3 Ionomers
4 Core-Shell morphologies
5	Dynamic	vulcanization
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 1LLDPE رئولوژی تبلور

به قلم بهینا طباطبایی و  امیرحسین طالبی زاده

SCB

 1-مقدمه
از می دهد؛  رخ  پالستیک  ساخت  فرآیند  چندین  در  پلیمر   بلورینگی 
 تزریق پلیمر2 تا دمیدن فیلم3. فرایند تولید کاالهای پالستیکی شامل
ایجاد یک محصول برای  تبلور آن  پلیمری و متعاقبا   شکل گیری مذاب 
 نیمه بلورین است. مذاب های پلیمری بر اساس توزیع وزن مولکولی، نوع و
 درجه زنجیرهای شاخه معرفی می شوند. شاخه ی زنجیرها بر روی ساختار
گره خوردگی ها پلیمری  بلند  شاخه های  همچنین  است.  تاثیرگذار   بلور 
تمامی است.  اثرگذار  پلیمر  دینامیک  بر روی  به شدت  و  داده   را شکل 
 عوامل ذکر شده بر رئولوژی و سینتیک بلورینگی مذاب پلیمری تاثیرگذار
 است. معموال رئولوژی پلیمرهای در حال بلورشدن با اندازه گیری مدول
 دینامیکی )G*)ω مختلف طی بلورشدن مطالعه می شوند. حین تبلور،
 مدول االستیک    و مدول ویسکوز     در فرکانس های مختلف با سرعت
 متفاوت افزایش می یابند که این امر موجب تغییر در شکل کلی مدول
 دینامیک )G*)ω می شود؛ مقدار    از     سریع تر رشد می کند که این
 امر با تغییر پلیمر از یک سیال کشسان گرانرو به یک جامد کشسان در
 اثر بلورینگی سازگاری دارد. برای توصیف این تغییر شکل از دو نظریه
 استفاده شده است. در نظریه اول، مدل تعلیقی دو فازی، افزایش مدول به
 افزایش کسر بلورهای جامد نسبت داده می شود؛ چرا که مدول بلور بسیار
 بیشتر از بخش های مذاب است. در نظریه دوم، مدل شبکه ای تغییر در
 زمان آسودگی زنجیرها به علت رشد بلور را به عنوان یک اتصال عرضی

فیزیکی از زنجیر های پلیمری تفسیر می کند.
 مطالعات جامع تبلور به اندازه گیری همزمان رئولوژی و تبلور نیازمند است
 که معموال به تجهیزات تخصصی وابسته است. یکی از این دستگاه های
 تخصصی میکروسکوپ                      است که امکان اندازه  گیری
 )G*)ω با بلورینگی را در طیف وسیعی از فرکانس ها به طور همزمان
 فراهم می کند. از طیف رامان برای محاسبه میزان تبلور نمونه استفاده
تبلور و  برشی            مدول  بین  ارتباط  برای  روش  این   می شود. 
     پلی کاپروالکتون ها با موفقیت استفاده شده است. مدل                 گسسته
 )          ، یک مدل محاسباتی دقیق و منعطف برای مذاب های پلیمری
درهم پلیمرهای  رئولوژی  توصیف  به  قادر  که  است  خورده  گره   درهم 
 پیچیده و شبکه ای است.             یکی از رایج ترین پلیمرهای فرآوری
بر  )       ( زنجیر  کوتاه  میزان شاخه های  و  نوع  آن  در  که  است   شده 
 بلورینگی اثرگذار است. رفتار رئولوژیکی مذاب های در هم گره خورده به
 عنوان تابعی از تبلور با استفاده از مدل                  مدلسازی شده است.
 این مدل به صورت کمی تکامل گرانروی و کشسانی حین بلورینگی در

فرکانس های مختلف برای هر دو درجه               توصیف می کند.

2- آزمون ها و مدل های توصیفی
2-1- تعیین مشخصات دو پلیمر

 دو نمونه                    مورد مطالعه قرار گرفت که هر دو از شرکت
صنعتی         هستند که ویژگی های آن ها در جدول 1 آمده است.

           کوپلیمراتیلن و هگزن است که شاخه های کوتاه بوتیل
 داشته و                    کوپلیمر اتیلن و اوکتن است که دارای شاخه های

G’G”

G’G”

Rheo-Raman

Complex
Slip-link

Slip-link

(DSM

LLDPE

LLDPE

LLDPE

 LLDPE-A
 LLDPE-B

Dow

 هگزیل است. متوسط وزنی جرم مولکولی         نمونه ها 20 درصد با
    یکدیگر اختالف دارند.                   شاخص پراکندگی    بزرگ تر
مولکولی جرم  توزیع  دارد.  پهن تری  مولکولی  جرم  توزیع  درنتیجه   و 
مولکولی توزیع جرم  نمایان گر  و  محاسبه  روش        به  الف   1  شکل 
 پهن تر                        نسبت به                     است.  دارای یک کسر
 جرم مولکولی باال با محتوای کومونومر کم است که گاهی اوقات به عنوان
 کسر                     مانند شناخته می شود. این بخش با محتوای کومونومر کم
 در                    وجود ندارد. جرم مولکولی متوسط وزنی هر نمونه در
 هر دما اندازه گیری و شکل 1ج محتوای کومونومر باالتر در                  را

برای توده های مولکولی با جرم زیر 100 کیلودالتون نشان می دهد.
جدول 1 مشخصات نمونه های LLDPE به کار رفته

شکل 1 خصوصیات مواد LLDPE-A و LLDPE-B، الف( توزیع جرم 
مولی که توسط GPC اندازه گیری می شود؛ ب( توزیع کومونومر که توسط 
کسر شست و شوی تبلور اندازه گیری می شود؛ ج( نمودار جرم مولکولی-
دمای شست و شو )دمای پایین مربوط به محتوای کومونومر باال است(.

2-2- طیف سنجی رئو-رامان
 8 قطر  با  موازی  یک صفحه  از  استفاده  با  رامان  رئو  اندازه گیری طیف 
میلی متر در یک محیط نیتروژن انجام شد. دستگاه رئورامان یک رئومتر 
سنجش فشار )Thermo Fisher،MARS III( را با یک طیف سنج 
لیزر  تابش  می کند.  ترکیب   )Thermo Fisher  ،Raman DXR(
 LMPD,( میکروسکوپ  یک  تا  شده  هدایت  رئومتر  به  طیف سنج  از 
Olympus( نور را به داخل نمونه متمرکز کند. سپس نور بازتاب شده 
از نمونه توسط همان میکروسکوپ جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل به 

طیف سنج هدایت می شود. 

بررسی  نوری روی دستگاه مورد  از میکروسکوپ  استفاده  با  نمونه  ابتدا 
قرار گرفت تا تأیید شود هوای محبوس ندارد؛ سپس با استفاده از یک 
روش دو مرحله ای برای به حداقل رساندن undercooling سرد شد 

 LLDPE-A

 LLDPE-A
4HDPE  

 LLDPE-B

 LLDPE-B

 LLDPE-B

)Đ(

GPC 
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 )Tc( 10 باالتر از دمای تبلور˚C 10 تا دمایی °C/min ابتدا با سرعت(
با سرعت C/min° 2 تا دمای Tc(. سپس نمونه در حالی که  و سپس 
اندازه گیری رفت و برگشت فرکانس در محدوده rad/s 100-1 با دامنه 
کرنش 0/004 در شعاع 4 میلی متر است، در Tc قرار داده شد. شایان ذکر 
است که در این دامنهی کرنش هر دو نمونه پلیمری در محدوده کشسان 

گرانرو خطی قرار دارند. نتایج این تست در شکل 2 آمده است.

بخش های حقیقی  عنوان  به   G’’ و   G’ مقادیر   ،SAOS5 در رئومتری 
به  می آیند.  دست  به  فرکانس  یک  در    G دینامیکی  مدول  مجازی  و 
طور کلی، LLDPE-A متبلور سهم بیشتری از مولفه کشسان مدول 
LLDPE های  که  در صورتی  دارد.   LLDPE-B به  نسبت  دینامیک 
متبلور شده به عنوان مذاب های شبکه ای تفسیر شوند، چگالی پیوندهای 
LLDPE است. با این حال از آن جایی که B بیشتر از LLDPE-A

ها توزیع وزن مولکولی و دیگر شاخصه های مولکولی متفاوتی دارند، یک 
مدل رئولوژیک کمی برای تعیین درجه شبکه ای شدن آن ها مورد نیاز 

است.
دو  این  برای  دینامیک  مدول  مورد  در  موجود  اطالعات  این،  بر  عالوه 
 divergence ماده رفتارهای متمایزی را نشان می دهد که بیانگر یک
رئولوژیکی کمی  از یک مدل  بنابراین  بلور است.  )واگرایی( در معماری 
استفاده می شود که قادر است اثر معماری بلور را بر رئولوژی نشان دهد 
تا ارتباطی بین خصوصیات مولکولی مذاب و ماهیت شبکه بلوری ایجاد 

شود. 

شکل 2 سیر تکامل بلورینگی، مدول االستیک، مدول گرانرو، حین تبلور هم 
دما مذاب های LLDPE. اندازه گیری ها با میکروسکوپ رئو-رامان انجام شده 
تبلور  دمای  هستند.   SAOS مختلف  فرکانس های  متفاوت  نمادهای  است. 
 118°C با   برابر   LLDPE-Bبرای و   10۷°C با  برابر   LLDPE-A برای   Tc
است. خطوط افقی و نشانگرهای عمودی تفاوت بین ’G و ’’G در پایین ترین 
 LLDPE-A برای  بیشتر   G’ )سهم  می دهند  نشان  را  فرکانس  باالترین  و 

می باشد(.

Slip-link2-3- مدل 
است.  زنجیره ای	 تک  مدلی  گسسته   Slip-link یا   DSM مدل 
و  کرده  محدود  را  زنجیر  حرکت   (Slip-links( لغزنده  پیوندهای 
مدل  یک   DSM که  آنجا  از  می شوند.  آسوده  زنجیر	 انتهای  با حرکت 
Slip- برای  آسودگی  مجزای  فرایند  دو  است،  زنجیری  تک  تصادفی 
کاوشگر6 زنجیرهای  از  مجموعه ای  می توان  و  دارد  وجود   linkها 

را شبیه سازی کرد و میانگین های کلی را با خصوصیات ماکروسکوپیک 
برابر دانست. DSM این امکان را فراهم می کند تا دینامیک مذاب های 

پلیمری بسیار پراکنده، شبکه ای شده و دارای گره خوردگی را به آسانی 
مطالعات  برای  مناسب  گزینه  یک  روش  این  نتیجه  در  کرد.  محاسبه 

مذاب های پلیمری نیمه متبلور به شمار می آید.

با توجه به تک زنجیره بودن این مدل، جمعیت های مختلفی از زنجیرها 
وجود  آزاد  زنجیرهای  الف،   3 شکل  می شوند.  مدل  جداگانه  صورت  به 
با کریستالیت ها تعامل ندارند. دوم، زنجیرهایی وجود دارد که  دارد که 
تا حدی درون یک کریستالیت قرار گرفته اند. در شکل های 3 ب و 3 ج 
بلور  یک پیوند عرضی نشان دهنده مکانی بوده که زنجیر پلیمر به یک 
متصل شده است. یک بخش پل مانند بین دو شبکه، مانند یک مذاب 
هم چنین  دارد.  بسیار طوالنی  آسودگی  زمان  بلورین  کامال  گره خورده 
زنجیرهایی با »دم« یا بخش های آویزان وجود دارد که یک اتصال عرضی 
را  محدودی  آسودگی  زمان  آزاد  سر  این  دارد؛  قرار  هرکدام  انتهای  در 
فراهم می کند که البته در مقایسه با یک زنجیر آزاد هم طول بسیار بیشتر 
است. سرانجام فرض می شود که توزیع جرم مولکولی زنجیرهای شبکه ای 

همانند زنجیرهای آزاد باشد.

شکل 3 الف( تصویر مفهومی از مدل Slip-link  برای مذاب های پلیمری 
که به صورت جزئی متبلور شده اند. یک ماده دو فازی نشان داده شده است 
که فاز بلورین با پس زمینه ای از فیروزه ای، فاز مذاب با پس زمینه سفید و 
زنجیرها با خطوط خاکستری ضخیم تر مشخص می شوند؛ ب( زنجیر آویزان 
که انتهای آن پیوند عرضی دارد؛ ج( زنجیر پل که هر دو انتهای آن پیوند 
عرضی دارد؛ د( زنجیر آزاد بدون پیوند عرضی. پیوند های عرضی با )X( و 

گره خوردگی ها با )O( نشان داده شده اند.

3- نتایج رئولوژیکی
تجربی،  روش  و  مدل  از  آمده  بدست  پیچیده  مدول  مقادیر  مقایسه  با 
مشخص شد که مدل به خوبی می تواند رفتار پلیمر این دو را پیش بینی 
کند. در شکل Gsh ،4 نمایانگر تفاوت ساختارهای بلورین دو پلیمر است 
وجود  و هم چنین  بلورینگی  درجه  بلورها،  اندازه  و  به شکل  وابسته  که 
زنجیرهای پل مانند و زنجیرها با سر آزاد است. B∅ و D∅ نیز به ترتیب 
درصد زنجیرهای پل مانند و با سر آزاد موجود در دو پلیمر هستند که 
بلورینگی و دادن فرصت بیشتر به زنجیرها برای  افزایش مدت زمان  با 

قرارگیری در ساختارهای بلورین، B ∅ افزایش و D ∅کاهش می یابد. 

و                LLDPE-A پلیمر  دو  که  می شود  مشاهده  شکل4  مطابق 
LLDPE-B در فرکانس های کم رفتار رئولوژیکی نسبتا متفاوتی دارند. 
بیشتر،   tc بلورینگی  در زمان   LLDPE-A بلورینگی افزایش درصد  با 
مدول ذخیره )’G) این پلیمر در فرکانسهای کم افزایش و در نهایت در 
 G’ بیشتر می شود؛ در نتیجه نمودار (G’’( از مدول اتالف tc=2900s
و ’’G دو بار با هم تالقی می کنند؛ محل این تالقی به میزان برهمکنش 
گره  بر  مازاد  زنجیرها  حرکت  کننده  محدود  )عوامل  زنجیر-زنجیر 
خوردگی( و زمان آسودگی آن ها بستگی دارد	و	در زمان های بلورینگی 
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باالتر از 3200 ثانیه ناپدید می شود. هم چنین با کاهش فرکانس، اختالف 
افزایش  با  افزایش می یابد. درنتیجه مشاهده می شود که  این دو نمودار 
و حرکت  یافته  افزایش  پلیمری  زنجیرهای  برهمکنش  بلورینگی  میزان 

زنجیرها محدود می شود.

در نمودار LLDPE-B، دو نمودار ’G و ’’G تنها در یک نقطه تالقی 
می کنند که این نقطه در زمان های بلورینگی باالتر از 4500 ثانیه ناپدید 
و اختالف بین دو مدول نیز در یک محدوده ثابت و کوچک باقی می ماند. 
 Me و  حساس تر  فرکانس  تغییرات  به  پلیمر  این   G’ نمودار  هم چنین 
افزایش درصد  آن نسبت به LLDPE-A بیشتر است. با گذر زمان و 
بلورینگی، درصد زنجیرهای پل مانند هر دو پلیمر رشد می کند و پس از 
ناپدید شدن نقطه تالقی دو نمودار، سرعت این رشد به طور قابل توجه ای 

افزایش می یابد. 

LLDPE-A برای پلیمر Slip-link شکل 4-1 نتایج بدست آمده از مدل

LLDPE-B برای پلیمر Slip-link شکل 4-2 نتایج بدست آمده از مدل 

طبق نتایج مدل و از مقایسه دو نمودار مشاهده می شود که در tc های 
 LLDPE-B بیشتر از LLDPE-A مختلف، درصد زنجیرهای پل مانند در
هستند که موجب رفتار متفاوت این دو پلیمر می شود. علت این رفتار 

رئولوژیکی متفاوت این دو پلیمر می تواند ناشی از سه مسئله باشد:

الف( تفاوت دمای بلورینگی دو پلیمر
بلورینه   118°C LLDPE-B در  C°107	و	 در دمای   LLDPE-A
می شوند. به طور کلی بلورینه شدن در دمای پایینتر موجب افزایش نرخ 
دو  بلورینگی  نرخ  حال  این  با  می شود.  بلورینگی  درجه  و  هسته گذاری 
پلیمر قابل مقایسه است و هر دو تقریبا در 10000 ثانیه بلور می شوند. 
با   LLDPE-A و	 	LLDPE-B پلیمر  دو  بلورینگی  روند  هم چنین 
تغییرات دما دچار تغییرات اندکی می شود، که در شکل 5 قابل مشاهده 
است. به عبارت دیگر LLDPE-B درصد زنجیرهای پل مانند کمتر و 

 Gsh دارد، اما نمودار LLDPE-A زنجیرها با سر آزاد بیشتری نسبت به
قابل مقایسه است. هم چنین مشاهده می شود  پلیمر نسبتا مشابه و  دو 
که با کاهش دمای بلورینگی دو پلیمر )در LLDPE-A از C°107 به 
C°105	و	در	LLDPE-B از C°118 به C°116(،	درصد زنجیرهای 
پل مانند و زنجیرها با سر آزاد تقریبا ثابت می ماند و با برون یابی نمودار 
 ∅ B ،107°C به دمای LLDPE-B	و	118°C به دمای LLDPE-A

و D∅ دو پلیمر یکسان نمی شود.

در نتیجه پیش بینی می شود که روند بلورینگی و درصد زنجیرها با سر 
آزاد دو پلیمر با تغییر دما چندان تغییر نکند و این امر علت اصلی تفاوت 

رفتار رئولوژیکی دو پلیمر نباشد.

  ،LLDPE-A )با درجه بلورینگی در الف Gsh و ∅ D،∅B شکل 5 تغییرات
LLDPE-B )ب

ب( تفاوت جرم مولکولی دو پلیمر
مولکولی  جرم  هم چنین  است.  متفاوت  پلیمر  دو  مولکولی  جرم  توزیع 
این  اثرگذاری  صورت  در  است.   LLDPE-B از  کمتر   LLDPE-A
 A پلیمر    ∅B میرفت  انتظار  پلیمر،  دو  رفتار  بر  مولکولی  جرم  تفاوت 
نسبت به LLDPE-B به علت زنجیرهای بلند کمتر، کاهش یابد. در 
حالی که نتایج بدست آمده حاکی از B∅  بیشتر این پلیمر نسبت به پلیمر 
دیگر است. در نتیجه داده های بدست آمده نشان می دهد که این تفاوت 

جرم مولکولی نمی تواند تفاوت B∅ و D∅ را توجیه کند.

ج( تفاوت ساختار دو پلیمر و توزیع متفاوت شاخه های جانبی
اصلی  علت  که  گرفت  نتیجه  می توان  شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
تفاوت B∅ و D∅ در ساختار دو پلیمر و باالتر بودن درصد کومونومر و 
زنجیرهای HDPE مانند در LLDPE-B نهفته است. شاخه های جانبی

LLDPE-B به نسبت پلیمر A توزیع پراکنده تری دارند که موجب به 
وجود آمدن شاخه های خیلی بلند و خیلی کوتاه در ساختار آن و درنتیجه 
بلورینگی  درصد  به  که  نیز  پلیمر  دو   Gsh تفاوت  می شود.   ∅B کاهش 
می باشد.  پلیمر  دو  بلورین  ساختار  اندک  تفاوت  نمایانگر  است،  وابسته 
هم چنین با توجه به تفاوت ساختار دو پلیمر، می توان علت تفاوت دمای 
 LLDPE-B بلورینگی  دمای  نمود.  توجیه  نیز  را  پلیمر  دو  بلورینگی 
زنجیرهای  ابتدا  است؛  باالتر  مانند   HDPE زنجیرهای  وجود  علت  به 
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HDPE مانند در ساختارهای بلورین قرار می	گیرد، اما به علت درصد 
و  است  کم  بلورینگی  درجه  و  گذاری  هسته  میزان  زنجیرها،  این  کم 
وارد  از هسته گذاری، شاخه های جانبی  دارند. پس  فاصله  از هم  بلورها 
افزایش  آزاد  با سر  زنجیرها  نتیجه درصد  و در  ساختار الیه ها می شوند 
از   LLDPE-A جانبی  زنجیرهای   ،LLDPE-B خالف  بر  می یابد. 
بلورینه  پایین تری  دمای  در  درنتیجه  برخوردارند،  یکنواخت تری  توزیع 

شده و بلورهای ریزتر و درجه بلورینگی باالتری دارد.

4- نتیجه گیری
رئولوژیکی  رفتارهای  می توانند   LLDPE مذاب های  خالصه،  طور  به 
مختلفی را در طول تبلور از خود نشان دهند. به منظور به دست آوردن 
رئولوژی تبلور LLDPE، عالوه بر استفاده از عامل Gsh، وجود هر دو 
نوع زنجیره پل مانند و با سر آزاد ضروری است. در طول تبلور درصد 
زنجیرها با سر آزاد، زنجیرهای پل مانند و Gsh به آرامی و به طور مداوم 
تغییر می کند. بلورینگی مانند گره خوردگی باعث محدود شدن حرکت 
زنجیرها و درنتیجه بیشتر شدن مدول االستیک/ذخیره نسبت به مدول 
و  رفته  کار  به  به مدل  توجه  با  پایین می گردد.  فرکانس های  گرانرو در 
 B مطالب گفته شده، مشخص شد که درصد زنجیرها با سر آزاد در پلیمر
به علت باالتر بودن درصد کومونومر و زنجیرهای HDPE مانند )توزیع 
بیشتر شاخه های جانبی(، بیشتر می باشد که منجر به رفتار رئولوژیکی 

متفاوت این پلیمر در مقایسه با LLDPE-A می شود.
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1- مقدمه
ما در زندگی روزمره خود با وسایل فلزی بسیاری سروکار داریم؛ از وسایل 
کوچک مانند کلید گرفته تا خودروها، هواپیماها و سازه های فلزی عظیم، 
این  همه ی  نباشند.  ما  دید  معرض  در  شاید  که  فلزیای  لوله های  حتی 
سازه ها با مشکلی به نام »خوردگی« روبرو هستند. به طور کلی، تخریب 
که  اطراف  محیط  با  آن ها  واکنش  علت  به  فلز(  )عموماً  مواد  تدریجی 
می شود،  ماده  عملکرد  در  نقص  و  خواص  در  تغییراتی  ایجاد  به  منجر 
و  فلزات  ساختار  تخریب  باعث  فرآیند  این  می شود.  نامیده  خوردگی 
صدمات جبران ناپذیری می شود. به عنوان مثال، خوردگی در خطوط لوله 
نفت و گاز می تواند باعث نشت، آتش سوزی و انفجار شود که پیامدهای 
روش های  با  گونه صدمات  این  بیشتر  دارد.  اقتصادی  و  زیست محیطی 
متداول مانند جوشکاری، دوباره رنگ کردن، جایگزینی قطعات فلزی و 
روش های دیگر تعمیر می شدند که عالوه بر زمانبر و گران بودن، کاهش 

کیفیت سازه یا وسیله را نیز در پی داشتند.

هزینه ی سالیانه جهانی خوردگی چیزی حدود 2/5 تریلیون دالر )3 تا 
برآورده شده است.  ناخالص ملی کشورهای صنعتی(  تولید  از  4 درصد 
ضررهای  و  صنایع  همه ی  در  فلزات  از  گسترده  استفاده ی  به  توجه  با 
هنگفتی که خوردگی ایجاد می کند. در سال های اخیر محافظت از فلزات 
در برابر خوردگی بسیار مورد توجه محققان و صاحبان صنایع قرار گرفته 
است. امروزه به منظور محافظت در برابر خوردگی از روش های مختلفی 
اصالح  پوشش ها،  کاتدی/آندی،  محافظت  جمله  از  می شود؛  استفاده 

سطح، بازدارنده ها و رنگدانه های ضدخوردگی.

برابر  در  فلزات  از  حفاظت  برای  رایج  روش  یک  پوشش ها  از  استفاده 
از  فلز  کردن  منظور جدا  به  عموما  محافظ  پوشش های  است.  خوردگی 
می شوند  استفاده  خورنده  عوامل  برابر  در  مانع  ایجاد  و  اطراف  محیط 
فلز/ مشترک  سطح  در  یون ها  حرکت  برابر  در  را  مقاومت  هم چنین  و 

الکترولیت افزایش می دهند. عالوه بر این ها، پوشش ها باید این قابلیت را 
داشته باشند که در صورت از بین رفتن مانع محافظ، همچنان از وقوع 

فرایند خوردگی جلوگیری کنند. 

در  محافظت  برای  که  پوشش هایی  انواع  از  یکی 
آلی1 پوشش های  می شوند،  استفاده  خوردگی   برابر 

 هستند. این پوشش ها از چهار جزء اصلی محمل، رنگدانه ها، ترکیبات 
پوشش ها  ضدخوردگی  عملکرد  شده اند.  تشکیل  افزودنی  مواد  و  فرار 
و  نفوذپذیری  فلز، ضخامت،  به  است: چسبندگی  وابسته  عامل  به چند 
ویژگی های مختلف پوشش. وجود حفره های کوچک و ریزترک ها در این 
پوشش ها، باعث قرار گرفتن سطح فلز در معرض محیط خورنده می شود 
که نتیجه ی آن تخریب و خورده شدن فلز است. برای بهبود چسبندگی 
پوشش آلی به سطح فلز و هم چنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی، از 

پوشش تبدیلی استفاده می شود.

پوشش های تبدیلی2، فیلم های غیرآلی نازکی هستند که از طریق واکنش 
فلز با محلول های ترکیبات شیمیایی مخصوص، روی سطح فلز یا آلیاژ 
تشکیل می شوند. پوشش تبدیلی مقاومت در برابر خوردگی ایجاد کرده 
و هم چنین چسبندگی بین زیرآیند و الیه ی دوم سامانه ی پوشش آلی را 
بهبود می بخشد. از جمله ویژگی های این پوشش ها می توان به چسبندگی 
کنترل  و  اعمال  کم  هزینه های  یکنواخت،  پوشش  سطح،  به  مناسب 
ضخامت آسان اشاره کرد. نحوه ی تشکیل پوشش تبدیلی معموال به این 
صورت است که یک محلول آبی از طریق غوطه ور شدن نمونه یا اسپری 
کردن، سطح فلز را فعال کرده، هرگونه اکسید سطح موجود را حل کرده 
فلز جایگزین می کند.  اکسید  از  نازک مخلوطی  با یک پوشش  را  آن  و 
یکی از معروف ترین پوشش های تبدیلی، پوشش کروماته است. از جمله 
خواص آن ها می توان به خاصیت خود ترمیم شوندگی3، محافظت در برابر 
خوردگی فعال و چسبندگی اولیه مناسب با پوشش های آلی اشاره کرد. 
اما امروزه استفاده از این پوشش ها به دلیل سمی و سرطان زا بودن کروم 
و مشکالتی که برای محیط زیست ایجاد می کند، به شدت محدود شده 
است. از این رو، در دهه های اخیر محققان به دنبال یافتن پوشش های 
پوشش های  تحقیقات،  این  نتیجه ی  در  بوده اند.  کرومات ها  جایگزین 
تبدیلی بدون کروم مانند پوشش تبدیلی بر پایه ی زیرکونیوم، تیتانیوم، 

النتانیوم، سریوم و وانادیوم معرفی شدند.

مشکلی که درباره این پوشش ها وجود دارد این است که تنها محافظت 
غیرفعال ایجاد می کنند و هنگامی که به دالیل مختلف صدمه می بینند، 
برابر  در  فلز  از  محافظت  به  قادر  دیگر  که  می شوند  نقص هایی  دچار 
خوردگی نیستند. در بسیاری از موارد، رنگدانه های ضدخوردگی غیرآلی 
بازدارنده های  می شوند.  اضافه  فعال  خوردگی  از  محافظت  ایجاد  برای 
خوردگی نیز برای جلوگیری از خوردگی در نواحی آسیب دیده ی پوشش 
به کار می روند. استفاده از پوشش های خودترمیم شونده نیز از موضوعاتی 

است که در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

در  حضور  هنگام  که  هستند  ترکیباتی  خوردگی4  بازدارنده های 
مانند  مختلف  سازوکارهای  طریق  از  و  داده  واکنش  فلز  با  الکترولیت، 
را کاهش  نرخ خوردگی  یا تشکیل الیه ی غیرفعال5،  جذب روی سطح 
یک  )عموما  پوشش  یک  تشکیل  رایج،  سازوکارهای  از  یکی  می دهند. 
جلوگیری  فلز  به  خورنده  عوامل  رسیدن  از  که  است  غیرفعال(  الیه 
و مخلوط8 کاتدی7  آندی6،  به سه دسته ی  بازدارنده ها معموال   می کند. 

فیلم  تشکیل  طریق  از  عموما  آندی  بازدارنده های  می شوند.  تقسیم 
پتانسیل  تبدیل  باعث  و  می کنند  عمل  فلز  سطح  روی  محافظ  اکسید 
آندی می شوند. این تبدیل، سطح فلزی را به ناحیه ی مصون از خوردگی 
بازدارنده های  از  نمونه هایی  مولیبدات ها  و  نیترات ها  کرومات ها،  می برد. 
واکنش  سرعت  کاهش  طریق  از  کاتدی  بازدارنده های  هستند.  آندی 
کاتدی یا رسوب انتخابی روی نواحی کاتدی و محدود کردن میزان نفوذ 
عوامل کاهنده به سطح عمل می کنند. با استفاده از این بازدارنده ها، نرخ 
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واکنش های کاتدی کاهش می یابد. بازدارنده های مخلوط باعث کاهش هر 
دو واکنش های آندی و کاتدی می شوند. این بازدارنده ها عموما ترکیبات 
روی سطح،  رسوب  تشکیل  طریق  از  که  هستند  فیلم  تشکیل دهنده ی 
جهت های آندی و کاتدی را مسدود می کنند. تشخیص ریزترک ها اولیه 
در پوشش کار دشواری است و اصالح کردن آن ها کاری تقریبا غیرممکن 
می باشد. از این رو، امروزه طراحی پوشش های هوشمند با ویژگی خود 

ترمیم شونده مسیری امیدوارکننده برای حل این چالش است.

خود ترمیم شوندگی به صورت ساده، به معنای توانایی ترمیم خودبه خودی 
یک ماده به دنبال بروز آسیب های ناشی از محیط اطراف یا تنش درونی 
است. پوشش های خود ترمیم شونده پوشش هایی هستند که ویژگی های 
آن ها در پاسخ به محرکه هایی محیطی مانند گرما، تابش نور، pH، دما 
ترمیم  بدون دخالت خارجی  واردشده  تغییر کرده و آسیب های  و غیره 
می شوند که در شکل 1 به صورت شماتیک این فرآیند نشان داده شده 

است.

 

شکل 1 سازوکار خود ترمیم شوندگی در پوشش پلیمری )نقطه های موجود در 
پوشش، میکرو یا نانوکپسول های حاوی عامل ترمیم را نشان می دهد.(

در  مستقیم  صورت  به  را  آن ها  می توان  بازدارنده ها،  از  استفاده  برای 
اما این روش مشکالتی به همراه دارد.  فرموالسیون پوشش به کار برد. 
محیط  در  آن ها  حاللیت  که  هستند  موثر  صورتی  در  تنها  بازدارنده ها 
خورنده در محدوده ی درستی باشد. حاللیت بسیار پایین باعث کمبود 
عوامل فعال در نواحی نقص شده و در نتیجه توانایی خود ترمیم شوندگی 
بازدارنده ها  سریع  خروج  باعث  باال  بسیار  حاللیت های  می شود.  ضعیف 
انجام  از پوشش تنها در مدت زمان کوتاهی  از پوشش شده و حفاظت 
 می شود. هم چنین حاللیت باال باعث تاول زدن9 و پوسته پوسته شدن10

الیه ی محافظ به دلیل فشار اسمزی و نفوذ آب می شود. از طرف دیگر، 
ممکن است به دلیل واکنش شیمیایی بازدارنده ها با ترکیبات موجود در 

پوشش، خواص محافظتی پوشش ضعیف شوند.
فرموالسیون  به  بازدارنده ها  مستقیم  افزودن  مشکالت،  این  به  توجه  با 
با  مقابله  برای  منظور،  بدین  نمی آید.  حساب  به  مطلوبی  چندان  روش 
این مشکالت و رسیدن به حداکثر قابلیت بازدارندگی خوردگی، امروزه 
پوشش های  بحث  در  که  می کنند  استفاده  فشرده سازی  فرآیند  از 

خودترمیم شونده نیز برای رهاسازی عامل ترمیم کننده به کار می رود.

2- فشرده سازی میکرونی
فعال  اجزای  شده ی  کنترل  رهایش  برای  روشی  میکرونی  فشرده سازی 
برابر  در  محافظ  پوشش های  زمینه ی  در  اخیر،  سال های  در  که  است 
خوردگی بسیار مورد توجه صنعت پوشش بوده است. میکروکپسول های 
حاوی اجزای فعال به دلیل تطبیق پذیری و سازگاری بالقوه با سیستم های 
پوشش آلی، برای تشخیص خوردگی، بازدارندگی و خود ترمیم شوندگی 
صدمات مکانیکی پوشش ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. استفاده 
از این روش می تواند باعث حذف محدودیت هایی مانند واکنش پذیری 
برای  مواد  سریع، سمیت  رهایش  فشار،  به  باال، حساسیت  فراریت  باال، 
انسان و محیط زیست و حساسیت به اکسیژن شود. فناوری فشرده سازی 
میکرونی امکان افزودن موادی را که زمان عملکرد پایینی دارند یا با سایر 
اجزا در پوشش ناسازگار هستند، فراهم می کند. در این روش جامدات، 
مایعات یا گازها می توانند از طریق تشکیل پوشش نازکی از ماده ی پوسته 
)پلیمر( در اطراف شان، در ذرات میکروسکوپی یا قطره ها محصور شوند. 

اندازه میکروکپسول ها از چند میکرون تا چند میلی متر متغیر است. در 
مهم ترین  از  یکی  روش،  این  پایه ی  بر  ترمیم شونده  خود  پوشش های 
ویژگی ها خودکار بودن فرایند ترمیم و امکان ترمیم ترک های بزرگ و 
از پوشش خودترمیم شونده حاوی  عمیق است. در شکل 2 طرحواره ای 

میکروکپسول ها نمایش داده شده است.
مانند  مختلفی  صنایع  در  پوششها،  بر  عالوه  میکرونی  فشرده سازی 
نیز  بهداشتی  صنایع  و  دارورسانی  عطرسازی،  داروسازی،  کشاورزی، 

کاربردهای فراوانی دارد. 

 

شکل 2 نظریه خود ترمیم شوندگی به همراه میکروکپسول ها

3- دسته بندی میکروکپسول ها
هستند.  میکروکپسول ها11  میکرونی،  فشرده سازی  فرایند  محصول 
پوسته13 و  هسته12  نام های  به  بخش  دو  شامل   میکروکپسول ها 

هستند. بخش هسته شامل اجزای فعال بوده و بخش پوسته از هسته به 
صورت دائمی یا موقتی در برابر فضای بیرونی محافظت می کند. براساس 
ریزساختار، میکروکپسول ها به سه دسته تقسیم می شوند: تک هسته ای، 

چندهسته ای و ماتریس که شماتیک آن ها در شکل 3 آمده است. 

شکل 3 مورفولوژی میکروکپسول ها

در  محصور  هسته ی  یک  تنها  شامل  هسته ای  تک  میکروکپسول های 
پوسته هستند؛ در حالی که در میکروکپسول های چندهسته ای، چندین 
هسته در یک پوسته محصور شده اند. از طرف دیگر، در میکروکپسول های 
توزیع شده  پوسته  ماده ی  در  به صورت همگن  ماده ی هسته  ماتریس، 
این سه دسته، میکروکپسول ها هم چنین می توانند یک  بر  است. عالوه 
با هم  پوسته ها  و خواص  باشند که جنس  داشته  پوسته  با چند  هسته 

متفاوت باشد.
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4- مزایای فشرده سازی میکرونی
از جمله مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

محافظت از مواد حساس و ناپایدار در برابر محیط اطراف پیش 	 
از استفاده

ساده بودن نسبی فرایند و قابلیت کاربرد در بازه ی وسیعی از 	 
بسترهای پلیمری

پردازش پذیری بهتر )بهبود حاللیت، پراکنده شدن و جریان 	 
پذیری(

مانند 	  تخریب  واکنش های  از  جلوگیری  با  عمر  طول  افزایش 
اکسیداسیون

رهایش کنترل شده، پایدار و زمانبندی شده	 
حمل ایمن و راحت مواد سمی	 

5- روش های فشرده سازی میکرونی
اجزای فعال می توانند با روش های مختلفی در ماتریس محافظ محصور 
کرد:  تقسیم  دسته  دو  به  می توان  کلی  طور  به  را  روش ها  این  شوند. 
مذاب،  تزریق  حالل،  تبخیر  حالل،  استخراج  مانند  فیزیکی  روش های 
و  درجا  پلیمریزاسیون  شامل  شیمیایی  ر وش های  و  مذاب  اکستروژن 
به  سطحی  بین  پلیمریزاسیون  روش های  سطحی.  بین  پلیمریزاسیون 
از  بیشتر،  بارهای هسته ی  و  با غلظت ها  تولید میکروکپسول هایی  دلیل 
سایر روش ها محبوب تر هستند. سایز ذرات میکروکپسول حاصل از هر 
اندازه ی  کنترل  مشکل  مهم ترین  روش ها،  این  در  است.  متفاوت  روش 
میکروکپسول ها حین تولید است. مشکل رایج دیگر تجمع کپسول ها در 
حین تشکیل پوسته است. هنگامی که مواد پوسته از حالت مایع به حالت 
از یک حالت چسبنده عبور می کنند که همین  جامد تبدیل می شوند، 
موضوع باعث تجمع ذرات می شود. برای حل این مشکالت پیشنهاد شده 
است که از عوامل سخت کننده شیمیایی و یا از دستگاه های مکانیکی 
برای جدایش فیزیکی کپسول ها استفاده شود و هم چنین مواد پوسته و 

حالل ها با دقت انتخاب شوند.

۶- نتیجه گیری
با توجه به افزایش روزافزون استفاده از فلزات در صنایع مختلف، محافظت 
از آن ها در برابر خوردگی امری مهم است. استفاده از پوشش ها یک روش 
رایج برای جلوگیری از خوردگی فلزات است. اما در صورت صدمه دیدن 
این پوشش ها، امکان نفوذ آب و عوامل خورنده به سطح فلز فراهم شده و 
پوشش دیگر قادر به محافظت از فلز نبوده و خوردگی آغاز و برای مقابله 
با این مشکل، از بازدارنده ها و یا عوامل ترمیم کننده استفاده می شود. 
تاول  به فرموالسیون پوشش مشکالتی مانند  این مواد  افزودن مستقیم 
زدن یا واکنش با پوشش را در پی دارد. با استفاده از روش فشرده سازی 
می توان رهایش این مواد در پوشش را کنترل و از واکنش آن ها با دیگر 
فشرده سازی  روش  کرد.  جلوگیری  فرموالسیون  در  موجود  ترکیبات 
میکرونی امکان افزودن مواد با زمان عملکرد پایین و یا ناسازگار با دیگر 
ترکیبات موجود در پوشش را فراهم می کند و بسیاری از محدودیت ها 
مانند واکنش پذیری یا سمیت مواد را حذف می کند. میکروکپسول ها که 
حاصل فرایند فشرده سازی هستند، از دو بخش هسته و پوسته تشکیل 
شده اند که بر همین اساس به سه دسته ی تک هسته ای، چندهسته ای و 
ماتریس تقسیم می شوند. به طور کلی دو روش فیزیکی و شیمیایی برای 
پلیمریزاسیون  دارد که محبوب ترین روش،  تهیه میکروکپسول ها وجود 
می گیرد.  قرار  شیمیایی  روش های  دسته ی  در  که  است  سطحی  بین 
چالش بزرگ این روش ها، کنترل اندازه میکروکپسول هاست که با توجه 
به محدودیت ضخامت پوشش ها، در صورت استفاده از میکروکپسول در 
پوشش باید به این نکته توجه ویژه داشت. به طور کلی روش فشرده سازی 
در  که  می رود  انتظار  و  دارد  نوین  پوشش  صنعت  در  خوبی  پتانسیل 

سال های آینده، پیشرفت های زیادی در این زمینه مشاهده شود.

مراجع
[1]	D.	A.	Jones,	Principles and prevention of corrosion.	Mac-
millan, 1992
[2]	 P.R.	 Roberge,	Corrosion engineering principles practice, 
McGraw-Hill	)2008(
[3]	S.R.	White,	B.	J.	Blaiszik,	L.	B.	S.	Kramer,	S.	C.	Olugebe-
fola,	J.	S.	Moore,	R.	N.	Sottos,  American Scientist., 2011, 99, 
392-399.
	[4]	A.	Balaskas,	“Corrosion	Protection	by	Encapsulated	Inhib-
itors,”	2016.
[5] M. F. Montemor, Surf. Coat. Technol.,	vol.	258,	pp.	17–37,	
2014.
[6]	D.	G.	Bekas,	K.	Tsirka,	D.	Baltzis,	and	A.	S.	Paipetis,	Com-
pos. Part B,	vol.	87,	pp.	92–119,	2016.
[7]	E.	Koh,	S.	Baek,	N.	Kim,	S.	Lee,	and	Y.	Kim,	New J. Chem., 
vol.	38,	no.	c,	pp.	4409–4419,	2014.
[8]	H.	Pulikkalparambil	 and	S.	Siengchin,	Nano-Structures & 
Nano-Objects,	vol.	16,	pp.	381–396,	2018.
[9]	A.	Kakaroglou,	M.	Domini,	and	I.	De	Graeve,	Surf. Coat. 
Technol., 2016.
[10]	R.	W.	Revie,	CORROSION AND An Introduction to Corro-
sion Science and Engineering FOURTH EDITION.
[11]	K.	Wazarkar,	D.	Patil,	A.	Rane,	D.	Balgude,	M.	Kathalewar,	
A.	Sabnis,	Royal Society of Chemistry, 2012.
[12]	S.	Jyothi,	A.	Seethadevi,	K.	S.	Prabha,	P.	Muthuprasanna,	
and	P.	Pavitra,	IJPBS., 2012, 3, 509-531
[13]	S.R.	White,	N.R.	Sottos,	P.H.	Geubelle,	J.S.	Moore,	M.R.	
Kessler,	Lett Nat., 2001, pp. 409-794
[14]	H.	R.	Asemani,	P.	Ahmadi,	A.	A.	Sarabi,	and	H.	E.	Moham-
madloo, Prog. Org. Coatings,	vol.	94,	pp.	18–27,	2016.
[15]	Z.	Ding,	“Smart	release	of	corrosion	inhibitors	by	a	novel	
encapsulation	method,”	2016.
[16]	Y.	Feng,	 “Intelligent	Nanocoatings	 for	Corrosion	Protec-
tion	of	Steels,”	2017.
[17]	http://corrosion.org/,	“World	Corrosion	Organization.”	.
[18]	R.	Zhang	 et al., Appl. Surf. Sci.,	 vol.	 313,	 pp.	 896–904,	
2014.
[19] R.	G.	Kelly,	J.	R.	Scully,	D.	W.	Shoesmith,	and	R.	G.	
Buchheit,	“Electrochemical techniques in corrosion science and 
engineering.”	2003.

1		Organic	coatings
2		Conversion	coatings
3		Self	healing
4		Corrosion	inhibitors
5		Passive
6		Anodic	inhibitors
7		Cathodic	inhibitors
8		Mixed	inhibitors
9		Osmotic	blistering
10 Delamination
11	Microcapsules
12 Core
13 Shell

مقاالت تخصصی



18

شماره  سی

1- مقدمه

گروه های  و  آبگریز  زمینه  یک  از  کلی  طور  به  یون  تبادلگر  غشاهای 
غشای  و  عبور  را  مخالف  بار  که  شده اند  تشکیل  ساکن  یونی 
پروتون  تبادلگر  غشای  می دهد.  عبور  را  مثبت  یون  کاتیون،  تبادلگر 
پلیمر  متداول ترین  دارد.  سوختی  پیل های  در  را  استفاده  بیشترین 
نفیون1 مانند  شده  سولفونه  فلوئورینه  پلیمرهای  سوختی،  پیل   در 

 است. نفیون دارای زنجیر اصلی بسیار آبگریز و شاخه فرعی آبدوست است 
که در حضور آب باعث جدایی فازی و تشکیل کانال های تبادلگر یون مثبت 
می شود. شاخه فرعی دارای گروه SO3H است. علیرغم هدایت پروتون 
باال، عبوردهی  مانند هزینه  نقاط ضعفی  پلیمر  این  نفیون،  باالی  بسیار 
باالی متانول و کارایی کم در دمای باال دارد. از این رو تالش های زیادی 
سولفونه  هیدروکربن های  پایه  بر  پروتون  تبادلگر  غشای  ساخت  جهت 
پلیمرهای هیدروکربن  زیادی روی  شده صورت گرفته است. تحقیقاتی 
کتون،  اتر  اتر  پلی  پلی فنیلن،  پلی ایمید،  مشتقات  مانند  شده  سولفونه 
را  شده  سولفونه  هیدروکربن های  است.  شده  انجام   ... و  پلی سولفون 
می توان در دمای باال استفاده کرد و عبورپذیری کم متانول از مزایای مهم 
آن به شمار می رود. این دسته از پلیمرها نسبت به نفیون هدایت پروتون 
کم تری دارند؛ زیرا کانال های هدایت یونی آن ها نسبت به نفیون باریک تر 
پایین  نسبی های  رطوبت  در  خصوص  به  آن ها  فازی  جدایی  و  هستند 
وابسته  پلیمرها  کانال  مورفولوژی  به  پروتون  هدایت  بنابراین  است.  کم 
است. در نتیجه طراحی و تغییر مورفولوژی یکی از راه های بهبود رسانایی 
 پروتون می باشد. برای بهبود و طراحی این کانال ها می توان از افزودنی ها2

مولکولی  جرم  با  مایع  حالت  در  موادی  شامل  که  کرد  استفاده 
القاکننده3 آن ها  به  که  مواد  این  هستند.  کم  جوش  نقطه   و 

 نیز گفته می شود، باعث بهبود کانال ها در ابعاد مولکولی شده و جدایی 
که  شده  باعث  مواد  این  پایین  جوش  نقطه  می دهند.  افزایش  را  فازی 
در غشای  مواد  ناسازگاری  با مشکل  تا  تبخیر  غشا  مراحل ساخت  طی 

کامپوزیتی روبه رو نشویم. 

2- مواد
طی این پژوهش از پلی اتر اتر کتون سولفونه شده استفاده شده است. 
و  تهیه    Casting   solution روش  به  پلیمری  غشاهای  تمامی 
القاکننده ها به آن ها اضافه شده اند. شکل 1 ساختار شیمیایی القاکننده ها 
 ،)DMBA( 3و4 دی متیل بنزآلدهید ،)C2Cl4( شامل تترا کلر اتیلن

اتانول، پروپانول، بوتانول، پنتانول و هگزان است را نشان می دهد.

3- هدایت پروتون
با افزودن این القاکننده ها هدایت پروتون بسیار افزایش یافته و بیشتر از 
غشای پلی اتر اتر کتون سولفونه شده است. با افزایش دما به باالی 80 
نفیون هم بیشتر  از  این غشاها حتی  درجه سانتی گراد، هدایت پروتون 

شده است. 

شکل 1 ساختار شیمیایی مواد

شکل 2 هدایت پرتون غشا همراه با القاکننده های متفاوت

 تاثیر القاکننده ها بر کانال های یونی توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری4
بررسی شده است. پلی اتر اتر کتون سولفونه شده جدایی فازی ضعیفی 
دارد. خوشه های آبدوست )نقاط تیره( با اندازه حدود یک نانومتر جداگانه 
در غشا توزیع شده اند. اندازه کم خوشه های آبدوست مرتبط به اختالف 
کم آبدوستی و آبگریزی و انعطافپ ذیری کم غشا است. غشا با القاکننده 
دارند.  خوبی  و  واضح  فازی  جدایی   n-Butanol  ،DMBA  ،C2Cl4

موارد گفته شده در شکل 3 الف و شکل 3 ب قابل مشاهده است.

CCl4-i- )ب ،SPEEK )شکل 3 جدایی فازی غشاهای مختلف، الف
n-BuOH-i-SPEEK )و د DMBA-i-SPEEK )ج ،SPEEK

 رفتار خود سازماندهی قابل کنترل جدایی فازی غشاهای
پلیمرهای آروماتیک سولفونه شده و سازوکار آن

به قلم عطیه جانملکی
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اندازه خوشه ها  حدود 3 نانومتر است که به خوبی نشان می دهند القاکننده ها 
باعث خودسازماندهی پلیمرها می شوند. خوشه های بزرگ تر منجر به هدایت 
پروتون بیشتر می شوند. در میان این سه نوع القاکننده، بوتانول بیشترین 
آمفیفیلیکی5 خاصیت  به  مرتبط  است  ممکن  که  است  داشته  را   تاثیر 

 و ساختار خطی آن باشد. 

استفاده شده   XRD از  آبگریز  قسمت های  در  القاکننده ها  تاثیر  جهت 
است. پلی اتر اتر کتون دارای چندین پیک است که نشان دهنده بلورهای 
مختلف است. با سولفونه کردن، نظم زنجیره ها از بین رفته و پیکی در 
XRD  مشاهده نمی شود. با افزودن القاکننده ها، جدایی فازی بهبود یافته 
که منجر به آرایش یافتگی می گردد. این بلورینگی کم به صورت پیک های 

پهن در شکل 4 مشاهده شده است.

شکل 4 طیف XRD نمونه ها

4- بررسی خواص مکانیکی

در مقایسه با نفیون، غشاهای بر پایه پلی اتر اتر کتون دارای استحکام 
جدول  هستند،  کم تر  در شکست  طول  ازدیاد  و  بیشتر  مدول  کششی، 
استحکام کششی   ،C2Cl4 القاکننده  دارای  این میان غشایی که  در   .1
هدایت  افزایش  باعث  فقط  القاکننده  این  است.  یافته  کاهش  مدول  و 
هم  را  مکانیکی  خواص  القاکننده ها  باقی  حالی که  در  می شود  پروتون 

بهبود می دهند.
جدول 1 خواص مکانیکی غشاها

5- بررسی برهمکنش بین القاکننده و پلیمر
کتون سولفونه  اتر  اتر  پلی  در غشای  آبگریزی کم  و  آبدوستی  اختالف 
خالص بسیار کم می باشد که منجر به جدایی فازی اندکی می گردد )در 
شکل 5 الف قابل مشاهده است.(. با افزودن C2Cl4 ، این ماده به علت 

برهمکنش آبگریزی در زمینه آبگریز قراره می گیرد و اختالف آبدوستی 
و آبگریزی رو افزایش  می دهد. در نتیجه قسمت های آبدوست کنار هم 
تجمع می کنند )در شکل 5 قابل مشاهده است.(. درحضور DMBA یا 
بوتانول، قسمت های آبدوست این دو القاکننده توسط گروه SO3 احاطه 
فازی  جدایی  و  می کند  کمک  آبدوست  قسمت های  تشکیل  به  و  شده 
افزایش می یابد، )در شکل 5 ج قابل مشاهده است(. هر چقدر قسمت های 
آبدوست بزرگ تر، هدایت الکترون نیز بیشتر می گردد. پس از این حالل 

و القاکننده تبخیر می شوند. 

جدایی فازی باعث بهبود خواص مکانیکی می شود؛ به همین دلیل خواص 
مکانیکی غشاهای ساخته شده با DMBA و بوتانول نسبت  C2Cl4  که 

خوشه ها تجمع کم تری دارند بهتر است.

شکل 5 طرحواره ای از آرایش یافتگی و جدایی فازی غشاها

بیشتری  پروتون  هدایت  به  منجر  و  است  خطی  و  آبدوست  بوتانول 
نسبت به DMBA  که آبدوست اما حلقوی است می شود. با استفاده از 
شبیه ساز مولکولی برهمکنش های بین این دو القاکننده و پلیمر بررسی 
شده است. تنها یک پیوند هیدروژنی بین اکسیژن DMBA و پروتون 
  SO3H وجود دارد در حالی که چندین برهمکنش بین بوتانول و SO3H
 DMBA یافت شده است که باعث آرایش یافتگی بهتر غشا نسبت به

می گردد.

۶- تاثیر طول مولکولی الکل های خطی مختلف
برای بررسی تاثیر طول مولکولی الکل های خطی بر روی هدایت پروتون 
از اتانول، پروپانول، بوتانول، پروپانول و هگزانول استفاده شده است )در 
ابتدا یه  الکل ها  افزایش طول مولکولی  با  شکل 6 قابل مشاهده است.(. 
روند صعودی و سپس نزولی مشاهده شد. بیشترین هدایت پرتون مربوط 
دینامیک  ساز  شبیه  از  استفاده  با  است.   بوتانول  با  القاشده  غشای  به 
آن  به  متصل  بنزن  حلقه  تا  و    SO3H هیدروژن  بین  فاصله  مولکولی 
قابل مشاهده  الکل ها محاسبه شده است )در شکل 6  و طول مولکولی 
است.(. فاصله بین هیدروژن SO3H  و تا حلقه بنزن حدود 5 آنگستروم 
و طول مولکولی الکل ها در بازه 2/45 تا 7/57 آنگستروم است. در میان 
اندازه 5/01 آنگستروم  با  بوتانول  الکل مختلف، طول مولکولی  این پنج 
بیشترین مطابقت را با فاصله هیدروژن SO3H از حلقه بنزنی دارد. این 
مطابقت احتمال بیشترین تشکیل پیوند هیدروژنی و برهمکنش آبگریز را 
تضمین می کند که باعث بهبود کانال ها و افزایش هدایت پروتون می شود.
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شکل ۶ هدایت پرتون غشاها با الکل ها ی القاکننده مختلف

۷- جمع بندی
برپایه  پلیمری  غشای  سازماندهی  خود  جهت  مختلفی  القاکننده های 
القاکننده ها  این  از  استفاده  شده اند.  گرفته  کار  به  کتون  اتر  اتر  پلی 
در  است.  شده  پروتون  هدایت  افزایش  و  کانا ل ها  بهتر  اتصال  به  منجر 
دارند  آبگریز  برهمکنش  تنها  و غشا  تترا کلرید  القاکننده ها کربن  میان 
هدایت  بنابراین  می برند  بهره  نیز  هیدروژنی  پیوند  از  باقی  درحالی که 
دلیل  به  بوتانول  میان  این  در  دارند.  بهتری  مکانیکی  و خواص  پروتون 
مطابقت طول مولکولی آن با فاصله هیدوژن از حلقه بنزنی پلیمر دارای 

بیشترین هدایت پروتون است.
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چکیده
تالش برای تولید محصوالت مرغوب و در عین حال بدون آلودگی های 
زیست محیطی یکی از مهم ترین دغدغه های بشر در طول سالیان متمادی 
بوده است. در طول سال های اخیر برای تولید پرکننده ، اعضای مختلف 
سرامیک ها  و  فلزی  مواد  از  پزشکی  نیاز  مورد  محصوالت  دیگر  و  بدن 
بیش ترین استفاده شده است که این مواد به علت تخریب ناپذیری و گاهاً 
هیدروژل های  شده اند.  مواجه  محدودیت های  با  جانبی،  مشکالت  بروز 
طبیعی، یعنی مواد پلیمری زیست تخریب پذیر، به عنوان یکی از بهترین 
تولید  ارائه شده اند.  پزشکی  نیاز  مورد  ملزومات  تولید  برای  جایگزین ها 
این مواد طبیعی به علت شرایط ویژه، توسط چاپگرهای مخصوصی انجام 

می شود تا محصول نهایی از کیفیت و سالمت مطلوبی برخوردار باشد.

1- مقدمه
چاپ سه بعدی یکی از جدیدترین روش های تولید، مهندسی و طراحی 
محصوالت است که به طور گسترده در حوزه پزشکی استفاده می شود. 
در چاپ سه بعدی محصول نهایی به صورت الیه به الیه تولید شده و از 
مختلفی  انواع  روش  این  می کند.  جلوگیری  ضایعات  و  مواد  رفتن  هدر 
بافت،  مهندسی  جمله  از  پزشکی  گوناگون  کاربردهای  در  و  دارد 
سلولی1 خارج  ماتریس های  مصنوعی،  رگ  تولید  استخوان،   طراحی 

 و دیگر موارد مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای چاپ سه بعدی شامل 
سخت افزار، نرم افزار و جوهر چاپ است که در این نوع، طراحی سه بعدی 
در رایانه انجام و محصول نهایی بنابر کاربرد مورد نظر به تولید می رسد. 
این مواد به علت زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری و خواص مکانیکی 
مناسب در ساخت بافت های عملگرا، اعضای بدن، دارورسانی، مهندسی 
بافت و دیگر کاربردهای پزشکی با شرایط ویژه و خاص استفاده می شوند. 
هیدروژل ها  یا  شبکه ای  طبیعی  پلیمرهای  زیستی  مواد  این  جمله  از 
بهترین گزینه  باال،  بودن و زیست سازگاری  به علت طبیعی  هستند که 
هیدروژل های  هستند.  پزشکی  مصارف  نیاز  مورد  محصوالت  تولید 
طبیعی مستخرج از منابع تجدیدپذیر، موادی با خواص زیستی مطلوب و 
مناسب بوده که امکان تولید محصوالت با کیفیت پزشکی و پرکاربرد با 
استفاده از آن ها به صورت خالص یا آلیاژ فراهم است. در ادامه به بررسی 
از چاپگرهای  استفاده  با  آن ها  تولید  و چگونگی  پلیمرهای طبیعی  این 

سه بعدی خواهیم پرداخت.

2- هیدروژل ها
1-2- تعریف و خواص هیدروژل ها

هیدروژل ها مواد پلیمری طبیعی یا مصنوعی  شبکه ای و آبدوستی هستند 
که با قرارگیری در آب، مقدار مشخصی از مولکو ل های آن را در ساختار 
خود نگه داشته، متورم شده و از واکنش میان یک یا انواع مونومرها به  
دست می آیند. این مواد به دلیل نگهداری مولکول های آب میان ساختار 
شبکه ای خود، رفتاری انعطاف پذیر از خود نشان می دهند و توانایی آن ها در 
جذب آب به علت وجود گروه های عاملی آبدوست در زنجیر بدنه پلیمری 
دلیل  به  در آب  انحالل نا پذیری هیدروژل ها  آن ها می باشد؛ در حالی که 
اخیر هیدروژل های  زنجیرهای آن هاست. در سال های  ساختار شبکه ای 
باال نسبت  به دلیل طول عمر، گنجایش جذب آب و استحکام  طبیعی 

چاپ سه بعدی هیدروژل های بر پایه پلیمرهای طبیعی

به قلم علیرضا زرگر شبستری

محصوالت  و  صنایع  در  بیشتری  کاربری  مصنوعی  هیدروژل های  به 
مختلف پیدا کرده اند. هیدروژل هایی که برای کاربردهای مختلف استفاده 
می شوند هر کدام بر اساس خواص و ویژگی های مورد نظر، چگالی شبکه  
و میزان تورم متفاوتی دارند که گاهاً به علت جذب آب باال، کسر وزنی 
آب بیشتر از پلیمر می شود. این پلیمرها از طریق واکنش های شیمیایی 
مختلفی به دست می آیند که یکی از این روش ها فرایند پلیمریزاسیون 
و شبکه ای شدن همزمان گروه های عاملی مونومرهای آن هاست که این 
در حضور عوامل شبکه ای کننده مناسب انجام می پذیرد. محصول نهایی 
می تواند بر اساس کارکرد و خواص مورد نظر مانند استحکام مکانیکی، 
شبکه   درجه  با  مختلف  شیمیایی  ویژگی های  و  زیست تخریب پذیری 

متفاوت تولید و به مصارف گوناگونی برسد.

2-2- دسته بندی هیدروژل ها 
مصنوعی  و  طبیعی  دسته  دو  به  تولیدشان  نحوه  اساس  بر  هیدروژل ها 
تقسیم می گردند. هیدروژل های مصنوعی آن دسته از پلیمرهایی هستند 
که توسط انسان و بدون دخالت طبیعت و جانداران تولید می شوند. این 
دسته از پلیمرها به دلیل آنکه تولید آن ها بر مبنای خواست و نیاز بشر 
به  که  است  برخوردار  ساختار  و  مولکولی  وزن  در  بسیار  تنوع  از  است، 
این ترتیب و خواص و ویژگی های متنوعی را به دست می آورند. خواص 
گوناگون  و  متنوع  آن ها  تولید  روش های  و  تنظیم  قابل  پلیمرها  این 
پلیمرهای هستند که منبع طبیعی داشته  است. هیدروژل های طبیعی 
در  که  موادی  و  پروتئین ها  می آیند.  دست  به  جانوران  و  گیاهان  از  و 
ماتریس خارج سلولی بدن )ECM( یافت می شوند پلیمرهایی طبیعی 
هستند و کاربری هیدروژل های آن ها در ترمیم، مهندسی بافت و اصالح 
هیدروژل های  همچنین  است.  دیده  آسیب  سلولی  خارج  ماتریس های 
تولید  برای  زیست تخریب پذیری ،  و  زیست سازگاری  علت  به  طبیعی 

اعضای بدن و کاربردهای حساس پزشکی به کار می روند.

3- چاپ سه بعدی هیدروژل های طبیعی
سه بعدی چاپ  در  استفاده  مورد  طبیعی  هیدروژل های   -3-1 

زیستی
مواد معدنی، سرامیک ها، فلزات، پلیمرها و مواد مختلف دیگر با خواص و 
ویژگی های متفاوت در چاپ سه بعدی جهت اهداف متعددی مورد استفاده 
از اهمیت خاصی  قرار می گیرند که در این میان هیدروژل های طبیعی 
برخوردار هستند. در ادامه به بررسی این مواد پلیمری و محدودیت هایی 

که در استفاده از آن ها وجود دارد می پردازیم.

1-1-3- آلژینات
هزینه  سازگاری،  زیست  علت  به  که  است  طبیعی  پلیمر  یک  آلژینات 
تولید کم و راحتی استفاده در چاپ سه بعدی پرکاربردترین هیدروژل در 
به دست  آنیونی  پلی ساکارید  پلیمر یک  این  کاربری های پزشکی است. 
آمده از جلبک قهوه ای دریایی با پیوندهای عاملی راستگرد β-4,1 )بلوک 
پیوند  1. چرخش حول  است، شکل   )G )بلوک   4,1-α و چپگرد   )M
گلوکوزیدی در ساختار G به علت ممانعت فضایی باالتر نسبت به ساختار 
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 G سخت تر است و آن دسته از هیدروژل های آلژیناتی که ساختار M
دارند سخت و شکننده و هیدروژل  با ساختار M االستیک و نرم هستند. 
و  باریم  دوبار مثبت کلسیم،  یون های  پلیمرهای طبیعی در حضور  این 
را  اصلی  نقش   G ساختارهای  و  می شوند  تبدیل  هیدروژل  به  منیزیم 
در تشکیل پیوندهای شبکه ای و ایجاد هیدروژل دارند. چگالی شبکه و 
G به  آلژینات به ترکیب درصد ساختار  خواص مکانیکی هیدروژل های 
 G و گرانروی آن ها به وزن مولکولی، غلظت مونومر و نسبت ساختار M

به M وابسته است. 

شکل 1 ساختار شیمیایی آلژینات

فرایند شبکه ای  شدن آلژینات به چهار شکل صورت می پذیرد: نخست، 
ایجاد پیوند الکترواستاتیک میان گروه کربوکسیالت و کاتیون های دوبار 
شبکه های  تشکیل  دوم،  یونی.  شبکه  ایجاد  و  آبی  محلول  در  مثبت 
کوواالنسی در حضور عامل شبکه ای کننده پلی اتیلن گالیکول دی  آمین2. 
در این روش به علت سمی بودن عامل شبکه ای کننده باید پس از تکمیل 
واکنش مقادیر واکنش نداده از محیط دفع شود. سوم، ژل شدن حرارتی 
آمید3و  اکریل  N-ایزوپروپیل  حضور  در  فرابنفش  اشعه  از  استفاده  با 
سلول های  از  استفاده  چهارم،  گالیکول-پلی کاپروالکتون4.  پلی اتیلن 
شبکه ای کننده برای تشکیل ژل در آلژینات های اصالح شده با آرجنین 
و گالیسین )RGD(. استفاده از آلژینات با محدودیت هایی همراه است. 
از نظر مکانیکی ضعیف است و هنگام چاپ الیه های  نخست، این ماده 
مختلف آن دچار انحراف می شود و راه  حلی که برای رفع این مشکل ارائه 
آلژینات است که کیفیت چاپ بهتری را به همراه  افزایش غلظت  شده 
دارد. با توجه به آزمایش انجام شده توسط دانشمندان با غلظت های 2 
با غلظت ثابت،  با یون دوبار مثبت کلسیم  تا 10 درصد آلژینات همراه 
نتایج مطلوبی حاصل شده است. شکل 2-الف 9 الیه هیدروژل آلژینات 
چاپ شده با غلظت های مختلف را نشان می دهد که با توجه به این شکل 
می توان به خوبی مشاهده کرد که افزایش غلظت آلژینات تاثیر به سزایی 
در استحکام هیدروژل و جلوگیری از افزایش عرض ساختمان هیدروژل 
دارد. اما با توجه به شکل 2-ب که ساختار 50 الیه هیدروژل آلژینات با 
غلظت 10 درصد بر روی هم را نشان می دهد، درمی یابیم که با افزایش 
تعداد الیه های ساختار در غلظت یکسان، استحکام پلیمر کاسته می شود. 
مختلف  غلظت های  در  اکساید  گرافن  از  می توان  نقیصه  این  رفع  برای 
استفاده کرد که با افزایش مقدار آن تا حد بهینه ای، مقاومت ساختاری 
هیدروژل افزایش می یابد. محدودیت دوم، استحکام کم ژل به دست آمده 
از روش یونی است و پلیمر شبکه ای شده با حضور عامل شبکه ای کننده 
مانند سدیم،  دیگر  کاتیون های  با  واکنش  تبادل  علت  به  کلرید  کلسیم 
زمان  و مدت  داده  از دست  را  مکانیکی مطلوب خود  و خواص  کارکرد 

استفاده مفید آن به 9 روز کاهش می یابد. 

هیدروژل طبیعی آلژینات در دارورسانی، حمل پروتئین ها، زخم پوش ها، 
بهبود عملکرد سلول ها، مهندسی بافت مانند استخوان و عروق خونی و 
و چاپ  قرار می گیرد  استفاده  مورد  دارویی  و  پزشکی  کاربردهای  دیگر 
تعداد  و  غلظت   نظر،  مورد  کاربری  و  عملکرد  اساس  بر  آن  سه بعدی 
الیه های متفاوتی دارد. برای بهبود عملکرد و رفع ایرادات سطحی آلژینات 
مانند چسبندگی بهتر آن به سلول ها می توان از ترکیب این پلیمر با دیگر 
پلیمرهای طبیعی مانند آرجنین و گالیسین استفاده کرد و خواص آن 

را بهبود بخشید.

 شکل 2 الف( 9 الیه هیدروژل آلژینات با ترکیب درصد های وزنی 2 تا 10
 درصد، ب( 50 الیه با  10 درصد وزنی، ج( ترکیب آلژینات 10 درصد وزنی با

درصدهای مختلف گرافن اکسید

 2-1-3- کالژن
اتصال  در  اصلی  مؤلفه  و  تخریب پذیر  زیست  مهندسی  پروتئین  یک 
که  شده  یافت  کالژن  نوع   28 حدود  است.  پستانداران  بدن  بافت های 
پزشکی  آن در مصارف  نوع  مقاوم ترین  و  پرکاربردترین  نوع یک  کالژن 
تشکیل  برای  مناسبی  گزینه  آن،  زنجیرهای  آبدوستی  علت  به  و  بوده 
هیدروژل و استفاده به عنوان جوهر زیستی چاپ  سه بعدی است. کالژن 
اتم های  دارای  جانبی  گروه های  از  متشکل  و  پپتیدی  پیوندهای  دارای 
پیوندهای  ایجاد  طریق  از  اتم ها  این  که  است  اکسیژن  و  هیدروژن 
هیدروژنی و فیزیکی با اتم زنجیرهای مجاور خود شبکه سه بعدی تشکیل 
علت  به  طبیعی  پلیمر  این   .3 شکل  می شوند،  تبدیل  هیدروژل  به  و 
زیست سازگاری و خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب خود در مهندسی 
بافت، مواد بازتولید شونده، لنزهای تماسی، دارورسانی و دیگر کاربردهای 

پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 3 تصویر SEM ساختار شبکه ای شده کالژن، مقیاس 100 میکرومتر 
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استفاده از کالژن به عنوان هیدروژل با محدودیت هایی همراه است؛ اول 
آنکه کالژن نوع یک در دماهای پایین تر از محیط به صورت مایع و باالتر 
از آن به صورت لیف است. دوم، سرعت چاپ سه بعدی آن به علت نرخ 
ژل شدن کم کالژن، پایین است. سوم، اثر گرانش بر روی ذرات هیدروژل 
است که باعث رسوب و ایجاد نایکنواختی در ساختار هیدروژل می شود.

3-1-3- ژالتین
شده5  باز  حالت  و  زیست سازگار  زیست تخریب پذیر،  پلیمر  یک  ژالتین 
زنجیرهای پروتئین کالژن است که از طریق فرایند اسیدی یا بازی به 
دست می آید و قابلیت چسبندگی به سلول های بدن را دارد. این پلیمر 
طبیعی در دمای C˚37 به صورت جامد کلوئیدی حل و با کاهش دما به 
کمتر از C˚29، به دلیل تبدیل شکل فضایی زنجیرها از مارپیچ تصادفی 
به مارپیچ α و تشکیل پیوندهای شبکه ای فیزیکی و هیدروژنی سه بعدی 
بین زنجیرهای آن، به هیدروژل تبدیل می شود. به این ترتیب از ژالتین 
یاد  کننده  شبکه ای  عامل  بدون  مناسب  زیستی  جوهر  یک  عنوان  به 
می شود. از ژالتین در دمای C˚37 به علت تغییر ساختار آن نمی توان 
ژالتین  ترکیب  از  مشکل  این  رفع  برای  خاطر  همین  به  کرد؛  استفاده 
پیوندهای شبکه ای  فرابنفش  اشعه  )GelMA( که تحت  متاکریالت  و 

کوواالنسی ایجاد می کند، استفاده می شود.

4-1-3- کیتوسان
اسیدهای  در  حل  قابل  و  کاتیونی  خطی،  پلی ساکارید  یک  کیتوسان 
رقیق است که به علت زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری پیوندهای 
بخیه،  نخ  تهیه  بافت،  مهندسی  در  گسترده  طور  به  آن،  گلوکوزیدی 
قرار  استفاده  مورد  اسفنجی  استخوان بندی های  و  غضروف  بازسازی 
پیوندهای هیدروژنی در  ایجاد  با  این ماده می تواند  می گیرد، جدول 1. 
با بار منفی پلیمرهایی  محیط آبی و یا ایجاد پیوندهای الکترواستاتیک 

مانند آلژینات، زانتان و ژالتین ساختاری هیدروژلی ایجاد کند.
مقاومت مکانیکی کیتوسان کم است و به این دلیل کاربردهای استفاده 
پیوندهای  ایجاد  به عنوان یک هیدروژل خالص محدود می شود.  از آن 
نیز  و  طبیعی  پلیمرهای  با  کردن  آلیاژ  آن،  زنجیرهای  میان  شیمیایی 
افزودن تقویت کننده های مختلف به توده کیتوسان از جمله راهکار های 
آمده  دست  به  هیدروژل  که  بوده  کیتوسان  مکانیکی  مقاومت  افزایش 
را  آن  کاربری  و  مستحکم تر  کیتوسان  خالص  هیدروژل  به  نسبت  را 

گسترده تر می کند.
جدول 1 خواص و کاربردهای مرتبط با آن خاصیت کیتوسان در مصارف 

پزشکی

کاربردخاصیت
نخ بخیه جراحیزیست سازگاری

پرکننده های پزشکیزیست تخریب  پذیری
پوست مصنوعیترمیم پذیری
ترمیم استخوانتشکیل فیلم

لنزهای تماسی قرنیهعامل آب زدایی
حمل داروغیرسمی و پایداری زیستی

آبکافت آنزیمی و خواص باکتریایی 
کاربردهای کپسولی شدنمناسب

قرارگیری  با  و  است  کیتوسان  کاربردهای  جمله  از  خون  بندآوردن 

بار مثبت  بین  الکترواستاتیک  پیوند  بر روی زخم،  پلیمر  این  هیدروژل 
را  خون ریزی  نتیجه  در  که  می شود  ایجاد  خون  منفی  بار  و  کیتوسان 
به علت خواص ضدمیکروبی و  این هیدروژل  متوقف می کند. همچنین 
غیرسمی بودن، اهمیت ویژه ای در حمل داروهای مختلف در کاربردهای 

پزشکی دارد.

5-1-3- متیل سلولز
گروه های  جایگزینی  علت  به  و  بوده  سلولز  مشتقات  از  سلولز  متیل 
هیدروکسیل جای برخی گروه های آبگریز زنجیر سلولز، قابل انحالل در 
انجام می شود:  آب است، شکل 4. ژل شدن متیل سلولز در دو مرحله 
ابتدا یک پیوند آبگریز گروه های گلوکوزیدی متیله شده را به هم متصل 
می کند و پس از آن، طی یک فرایند در دمای باالی C˚60 به هیدروژل 
استحکام  و  باال، مقاومت  به علت گرانروی  تبدیل می شود. متیل سلولز 
خوبی که دارد، به صورت آلیاژ با دیگر هیدروژل ها مانند آلژینات برای 
ایجاد استحکام و کاربری های مقاومتی مانند مهندسی بافت مورد استفاده 

قرار می گیرد.

شکل 4 ساختار متیل سلولز

۶-1-3- آگارز
آگارز یک پلی ساکارید طبیعی و حساس به حرارت بوده که منبع اصلی 
آن جلبک سرخ است و به علت مقاومت حرارتی کم، کاربری محدودی 
دارد. این پلیمر طبیعی در دمای کم تر از محیط به صورت تدریجی شروع 
و  هسته گذاری  آغاز،  مرحله  سه  در  فرایند  این  که  می کند  ژل شدن  به 
تعادل انجام می شود. هیدروژل آگارز چسبندگی پایینی به سلول ها دارد 
و با افزایش دما به فاز مایع منتقل می شود. به این ترتیب نمی توان آن 
را به صورت خالص استفاده کرد و از آن به صورت آلیاژ با دیگر پلیمرها 
برای مصارف پزشکی مختلف از جمله مهندسی بافت استفاده می شود، 

شکل 5.

شکل 5 هیدروژل آگارز محاط با GelMA جهت استفاده در مهندسی بافت 
عروقی با مقیاس 3 میلی متر 

مقاالت تخصصی



شماره  سی

24

۷-1-3- کاراگنان
که  است  شده خطی  سولفاته  پلی ساکاریدهای  از  خانواده ای  پلیمر  این 
کاراگنان ساختار  اصلی  زنجیر  به دست می آید.  از جلبک دریایی سرخ 
مبنای  بر  آن  دسته بندی  و  بوده  گاالکتوز   -β و  گاالکتوز   -α چپ گرد 
تعداد گروه های استر سولفات و نحوه قرارگیری به سه دسته یوتا6، کاپا7 
المبدا  و  کاپا  ساختار  کاتیون ها،  حضور  در  می شوند.  تقسیم  المبدا8  و 
قابل برگشت از مارپیچ تصادفی به مارپیچ α به صورت درهم تنیده است؛ 
قرارگیری فشرده  نحوه  به علت  به المبدا  نسبت  کاپا  همچنین ساختار 
زنجیرها، از مقاومت و استحکام باالتری برخوردار بوده و در نتیجه برای 

تهیه هیدروژل، بیشتر از ساختار کاپا - کاراگنان استفاده می شود.
ژل شدن کاپا - کاراگنان طی دو مرحله رخ می دهد. نخست، زنجیرهای 
ایجاد  آن ها  بین  شبکه ای  پیوندهای  ادامه  در  و  درهم تنیده   α مارپیچ 
می شود. نتیجه آن تولید هیدروژل کاراگنان است و میزان ژل شدن آن 
به غلظت ساختار کاپا، دما و نوع و غلظت نمک های قلیایی شبکه ای کننده 
بستگی دارد. برای افزایش خواص مکانیکی این پلیمر طبیعی می توان از 
پلی اکریل آمید استفاده کرد که البته این ترکیب برای مصارف پزشکی 

مرتبط با بدن مناسب نبوده و باعث تخریب سلول ها می گردد.

2-3- چاپگرهای سه بعدی مورد استفاده در چاپ زیستی
1-2-3- توزیع رباتی9

می شود  تقسیم  مکانیکی  و  بادی10  مجموعه  زیر  دو  به  چاپ  نحوه  این 
که روش بادی با استفاده از فشار هوا و روش مکانیکی با استفاده از یک 
استوانه متحرک11 یا پیچ صورت می پذیرد و هیدروژل به صورت پیوسته 
از انتهای نازل خارج می شود، شکل 6. در روش بادی نیروی محرکی که 
جوهر را از نازل خارج می کند، فشار هوا است. در روش استوانه متحرک، 
این اختالف فشار  از طریق یک فلز به سطح باالیی جوهر وارد و  فشار 
روش  می شود. همچنین  نازل  انتهای  از  باعث خروج جوهر  ایجاد شده 
مکانیکی با پیچ در جوهرهایی با گرانروی باال مورد استفاده قرار می گیرد 
و با چرخش پیچ در درون سیال و ایجاد اختالف فشار درونی، باعث خروج 
این  در  سیال  به  وارد  نیروی  اگر  البته  می گردد.  نازل  انتهای  از  جوهر 
روش بیش از حد مجاز باشد باعث تخریب ساختار هیدروژل ها می شود. 
روش های مکانیکی به علت مهارپذیری باالتر نسبت به روش بادی از دقت 

و کیفیت بهتری برخوردارند.

شکل ۶ انواع روش های چاپ توزیع رباتی

هیدروژل های مورد استفاده در این نوع چاپ پروتئین ها و پلی ساکاریدها 
در  گرانروی  با  پلیمری  آلیاژهای  و   GelMA کالژن،  آلژینات،  مانند 
محدوده )MPa.s( 107 * 6-30 است. استفاده از این پلیمرها به دلیل 
شکل پذیری ساختاری دشوار در چاپ سه بعدی با محدودیت همراه است 

و باید فرایند هیدروژل شدن آن ها برای حفظ استحکام ژل و عدم تغییر 
شکل آن به سرعت انجام شود. شبکه ای کردن پلیمرها با استفاده از اشعه 
فرابنفش یا انجام فرایند ژل شدن در محیط های شامل سیاالت آبدوست، 
از جمله روش هایی است که مشکالت یاد شده را برطرف می کند و به این 

ترتیب استفاده از پلیمرها با گرانروی کم فراهم می گردد.
از جمله مهم ترین مؤلفه های چاپ سه بعدی است که در  کیفیت چاپ 
روش توزیع رباتی در مقیاس 100 میکرون، چاپ با کیفیت خوبی صورت 
می پذیرد. سرعت چاپ باال، تولید تجهیزات پزشکی در اندازه های کوچک، 
این روش  از جمله ویژگی های  و گرانرو  نمونه های ضخیم  قابلیت چاپ 
باریک  نازل های  از  باید  افزایش کیفیت چاپ  برای  این روش  در  است. 
استفاده کرد که این اتفاق مشکالتی را به همراه دارد. با کوچک  شدن 
می یابد  افزایش  جوهر  خروج  برای  نیاز  مورد  نیروی  و  فشار  نازل،  قطر 
در  ساختار جوهر شود. همچنین  و  سلول ها  تخریب  باعث  می تواند  که 
جوهرهای گرانرو باریک شدن قطر نازل، کلوخه شدن جوهر در انتهای 
آن را به همراه دارد که باعث تداخل در روند چاپ می شود. بدین ترتیب 
برای حصول نتیجه نهایی مناسب باید یک تعادل بهینه بین قطر خروجی 

و گرانروی جوهر برقرار شود.
2-2-3- چاپ جوهرافشان12

حجم  و  بوده  برخوردار  باالیی  کیفیت  و  سرعت  از  چاپ  روش  این 
با  سیال  مناسب  و  پیکولیتر  تا 100   1 محدوده  در  آن  جوهر خروجی 
و  حرارتی  پیوسته،  روش  سه  به  جوهرافشان  چاپ  است.  کم  گرانروی 
پیزوالکتریک صورت می پذیرد که برای چاپ هیدروژل ها از روش حرارتی 
و پیزوالکتریک استفاده می شود. در روش حرارتی، یک المان گرمایی در 
اطراف ستون چاپ قرار گرفته که با گرم کردن جوهر، حالل موجود در آن 
تبخیر شده و باعث تشکیل حباب شده که این حباب باعث تشکیل قطره 
کروی جوهر در انتهای خروجی چاپ می شود. اما در روش پیزوالکتریک، 
بلور پیزو یک شوک موجی به جوهر داده و باعث ایجاد قطره جوهر در 
افزایش  از آنجایی که  نازل می گردد، شکل 7. در روش حرارتی  انتهای 
حرارت باعث تشکیل حباب شده، این گرما می تواند باعث تخریب ساختار 
سلول ها شود. به این ترتیب برای استفاده از چاپ گر حرارتی باید توجه 
داشت که مقاومت حرارتی جوهر بیش تر از دمای تشکیل حباب باشد. 
چاپ گر پیزوالکتریک به عنوان روش دیگر چاپ جوهرافشان یک فرایند 
کاربری های  برای  و می تواند  است  از روش حرارتی  باکیفیت تر  و  سریع 
روش  از  آن  نهایی  هزینه  اما  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  حساس  بسیار 
حرارتی بیش تر است و عموماً برای چاپ الیه های مختلفی از هیدروژل ها 
قرار  استفاده  مورد  سه بعدی  کوچک  قطعات  و  متفاوت  با ضخامت های 

می گیرد، شکل 8.

شکل ۷ انواع روش های چاپ جوهرافشان مورد استفاده در چاپ هیدروژل ها
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شکل 8 نمونه های سه بعدی چاپ شده توسط چاپگر جوهرافشان

در چاپ هیدروژل ها  و محدودیت های مختلفی  مزایا  چاپ جوهرافشان 
دارد. کیفیت این چاپ بسیار باال بوده )50 تا 300 میکرون( و از سرعت 
با  پلیمرهای  برای  تنها  این روش چاپ  اما  برخوردار است.  باالیی  چاپ 
گرانروی بین 3/5 تا 12 مگاپاسکال - ثانیه مناسب و افزایش گرانروی 
جوهر می تواند باعث تشکیل کلوخه و مسدود شدن مسیر جوهر شود. 
تولید  توانایی  و  بوده  تولید هیدروژل های کوچک  این روش در  کاربری 
محصوالت در مقیاس های بزرگ و تیراژ باال را ندارد. همچنین در صورتی 
از حد بهینه  بلور پیزو بیش  یا  از طرف مؤلفه حرارتی  که نیروی وارده 

باشد، می تواند سلول ها و ساختار جوهر مورد استفاده را تخریب کند.
3-2-3- چاپ زیستی کمک لیزری13

در این روش چاپ به کمک لیزر انجام می شود و اولین بار در سال 1999 
توسط فردی به نام اُد برای تولید مواد زیستی به صورت سه بعدی استفاده 
DNA و  پپتیدی،  تولید مواد  به صورت گسترده در  از آن  شد و پس 
از سه جزء  این دستگاه  قرار می گیرد.  استفاده  سلول های زیستی مورد 
شامل منبع تابش لیزر، الیه پذیرنده و صفحه جاذب انرژی تشکیل شده 
است، شکل 9. سازوکار چاپ در این روش به این صورت است که ابتدا 
اعمال می شود، سپس  پذیرنده  زیر الیه  یک الیه جوهر زیستی مدنظر 
انرژی  صفحه الیه پذیرنده از طرف دیگر خود که توسط صفحه جاذب 
ایجاد  دلیل  به  می گیرد.  قرار  هدف  مورد  لیزر  با  است،  شده  پوشیده 
اختالف فشار و تشکیل حباب های ریز، قطرات جوهر تشکیل شده روی 

زمینه قرار می گیرند.

شکل 9 اجزای روش چاپ زیستی کمک لیزری

استرئولیتوگرافیSLA( 14( و پلیمری شدن دو فوتونه15 )2PP( دو چاپ 
مرسوم سه بعدی از طریق روش کمک لیزری هستند که در هر دو آن ها 
با استفاده از اشعه فرابنفش برای پخت و شبکه ای کردن پلیمر استفاده 
می شود. روش پلیمری شدن دو فوتونه برای تولید هیدروژل های کوچک 
در مقیاس 100 نانومتر و روش استرئولیتوگرافی برای تولید نمونه ها در 

مقیاس های بزرگتر با ارتفاع حدود چند سانتی متر مناسب است.
غیرمستقیم  روش  به  انرژی  اعمال  دلیل  به  لیزری  زیستی کمک  چاپ 
به جوهر، احتمال آلودگی نمونه را به حداقل می رساند. عالوه بر آن به 
دلیل عدم اعمال نیروی مکانیکی برای چاپ، طیف وسیعی از جوهرها با 
گرانروی بین 1 تا 300 مگاپاسکال - ثانیه در این روش استفاده می شوند. 
این روش چاپ از کیفیت باالیی برخوردار است اما به دلیل هزینه باالی 
آن و خطرات ناشی از استفاده نادرست لیزر، تولید هیدروژل از این طریق 

با محدودیت هایی مواجه شده است.

4- نتیجه گیری
اولیه  از مواد  باید  به دلیل حساسیت و خواص ویژه محصوالت پزشکی 
امروزه  شوند.  ساخته  دقیق  شده  برنامه ریزی  فرایند  یک  طی  و  خاص 
پلیمرهای  دیگر  و  آگارز  کالژن،  آلژینات،  مانند  طبیعی  هیدروژل های 
طبیعی ای که مورد بررسی قرار گرفت. به علت زیست سازگاری، غیرسمی 
بودن و خواص زیستی و حرارتی مطلوبی که دارند بسیار مورد توجه قرار 
گرفته اند. اما باید توجه شود که پلیمر مورد نظر برای چه کاربرد و برای 
چه مدت معینی قرار است استفاده شود تا با توجه به آن شرایط طراحی 
و بهینه سازی شوند. استفاده از این پلیمرهای طبیعی می تواند به صورت 
خالص یا آلیاژ باشد؛ اما با توجه به اینکه خواص مورد نظر مصارف پزشکی 
نیازمند مجموعه ای از خواص مطلوب است، رویکرد دانشمندان به سمت 
با  آلیاژ کردن پلیمرهای طبیعی بوده تا بتوان جوهر زیستی ای مناسب 

ترکیب از خواص مورد نظر به دست آورد. 
نکته مهم دیگری که در تولید هیدروژل های طبیعی اهمیت دارد، نحوه 
مورد  چاپ گر  است.  سه بعدی  چاپ گرهای  از  استفاده  با  آن ها  تولید 
استفاده در فرایند چاپ باید به گونه ای باشد تا عالوه بر کیفیت و دقت 
باال، سرعت چاپ مطلوبی نیز داشته باشد تا بتوان به محصولی با کیفیت 
باال دست یافت. همچنین استفاده از چاپ گری که حین فرایند تولید به 
جوهر زیستی مورد استفاده آسیبی وارد نکند، در دستور کار محققین 
بوده که معرفی سه روش توزیع رباتی، جوهرافشان و کمک لیزری را به 
همراه داشته است. چاپگرهایی که برای چاپ سه بعدی هیدروژل ها مورد 
استفاده قرار می گیرند، بسته به نوع پلیمر طبیعی، عملکرد مدنظر و هدف 
نهایی کارکرد و فرایند مختلفی را طی می کنند تا بتوان از هزینه نهایی و 
میزان پسماند در عین افزایش کیفیت و سالمت محصول، کاست. در حال 
توان و  با حداکثر  بهبود و توسعه روش های چاپ  برای  حاضر، تالش ها 
تحقیق پیرامون ارائه جوهرهای زیستی با کیفیت با خواص و ویژگی های 

مطلوب برای رفع نیازهای اساسی روزمره انسان ادامه دارد.
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1- مقدمه
پلیمرهای شبکه ای شده با پیوندهای کوواالنسی که به مواد گرماسخت 
پایداری  و  مطلوب  مکانیکی  خواص  مقاومت،  دلیل  به  هستند  معروف 
خودرو، چسب ها  الستیک  مانند  گوناگون  کاربردهای  در  مناسب  جوی 
و پوشش های با کارکردهای ویژه مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه به 
علت پیوندهای مولکولی دائمی مواد گرماسخت، قابلیت بازتولید، بازآرایی 
و بازیافت بعد از فرایند شبکه ای شدن را ندارند. راهکاری که محققین 
برای فائق آمدن به این مشکل ارائه کردند، تشکیل پیوندهای شبکه ای 
دینامیکی به جای پیوندهای دائمی است. پیوندهای کوواالنسی دینامیکی 
دسته ای از پیوندهای شیمیایی هستند که می توانند با توجه به کاربرد 
بازیافت  و  بازیابی  بازتولید،  یا شرایط مطلوب  نور  مدنظر تحت حرارت، 

شوند.
در سال 2011، لیبلر1 و همکاران پیوندهای کوواالنسی دینامیکی را به 
این  و  دادند  تعمیم  گرماسخت  اپوکسی/انیدریدهای  و  اپوکسی/اسیدها 
مواد را ویتریمر نامیدند. اپوکسی ویتریمرها مانند مواد گرمانرم با بازآرایی 
توپولوژی شبکه خود در دمای باال تحت واکنش حرارتی تبادل استری 
شدن در حضور کاتالیست اسید لوویس، جریان می یابند؛  اما هنگامی که 
سینتیک واکنش تبادل آهسته است، شبکه در دمای اتاق ثابت می شود. 
یک پیوند تنها زمانی می تواند شکسته شود که یک پیوند جایگزین در 
طرف دیگر نمونه در حال تشکیل و چگالی شبکه و تعداد پیوندها ثابت 
باشد. گرانروی ویتریمرها به وسیله سینتیک واکنش تبادل کنترل می شود 
واکنش های  ترتیب  این  به  است.  آرینیوسی  صورت  به  آن  تغییرات  و 
شیمیایی متعددی از جمله واکنش های جانشینی اولفینی، آلکیالسیون 
بورونیک،  استری  تبادل  ایمینی،  تبادل  دی سولفیدی،  تبادل  ترانس، 
وینیلی شدن یورتانی و کربامیالسیون برای توصیف خواص ویتریمرها به 
عنوان یک پلیمر شبکه ای ارائه شده است. با به کارگیری مکانیسم این 
واکنش ها، پایداری و کارکرد ویتریمرها برای کاربردهای مختلف از جمله 
فعال کننده های االستومری بلورین مایع، چاپ سه بعدی مواد قابل بازیافت 
برای  متعددی  روش های  است.  یافته  افزایش  ترمیم کننده  خود  مواد  و 
تشکیل پیوندهای کوواالنسی دینامیکی در مقیاس بزرگ برای پلیمرها 
به کار گرفته شده است. لیبلر و همکاران روشی را که جنس پیوندهای 
یگانه کربن ـ کربن را تغییر می داد در ویتریمرها با دیوکسابوروالن ارائه 
باال،  ذوب  مقاومت  با  موادی  دیوکسابوروالن  برپایه  ویتریمرهای  کردند. 
پایداری مناسب در دمای باال و مقاومت جوی و شیمیایی مناسب هستند 
که مانند مواد گرمانرم توانایی بازتولید و بازیافت دارند. گو2 و همکاران 
تشکیل پیوندهای کوواالنسی االستومری کامپوزیت های ویتریمری قابل 
بازیافت و خودترمیمی را به وسیله روش های مختلف شیمیایی به صورت 
کاربردی ارائه کردند. مباحث رئولوژیکی ویتریمرها روی رفتار آسودگی از 
تنش غیرعادی آن ها تحت تابعی از دما و عوامل مولکولی مانند کاتالیست 
و درجه شبکه ای شدن متمرکز است. رفتار ویسکواالستیک ویتریمرهای 
برپایه اپوکسی و یورتان وینیلی برمبنای میزان و طبیعت کاتالیست مورد 
استفاده در آن ها کنترل می شود. یک رابطه خطی بین انرژی فعال سازی 
یو3 و همکاران  به وسیله  انتقال شیشه ای  پیوند و دمای  تبادل  واکنش 
و  اسید  استوکیومتری  با نسبت های مختلف  اپوکسی  ویتریمرهای  برای 
انیدرید گزارش شده است. اسنیکرز4 و همکاران فرایند ژل شدن چندی 

از ویتریمرهای برپایه اپوکسی و کربوکسیلیک اسید با استفاده از آزمون 
روبشی  فرکانس  تک  با  نمونه ها  از  برخی  که  کردند  بررسی   SAOS
تحت تابع دما و مقدار مشخصی از کاتالیست مورد آزمون قرار گرفتند. 
شد،  تقسیم  مختلف  ناحیه  دو  به  دما  مبنای  بر   SAOS منحنی های 
نخست در دمای باالی C°•70 که دینامیک آن با واکنش تبادل پیوند 
آزاد و اصطکاک  به وسیله حجم  C° 70 که  زیر   کنترل و دوم دمای 

مونومری شبکه بررسی می شود.
به طور کلی دو رفتار دمایی، یعنی دمای انتقال شیشه ای )Tg( و دمای 
انتقال انجماد توپولوژیکی )Tv( پاسخ ویسکواالستیک ویتریمرها را تبیین 
می کنند. زیر دمای Tv، نرخ واکنش تبادل کند است و ویتریمرها تنها 
 ،Tv دمای  باالی  کنند.  رفتار  عادی  گرمانرم  ماده  یک  مانند  می توانند 
به  نسبت  کوتاهتری  زمان  در  و  است  سریعتر  تبادل  واکنش  دینامیک 
زمان تغییر شکل مواد واکنش رخ می دهد که منتج به بازآرایی ساختار 
توپولوژیکی شبکه و جریان در مقیاس بزرگ می شود. گرانروی ویتریمرها 
دما  افزایش  با  مالیم  بسیار  تدریجی  کاهش  یک  با  آرینیوس  قانون  از 
تبعیت می کند. به این ترتیب دمای Tv به علت اثرگذاری باالی آن بر 
بازتولید و کارکرد ویتریمر، حائز اهمیت است. این دمای انتقال با استفاده 

از روش دیالتومتری و آزمون آسودگی از تنش محاسبه می شود.
آزمایش  های رئولوژیکی در این مقاله بر دو مورد متمرکز است، نخست 
وابستگی زمانی رئولوژی فرایند ژل شدن حین پخت ویتریمر و دوم رفتار 
ویسکواالستیک ویتریمر پخت شده. آزمون چند فرکانسی SAOS در 
رفتار  از  مناسبی  اندازه گیری شده  داده های  مناسب،  فرکانسی  بازه های 
پخت  نمونه های  برای  می دهد.  ارائه  شده  پخت  نمونه  و  کامل  شبکه 
اعمال  نمونه  در چند  باید  ویسکواالستیک  رفتار  دمایی  وابستگی  شده، 
تا بررسی ها به صورت دقیق انجام شود. براساس داده های چندفرکانسی 
ارائه   Tv محاسبه  برای  نوین  روشی  شده،  پخت  ویتریمرهای  سردشده 
شده است. در دمای Tv ماده حالتی بحرانی می یابد که از قانون پاورال 
St	G(t,Tv(=، که S(Tv) چقرمگی و  n(Tv) توان 

-n ،مدول آسایشی
آسایش را بیان می کنند، پیروی می کند. برای بررسی رفتار آسودگی از 
تنش غیرخطی نمونه های پخت شده از یک رنگدانه جامد استفاده شده 
با  چرب  اپوکسی/اسید  سامانه  یک  مطالعه  مورد  ویتریمرهای  نمونه  و 

پیوندهای کوواالنسی دینامیکی •β- هیدروکسیل استر است.

2- بخش تجربی
مواد: ویتریمرهای برپایه اپوکسی بر مبنای روش مونتارنال5 و اسنیکرز 
)پریپول6  اسید چرب  از مشتقات  ترکیبی  است.  آماده شده  و همکاران 
1025( که توسط کرودا7 )هلند( آماده شده، به عنوان شبکه ای کننده 
اسید چرب هیدروژنه مشتق شده  پریپول 1025 یک  است.  ارائه شده 
وزنی  درصد   2 و  دیمر  وزنی  درصد   79 تریمر،  وزنی  درصد   19 شامل 
 DGEBA,(  A بیسفنول  اتر  دی گلیسیدیل  ترکیب  است.  مونومر 
D.E.R. 332 از Sigma-Aldrich( و اسید چرب مولفه های اصلی 
تشکیل ویتریمر برپایه اپوکسی است. روی استات آب زدائی شده کاتالیزگر 
واکنش شبکه ای شدن و کاتالیست تبادل استری شدن در تشکیل مواد 
پایدارکننده  عنوان  به   Ciba-Geigy  1010 ضداکسیدکننده  است. 

رئولوژی ناحیه انتقال بحرانی ویتریمرهای اپوکسی

به قلم امیرمهدی رکابدار و علیرضا زرگر شبستری
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 2/9 °C نمونه ویتریمر Tg ،DSC استفاده می شود. برمبنای نتایج آزمون
است.

گروه های  مول  درصد   5( استات  روی  آب زدائی  نمونه:  آماده سازی 
COOH( با پریپول 1025 ترکیب شده، به آرامی از 100 تا 180 درجه 
سانتی گراد با همزن گرم می شود و به تدریج خال در فالسک سه دهانه 
محل  در  چرب  اسید  با  روی  لیگاند  می شود.  ایجاد  مکانیکی  همزن  با 
مشاهده  حبابی  هیچ  که  هنگامی  تا  فرایند  این  شد.  داده  قرار  واکنش 
نشود جریان می یابد و 6 ساعت به طول می انجامد. آنتی اکسیدان 1010 
)0/3 درصد وزنی کل مواد( به مخلوط اضافه شد و تا دمای  C° 130 تا 
انحالل کامل همزده می شود. DGEBA در دمای اتاق به نمونه اضافه 
 SpeedMixer FlackTek( می شود و با استفاده از همزن صفحه ای
DAC 150( برای جلوگیری از تشکیل حباب استفاده می شود. نسبت 
نسبت  در  مخلولط  در  اپوکسی  گروه های  به  کربوکسیل  استوکیومتری 
1:1 ثابت می شود. مخلوط حاصل مستقیما در صفحه از پیش گرم شده 
فرایند  بررسی  برای  رئومتر  سانتی گراد(  درجه ی   150 یا   130 )دمای 
شبکه ای شدن تحت زمان، قرار داده می شود. به این ترتیب فیلم نمونه 
برای   130 °C میلی متر در شرایط خال در دمای  با ضخامت حدود 1 
بررسی خواص ویسکوکشسان ویتریمر پخته شده در مدت زمان پخت 

24 ساعت، قرار داده می شود.
آزمون  تحت  درجا  شرایط  در  ویتریمرها  پخت  فرایند  بررسی   :FTIR
FTIR با تجهیزات 100	Spectrum	PerkinElmer انجام می شود. 

طیف طی هر 5 دقیقه بررسی می شود.
اندازه گیری های رئولوژیکی: اندازه گیری های رئولوژیکی به دست آمده 
  Malvern	Kinexus رئومتر چرخشی  از  استفاده  با  تنش  کنترل  از 
 8 صفحه  و  شدن  ژل  اندازه گیری  برای  میلی متری   20 صفحه های  با 
میلی متری برای پخت کامل ویتریمرها استفاده می شود. اندازه گیری های 
زمانی SAOS در فرکانس های w بین 1 تا 100 رادیان بر ثانیه در دامنه 
کرنش های 0/1 درصد انجام می شود. این مهم است که اندازه گیری های 
SAOS در فرکانس های مختلف انجام شود، چرا که بررسی تک فرکانس 

اطالعات مورد نیاز را فراهم نمی آورد.
حین  ساختار  ویژگی های  ویتریمرها.  پخت  حین  اندازه گیری 
اسید  و   DGEBA اپوکسی  مونومر  مخلوط  فرایند شبکه ای شدن: 
چرب با نسبت های استوکیومتری اپوکسی و گروه های کربونیل 1:1 است 

که در دمای باال انجام و روی استات به عنوان کاتالیست واکنش شبکه ای 
ویتریمرهای  تولید  اصلی  شیمیایی  واکنش  می شود.  استفاده  شدن 
اپوکسی در طرحواره 1-الف نمایش داده شده است. در حضور کاتالیست 
به دست  برای  کربونیل  اسید  گروه های  با  اپوکسی  حلقه  واکنش  روی، 
آوردن β- هیدروکسیل استر در پیروی از مکانیسم افزودن کربونیل اسید 
به گروه اپوکسی به دست می آید. استوکیومتری یک اسید افزوده شده به 
یک حلقه اپوکسی مقادیر برابری از استر و گروه های هیدروکسیل را به 

دست می آورد که طرحواره 1-ب این واکنش را نشان می دهد. 
اسید  شدن  استری  فرآیند  دادن  نمایش  برای   FTIR شرایط 
 )1 )شکل   130 °C واکنش  زمان  با  عاملی  گروه های  تغییر  اپوکسی: 
سانتی متر  بر  و 1710  در 914  پیک جذب  پخت،  قبل  می شود.  انجام 
نشان دهنده گروه های اپوکسی و اسیدی در نمونه است. در فرایند پخت، 
و  افزایش جذب در 3512  با  بین می روند که  از  تدریج  به  این پیک ها 
1739 بر سانتی متر به ترتیب برای گروه های هیدروکسیل و استر پدیدار 

می شود.

شکل 1 طیف FTIR به دست آمده در شرایط هم دمای شبکه ای شدن در 
دمای C° 130 در بازه الف( 880 تا 1800 بر سانتی متر و ب( 3300 تا 3۷00 بر 

سانتی متر، ج( تغییر رفتار جذب پیک تحت تابعی از زمان

طرحواره 1 الف( واکنش پلیمری شدن گروه های اپوکسی با گروه های کربوکسیلیک از اسید چرب، ب( 
ساختار بازآرایی شده حین واکنش تبادل استری شدن کاتالیستی حرارتی
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رئومتری ویتریمرها حین پخت هم دما: واکنش شبکه ای شدن بین 
 SAOS و اسید چرب آب زدائی شده در دمای باال با آزمون DFEBA
نمایش داده می شود که کوچک شدن نمونه حین فرایند شبکه ای شدن 

رخ می دهد و مدول های ’G و ’’G حین آزمون محاسبه می شود.
انتقالی  دینامیکی  خواص  اندازه گیری  جهت  مناسب  روشی  رئومتری 
دما،  بین  ارتباط  برقراری  برای  روش هایی  و  است  پلیمری  سامانه های 
زمان و مدول های نامبرده وجود دارد. نتیج این رئومترها در شکل 2 و 

3 آمده است.

شکل 2 داده های SAOS ویتریمر حین پخت هم دما در C° 130 در مقایسه با 
150•°C دمای

کاهش مدول ’’G نشان دهنده افزایش میزان شبکه ای شدن است، اگرچه 
به  اسید/اپوکسی  سامانه  می یابد.  افزایش  واکنش  زمان  افزایش  با   G’
سرعت حالت های مختلفی را پیدا می کند، از حالت گرانرو به نقطه ژل 
از  بعد  درمی آید.  کشسان  جامد  یک  شکل  به  سپس  و  می رسد  شدن 
افزایش شدید ’G در حین فرایند پخت، ساختار نمونه در مدتی طوالنی 
به سمت تکمیل فرایند می رود و مدول آن به طور کلی در بازه زمانی 

آزمون افزایش می یابد.
درحالی که ’G و ’’G به طور پیوسته در زمان پخت افزایش پیدا می کنند، 
با کاهش زاویه اتالف - زاویه اتالف )2d/P( نشان دهنده تغییرات است 
- ماده رفته رفته کشسان تر رفتار می کند که در شکل 3 قابل مشاهده 

است. 

شکل 3 داده های SAOS ویتریمر در مراحل مختلف پخت در دو دمای 
C°130 و C°•150. تانژانت اتالف در نقطه ژل شدن در شکل با خط عمودی 
نشان داده شده است. به علت افزایش نرخ واکنش در C° 150، نقطه ژل 

شدن در این دما زودتر اتفاق می افتد

است.  داده شده  نمایش  با خطوط عمودی  نقطه ژل شدن در شکل 3 
زمان ژل شدن نمونه در دمای C°130 و C°150 به ترتیب برابر 27/5 
و 8 دقیقه است. مولفه های مواد در نقطه ژل شدن برای این دو دما به 
 n = 0/6 با S = 2/2 × 103 Pa.sn و S = 7/1 × 103 Pa.sn ترتیب برابر
برای هر دو دما است. این اعداد به این معنی است که ’’G در نقطه ژل 
شدن 37 درصد بیشتر از ’G است. رئولوژی ویتریمر در نقطه ژل شدن 

در محدوده گرانرو باقی می ماند.
شده،  پخت  نمونه های  رئولوژی  بررسی  برای  شده:  پخت  نمونه های 
در  نمونه  است.  شده  انجام  میلی متر   8 صفحه ای  رئومتر  با  آزمایش ها 
رئومتر در دمای °C 170 بارگذاری شده و نمونه تا °C 20 سرد می شود. 
در هر مرحله سرد و گرم کردن برای بررسی های SAOS، فرکانس بین 
1 تا 100 رادیان بر ثانیه کاهش می یابد. ’G و ’’G در هرمرحله از آزمون 

در شکل 4-الف نمایش داده شده است.
انتقال دمایی: نتایج فرکانس روبشی SAOS، انتقال داده های به دست 
آمده به سمت نتایج نمونه مرجع در دمای 130 درجه سانتی گراد است 
که منحنی های اصلی زمان- دما برهم نهی )tTS( را به دست می دهد. 
رفتار tTS برای به دست آوردن ’G’’ ،G و تانژانت اتالف در تمام داده ها 
مناسب است. مولفه انتقال افقی، aT، از معادله WLF پیروی می کند و 

همچنین می توان از رابطه VFTH نیز استفاده کرد.

رابطه 1

 Ea/R=3048 kJ/molو)Ea=25 kJ/mol(و Tvogel=199 K ،1 در رابطه
در دمای مرجع C° 130، است.

معادله VFTH رابطه ای برای نشان دادن رفتار آرینیوسی در دمای باال 
برخی محدوده  ماده در  رفتار  نبودن  آرینیوسی  Tvogel( است.  از  )باالتر 
دمایی مورد بررسی به وضوح مشخص است ولی این رفتار در یک دماهای 
خاص مشخص است که در شکل 4-ج در Ea/R = 102 kJ/mol به 
صورت خط چین نشان داده شده است. ضریب انتقال عمودی بسیار به 

bT= 1 نزدیک است که در شکل 4-د نشان داده شده است.

شکل 4 الف( داده های SAOS بررسی سرمایشی ویتریمرهای پخت شده، 
ب( منحنی های اصلی دمای مرجع، ج( ضریب انتقال افقی که با معادله 

bT آرینیوس تطابق دارد، د( ضریب انتقال عمودی
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شناسایی Tv به وسیله بررسی سرمایش چند فرکانسی. چهار ماده مورد 
 )Tv( 76•°C آزمایش تحت تابعی از فرکانش در دمایی متعادل در حدود
مورد آزمون قرار گرفته اند. داده های رئولوژیکی در دمای Tv که نمونه در 
وضعیتی مشخص با زاویه اتالف /d2δ، مدول های ذخیره و اتالف نرمال 
شده وابسته به فرکانس محاسبه می شود. به این ترتیب مدول کشسان 

نمونه وابسته به زمان از رابطه 2 به صورت توانی به دست می آید.

رابطه 2

در رابطه 2، مولفه های تعریف شده برابر S = 1/8 × 105 0Pa.s/15 و مدول 
ذخیره در این حالت 300 درصد نسبت به مدول اتالف بیشتر است. ماده 
در این حالت بسیار کشسان بوده و انتقال، همانطور که در شکل 4-ج 

نمایش داده شده به صورت پیوسته صورت می گیرد.
انتقال صورت گرفته )که در شکل 4 و 5 نشان داده شده( قابل برگشت 
است. در بررسی سرمایشی ناحیه انتقال از دمای 86 تا 66 درجه سانتی گراد 
به سر می انجامد؛ درحالی که انتقال در حالت حرارتی از دمای 45 شروع 
حرارتی  حالت  انتقال  ناحیه  می شود.  منتج  سانتی گراد  درجه   76 به  و 

کشسانیت کمتر و اتالف بیشتری نسبت به حالت سرمایشی دارد. 
می شود  آشکار  هنگامی  مایع  و  جامد  نمونه های  منحنی های  در  تفاوت 
که بخواهیم مدول های ذخیره و اتالف و تانژانت اتالف آن ها را با یکدیگر 
فرکانس  افزایش  با  جامد،  نمونه  کم،  فرکانس های  در  کنیم.  مقایسه 
می یابد.  کاهش  اتالف  مدول  و  افزایش  ذخیره  مدول  و  اتالف  تانژانت 
انتقال ویتریمرها به صورت یک انتقال جامد – جامد بوده که این انتقال 

با توجه به نمودارها کامال مشخص است.

20°C 1۷0 و پایانی دمای°C شکل 5 بررسی سرمایشی نمونه  در دمای آغازین

 SAOS به این نکته نیز باید توجه کرد زمان بررسی نمونه در آزمون
در مقایسه با زمان آزمون آزمون آسودگی از تنش بسیار کوتاه است. این 
تفاوت در بازه زمانی راهی برای تمیز دادن رفتار نمونه جامد و مایع از 
یکدیگر است. با توجه به داده های به دست آمده در بازه دمایی آزمون، 

فرکانس نمونه مایع SAOS 50 مرتبه کاهش پیدا می کند.
تا به   :Tv آسودگی از تنش غیرخطی نمونه های پخت شده باالی 
کم  کرنش های  در  تنها  مواد  گرانرو  کشسان  رفتار  بررسی  برای  امروز، 

این کرنش  Tv افزایش  از  باالتر  افزایش دما به  با  امکان پذیر بوده است. 
فراهم شده است. برای اندازه گیری مدول نمونه در گذر زمان، مدول های 

مرحله ای در گذر زمان به نمونه اعمال شده است.
نشان می دهد.  را  مرحله ای  بعد کرنش های  آسایش  مدول های   6 شکل 
همانطور که تصور می شود، تنش در دماهای باال کاهش می یابد و نمونه 
به آسایش می رسد. سینتیک واکنش تبادل در دماهای باال سریعتر است 
که باعث تقویت تنش درونی در مواد شبکه ای شده و آسایش راحت آنان 

می شود.

شکل ۶ تنش نرمال شده تعریف شده بر اساس مدول های آسودگی تحت 
تابعی از زمان آسایش در سه دمای مختلف هنگام اعمال کرنش 5 درصد 

تمامی داده ها برای ویتریمرهای کامال پخت شده باالی Tv است

به  باال  کرنش  اعمال  با  آسودگی  غیرخطی:  تنش  از  آسایش  رفتار 
نمونه های پخت شده سریعتر اتفاق می افتد که این رفتار در شکل 7-الف 
نشان داده شده است. مانند پلیمرهای خطی گره خورده، در یک زمان – 
کرنش خاص ویتریمرها قابل تمایزند که در شکل 7-ب در زمان طوالنی 

به خوبی نشان داده شده است.

3- بحث
آماده سازی  برای  مناسب  کننده  شبکه ای  ویتریمر:  شبکه  تشکیل 
چرب  اسید  از  ترکیبی  صنعتی،  محصوالت  در  اپوکسی  ویتریمرهای 
و  دیمر  وزنی  درصد   79 تریمر،  وزنی  درصد   19 شامل  شده  آب زدائی 
2 درصد وزنی مونومر است. همانطور که در طرحواره 1-الف نشان داده 
استری شدن گروه های  واکنش  از  β- هیدروکسیل  استر  شده، تشکیل 
اپوکسی بر DGEBA و کربوکسیلیک اسید روی اسید چرب سه عاملی 
و  دیمر  با  واکنش  که  درحالی  می دهد،  شبکه ای  ساختار  تشکیل  شده 
مونومر می تواند ساختار خطی یا معلق به ترتیب ایجاد می شود. برمبنای 
تئوری ژل شدن فلوری - استوکمیر8 اضریب تبدیل بحرانی گروه اپوکسی 

حدودا برابر 0/92 است.
با بررسی طیف FTIR درجا رفتار پیک در 914 بر سانتی متر نشان دهنده 
استری شدن اسید با اپوکسی است. تبدیل گروه اپوکسی در زمان آزمون 

در دمای °C 130 از رابطه 3 به دست می آید.

رابطه 3
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در این رابطه  I0 پیک جذب اولیه در 914 بر سانتی متر و It پیک جذب 
با محاسبات کاپلوت9 و همکاران  بررسی است. در تضاد  در زمان مورد 
به  منجر  هیدروکسیل   -β استر  استری  تبادل  که  می دهد  نشان  نتایج 
تشکیل  ادامه  در  و  واکنش  اولیه  فرایند  در  شاخه ای  ساختار  تشکیل 
ساختار شبکه ای کوواالنسی دینامیکی می شود. بر مبنای مدل شبکه ای 
نسبی برای االستومرها توسط کوهن، وال و فلوری10 به دست می آید که 
مدول پلیمر شبکه ای شده وابسته به به جرم مولکولی بین نقاط شبکه ای 
شده است. نتایج نشان می دهد که فرایند شبکه ای شدن از تبادل استری 
شدن استر β- هیدروکسیل و ادامه پیدا کردن آن تا زمان های طوالنی 
 130 C° نشات می گیرد و حتی تعادل حتی در مدت زمان 38 ساعت در
آماده سازی  و  برای حصول پخت مناسب  مقاله  این  حاصل می شود. در 
ویتریمرهای اپوکسی ویسکوکشسان خطی و غیرخطی، 24 ساعت زمان 

نیاز است.
ژل شدن در مراحل اولیه فرایند شبکه ای شدن: نقطه ژل شدن در 
فرایند ژل شدن در منطقه بحرانی آن هنگامی که کلوخه  های مختلف 
به هم متصل شوند اتفاق می افتد. از دیدگاه رئولوژیکی، ژل شدن هنگام 
غالب  این  می آید.  دست  به  پاورال  غالب  در  آسایش  مدول  به  رسیدن 
تابعیت چند  که  بوده   G)t(=St-n رابطه  به صورت  ژل شدن  نقطه  در 

فرکانسی بودن در آن مشهود است.
وابستگی دمایی رئولوژی ویتریمرهای پخت شده: خاصیت کشسان 
گرانرو ویتریمرهای پخت شده شامل دو ناحیه کشسان با انتقال فعال بین 
انتقال رفتار بحرانی سامانه شبکه ای شده  آن دو است. دینامیک ناحیه 
نقطه  این  در  تفاوت هایی  می کند. همچنین  یادآوری  را  نقطه شدن  در 
مشاهده می شود. نخست آن که انتقال ویتریمرها در ناحیه ای وسیع اتفاق 
می افتد و در بازه دمایی 20 کلوین صورت می پذیرد. اما انتقال ژل شدن 
بسیار تیز و در بازه کمتری انجام می شود. دینامیک ژل شدن از قانون 
توانی پیروی می کند که به تعداد محدودی از نمونه ها در اطراف نقطه ژل 
شدن منجر و به سرعت از این همسایگی دور می شود. تفاوت اساسی دوم 
با ژل شدن حضور حالت جامد در دو طرف انتقال است، درحالی که ژل 
شدن شامل انتقال از مایع به جامد یا عکس آن است. مهمترین بخش 
آن ها  رفتار  و  بوده  کشسان  گرانرو  ویتریمرهای  توانی  رفتار  انتقال  این 
است.  کم  اتالف  مدول  و  باال  کشسان  مدول  با  مشابه هایپرپالستیک ها 
طرف  در  که  است  انتقال  ناحیه  دمایی  نامتعارف  گستره  دیگر  احتمال 
می تواند  آن  نخستین  می شود.  دیده  متفاوت  دمایی  گستره  یک  انتقال 
انتقال جامد به مایع با ورود به ناحیه انتقال به وسیله گرم کردن از زیر 
یا سرد کردن از باالی ناحیه انتقال و دومین آن می تواند نشات گرفته از 

انتقال مایع به جامد هنگام تکمیل انتقال باشد. 
گرمایش یا سرمایش SAOS یک روش مناسب برای شناسایی انتقال 
تانژانت اتالف در نزدیکی این  شیشه ای پلیمرها است، چرا که مدول و 
باعث  می تواند  متعددی  عوامل  می رسد.  خود  مقدار  بیشینه  به  ناحیه 
انتقال  این  که  هنگامی  باشد.  پلیمرها  در  اتالف  تانژانت  شدن  حداکثر 
می شود  مقایسه   SAOS انتقال  نتایج  با  خاص  دینامیکی  شیشه ای 
بیشینه  نیز   Tv نزدیکی  در  اتالف  تانژانت  و  به دست می آید که مدول 
انتقال  ناحیه  وضوح  به   Tv نزدیکی  در  ویتریمرها  انتقال  اما  می شوند 

شیشه ای نیست. 
برهم نهی زمان – دمایی )tTS(: یک احتمال این است که انتقال فعال 
حرارتی یک ساختار می تواند تفاوت هایی در ضریب انتقال دما در باال و 
 ،G’’ و   G’ هم دما،  روبشی  فرکانس  نتایج  مجموعه  کند.  ایجاد   Tv زیر 
 WLF می توانند تنها در یک منحنی خالصه شوند که با توجه به رابطه
انتقال فرکانس اعمال می شود. انتقال tTS بسیار نزدیک است اما دقیقا 
ضوابط  تا  است  نیاز  نتایج  بازبینی  برای  ترتیب  این  به  نیست.  یکسان 
کرامرز-کرونیگ11 بر منحنی اصلی اعمال شود که تغییرات حاصل اثر به 

سزایی روی منحنی به خصوص ناحیه انتقال می گذارد.

آسایش از تنش غیرخطی: در این مقاله قبل از بررسی رفتار آسودگی 
غیرخطی، شرایط آسودگی خطی بر روی ویتریمرها اعمال شد تا وابستگی 
دمایی آن ها بررسی شود. نتایج تایید می کنند که نرخ آسودگی با افزایش 
می گیرد،  استری شدن، سرعت  تبادل  نرخ  گرفتن  علت سرعت  به  دما 
شکل 6. به این ترتیب ویژگی پیوندهای شبکه ای کوواالنسی دینامیکی 

در دیگر ویتریمرها به دست می آید.
همانطور که در شکل 7 الف-ج نشان داده شده، مدول آسایش غیرخطی 

می تواند به صورت جداگانه وابسته به سرعت برش و زمان، بیان شود.

   :t>tk در
رابطه 4

و  اتالف  عبارت   1/b)g( خطی،  آسایش  مدول   G0(t,g(  4 رابطه  در 
اتالف  افزایش  دهنده  نشان   1/b)g( کاهش  است.  آسودگی  زمان   tk
مدول های آسودگی با افزایش کرنش است که بر واکنش های قابل تبادل 
افزایش دما  اثر  تاثیر آن مشابه  باال که  شبیه سازی شده در کرنش های 

بوده، اثر گذار است.

4- نتیجه گیری
و  بوده   Tg  = 20 °C انتخاب شده اند  این مقاله  برای  ویتریمرهایی که 
ناحیه انتقال در دسترس آن ها دمای Tv = 76 °C است. همانطور که از 
نتایج آزمون SAOS بر می آید، پخت باالی دمای Tv منتج به انتقال 
زودرس از مایع به جامد می شود. رئولوژی جامد شدن ژل بازآرایی شده 
شیمیایی رفتار آسودگی پاورال در نقطه ژل شدن را نشان می دهد. توالی 
پخت سریع ژل شدن یک روند پخت آهسته را دنبال می کند که برگفته از 
تبادل استری استر •β- هیدروکسیل قبل از تشکیل پیوندهای دینامیکی 
توسط گروه های آزاد اپوکسی است. رئولوژی ویتریمرهای پخت شده به 
شدت به دما در دو ناحیه کشسان وابسته بوده که این دو دمای زیر و 
 SAOS است. برهم نهی زمان – دمایی امکان یکه سازی منحنی Tv باالی
ایجاد می کند. ویتریمرهای پخت شده هنگام گرمایش، نرم می شوند که 
این رفتار کشسان با مدول های کشسان و اتالف و افزایش یا کاهش آن ها 
مدول  ویتریمرها  درباره  موضوعات  جالب ترین  از  یکی  می شود.  تبیین 
آسایش توانی است که ر ئولوژی ناحیه انتقال در Tv  را توجیه می کند. 
قانون پاورال ژل شدن را شبیه سازی می کند ولی سوای ژل شدن، ناحیه 
انتقال توانی بسیار وسیع و شامل یک انتقال جامد – جامد است که در 

بازه دمایی حدود 20 کلوین صورت می گیرد. 
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مصاحبه با دکتر ابراهیمی

تهیه، تنظیم و مصاحبه کننده:
پردیس رزاق منش

شماره  سی ام

1- رزومه تحصیلی خود را به صورت خالصه بیان کنید.
واسطه  به  و  کردم  تحصیل  فیزیک  و  ریاضی  رشته  در  را  دبیرستان 
معلم های خوبی که در درس شیمی داشتم، به این درس عالقه مند شدم. 
در واقع معلم ها من را به این درس عالقه مند کردند و با رتبه خوبی که 
در کنکور کسب کردم امکان انتخاب هر رشته ای را داشتم؛ با تحقیق و 
بررسی کارخانه ها و شرکت های محل زندگی خودم و مشورت با تحصیل 
در رشته  گرایش  مناسب ترین  کرده های رشته های مختلف سعی کردم 
مهندسی شیمی را انتخاب کنم )شایان ذکر است که در آن زمان رشته 
مهندسی شیمی بیش از 5 گرایش داشت که داوطلبان در ابتدای ورود 
پتروشیمی  گرایش  نهایت  در  کنند( .  انتخاب  می توانستند  دانشگاه  به 
ادامه  امکان  برای من،  معیار مهم  دانشگاه،  و در مورد  انتخاب کردم  را 
با توجه به دفترچه  تحصیل در مقاطع تکمیلی ارشد و دکتری بود که 
تا  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  شیمی  مهندسی  دانشکده  رشته،  انتخاب 
مقطع دکتری امکان تحصیل داشت و این شد که سال 1364 در مقطع 

کارشناسی وارد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر شدم .
کارشناسی ارشد را هم در دانشگاه امیرکبیر ادامه دادم و در سال 1373 
واکنش های  مهندسی  زمینه  در  دکتری  مقطع  در  تحصیل  ادامه  برای 
شیمیایی به خارج از کشور رفتم و بعد از اتمام این دوره در خرداد ماه 
و  شریف  دانشگاه  شیمی  مهندسی  دانشکده  برگشتم.  ایران  به   1378
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه امیرکبیر به من پذیرش دادند 
که به علت تعلق خاطر به دانشگاه امیرکبیر، در دانشکده مهندسی پلیمر 

و رنگ مشغول به کار شدم.

2- مشتاقیم از دوران دانشجویی شما هم بشنویم.
من دوران دانشجویی بسیار خوبی داشتم، خوابگاهی بودم و با چهار نفر از 
دوستان دبیرستانم هم اتاقی شدم. در دوره ی ما هم از خوابگاه تعریف های 
خوبی نمی کردند اما خوشبختانه بنده تجربه ی بسیار خوبی در خوابگاه 
داشتم. از نظر درسی هم هرچقدر به ترم های باالتری می رفتم، اعتماد به 
نفس بیشتری پیدا کردم و با فضای دانشگاه و نحوه فعالیت در آن بیشتر 

آشنا شدم.
فعالیت های دانشجویی فرهنگی  به  بعد داوطلبانه شروع  به  ترم سوم  از 
کردم و از ترم ششم با فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی آشنا شدم و 
در پروژه های پژوهشی در حد توانم همکاری می کردم. همواره فعالیت های 
را در کنار درس حفظ  یا علمی پژوهشی  جانبی دانشجویی فرهنگی و 
کردم. به طور مثال بعد از گذراندن درس انتقال جرم در ترم پنج، حل 

تمرین همان درس شدم که تجربه بسیار خوبی بود و احساس رضایت و 
اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم. وقتی انسان حس خوبی داشته باشد، 
کارها بهتر پیش می رود، و این احساس خوب خوشبختانه برای من ایجاد 
شده بود که بخشی از آن حاصل محیط و دوستان و اساتید محترم به 

ویژه خانم دکتر کاغذچی بود و بخش دیگر حاصل تالش خودم.
اگر بخواهم نکته ای به شما بگویم باید گفت، به هر حال شانس و فضا مهم 
است ولی این گونه هم نیست که خود فرد در این موارد نقشی نداشته 
باشد. در اصل تالش و کوشش، نحوه کار کردن و تعامالت با دیگران باعث 
ایجاد این فرصت ها و محیط و شرایط مناسب برای رشد و تعالی هرکس 
خواهد شد. برای من استفاده از این فرصت ها به گونه ای پیش رفت که در 
آخرین ترم کارشناسی و قبل از فارغ التحصیلی استخدام جهاد دانشگاهی 
شدم. و فعالیت های پژوهشی را تا زمانی که بعد از کارشناسی ارشد برای 
مقطع دکتری به خارج از کشور رفتم، ادامه دادم. این دوره همکاری با 
جهاد دانشگاهی فرصت های بسیاری برای من فراهم آورد که با مجموعه 
را در مدت  از صنایع مختلف آشنا شوم و تجارب خوبی  نسبتا وسیعی 
کوتاهی کسب کنم و دید کالن صنعتی پیدا کنم. در ضمن قبل از ادامه 
تحصیل در دانشگاه بیرمنگام انگلیس، به مدت شش ماه در معاونت طرح 

و برنامه مرکز تحقیقات پلیمر ایران فعالیت  کردم.

3-  چرا به رنگ و رزین عالقه مند شدید؟
و  پتروشیمی  صنایع  به  نسبت  رنگ  و  پلیمر  صنایع  که  علت  این  به 
بوده  کوچکتری  اندازه  دارای  بودن،  روز  به  بر  عالوه  شیمی,  مهندسی 
و بخش خصوصی در آن فعال تر است و بهتر و راحت تر می توان در این 

صنایع فعالیت کرد.
به واسطه نزدیکی درس رزین به مهندسی واکنش های شیمیایی، دو سال 

بعد از شروع به کار، درس رزین را هم برای تدریس انتخاب کردم.

4- آینده مهندسی رنگ چطور است؟
صنایع رنگ دامنه و تنوع بسیار زیادی  از جمله صنایع مرتبط با پوشش 
در  رنگ  تولید  دوباره  موضوعات  یا  و  رنگرزی  و  رنگزا  مواد  یا  سطح، 
تجهیزات تصویری نظیر دوربین یا مانتیتور دارد که همین امر بزرگی و 
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فرصت های زیادی که پیش روی این رشته می گذارد را نشان می دهد. 
این صنایع همگی در حوزه خود جزء صنایع رو به رشد می باشند و به 
همین سبب فرصت های زیادی را برای دانش آموختگان این رشته فراهم 
می کند. بطور مثال در دنیا شرکت شروین- ویلیامز به عنوان بزرگترین 
شرکت تولید کننده رنگ و مواد وابسته با گردش مالی 18 میلیارد دالر در 
سال فعالیت می کند )دقت داشته باشید که میزان فروش نفت ایران قبل 
از تحریم کمتر از 60 میلیارد دالر بوده است(. پس در دنیا شرکت های 
بزرگی در زمینه های مرتبط با رنگ فعالیت می کنند که دارای واحدهای 
تحقیق و توسعه پشرفته ای هستند. در ایران نیز خوشبختانه در 40 سال 
اخیر توسعه بسیار خوبی در ایجاد ظرفیت های تولیدی در این زمینه رخ 
داده است و با توجه به رویکرد فناوری کشور که در سال های اخیر شکل 
گرفته است، فرصت های بیشتری نیز در این زمینه ایجاد شده است. بطور 
مثال اگر نگاه کنید خیلی از محصوالت توسعه داده شده در زمینه نانو به 
حوزه پلیمر و پوشش های سطح مرتبط است. در ضمن استارت آپ های 

موفقی هم در این حوزه شکل گرفته اند.
از نظر من، با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی و گازی است، انتظار 
می رود ایران مرکز تولید مواد اولیه پلیمری برای کل دنیا باشد. در گذشته 
ما صرفا مزیت منابع طبیعی داشتیم ولی االن به گونه ای شده که مزیت 
منابع انسانی هم داریم که مهاجرت عده قابل توجهی از دانش آموختگان 
التحصیل مقطع دکتری  اولین فارغ  این موضوع است.  بر  ایرانی گواهی 
مهندسی شیمی در ایران سال 68 بود و بعد از گذشت تقریبا 3 دهه، 
اکنون فقط 100 دانشجو فعال مقطع دکتری در رشته مهندسی پلیمر و 

رنگ داریم که واقعا پیشرفت قابل توجه و افتخار آمیزی است.
برای گفتن  ما بسیار حرف  انتشار مقاله، دانشجویان  و  در بحث دانشی 
دارند و مسئله  ی استفاده ی فناورانه از این دانش  است که به لطف خدا، 
فارغ  توسط  خوبی  و  قوی  بنیاِن  دانش  شرکت های  اخیر  سال های  در 
التحصیالن همین رشته راه اندازی شدند و به مرور زمان فرهنگ ایجاد 
سرمایه از دانش در کشور شکل گرفته است و در حال گسترش است. 
هرچقدر که صنایع ما رشد کند به تبع آن بازار کار بهتری برای تحصیل 
کرده ها فراهم شده و حضور این افراد باعث بهبود کیفیت و تنوع بخشی 

به محصوالت و ایجاد دانش فنی می شود .

 5- برای ادامه مسیر دانشجویان پلیمر و رنگ دو راه وجود دارد،
تحصیل ادامه  تئوری  صورت  به  اینکه  یا  و  شوند  صنعت   وارد 
 دهند. نظر شما راجع به هر کدام از این مسیرها چیست؟ چگونه

می توانیم هر دو را با هم پیش ببریم؟
دو  دانشگاهی  و  تئوری  مباحث  و  صنعت  که  این   تصور  کلی  طور  به 
مقوله ی جدا هستند، از پایه ناصحیح است، به این دلیل که صنعت بر 
روابطی که در کتاب ها می خوانیم  و  فنی  قوانین  و  قواعد  اساس همین 
پایه ریزی شده است و همه ی دروسی که در هر کدام از مقاطع تحصیلی 
به  را  دانش  این  بتوان  که  این  است حال  مربوط  یکدیگر  به  می خوانید 
به زحمت  نیاز  برسانیم،  است  نظر  مد  اتفاق خوشایندی که در صنعت 
دارد که خود فرد باید به دنبال آن باشد. این که ما توقع داشته باشیم 
بگویند  ما  به  را  فناوری  ابعاد یک  در کتاب ها و دروس دانشگاهی همه 
انتظار دور از واقعیت است زیرا تعدد فناوری ها و زمینه های صنعتی بسیار 
گسترده است و پرداختن به تمام آن ها در دروس دانشگاهی غیرممکن 
می باشد. در دروس دانشگاهی شما پایه ها و اصول نگرش فنی به پدیده ها 
را فرا میگیرید و اگر این دانش در فرد ایجاد شود خودش با گذراندن یک 
دوره کوتاه در صنعت می تواند این اصول را در واحد صنعتی مربوطه بکار 
بگیرد. شایان ذکر است که در دانشگاه ما عمدتا education داریم و 
مهارت )skill( در دوره های کارآموزی و کار در صنعت ایجاد می شود. 
مدت  فرامی گیرند،  خوبی  به  دانشگاهی  دروس  در  را  مبانی  که  کسانی 
قطعا  آن  بخشی  اثر  و  کوتاه تر  آنان  برای  مهارت  و  تجربه  کسب  زمان 

بیشتر خواهد بود. 

 ۶- می دانیم که تنوع در این رشته بسیار زیاد است؛ لطفا راجع به
 صنایعی که وابستگی مستقیم به رنگ و رزین دارند، توضیحاتی

بفرمایید.
در رابطه با پلیمر، یک بخش صنایع باال دست داریم که از پتروشیمی ها 
شروع شده و مونومر را تبدیل به پلیمرهای تجاری پرمصرف می کنند و 
یک بخش صنایع پایین دست است که خود زیرشاخه های بسیار متنوعی 
دارد شامل، فرآیندهای شکل دهی پلیمرهای ترموپالست تا کامپوزیت های 
پوشش های  ما  بحث  بیشتر  اینجا  در  که  رنگ،  صنایع  در  و  ترموست. 
سطح است، یک دامنه وسیعی داریم از تولید کننده مواد اولیه و رزین تا 
)paint( و گروه های صنعتی  تولید و عرضه کننده رنگ  گروه هایی که 
اعمال این رنگ و رزین بر سطوح و شاخه ی به  روز دیگری مثل بازتولید 
رنگ که در دنیای امروز بسیار مورد توجه است. از طرفی زیربخش های 
دیگری مثل مواد رنگزا و رنگرزی، مباحث مربوط به چاپ و بسته بندی 
این ها  همه ی  و  دارند  را  خود  گسترده  دنیای  خود  نوبه  به  هرکدام  که 
زمینه هایی ست که دانشجویان تحصیل کرده در این رشته این قابلیت را 
پیدا می کنند که بسته به نوع عالقه، وارد هر کدام از این بخش ها شوند.

۷- توصیه و کالم آخر.
به همه دانشجویان مهندسی پلیمر و رنگ توصیه می کنم، از زمان خود 
بلکه  بخوانند،  اینکه فقط درس  نه  ببرند،  را  استفاده  نهایت  در دانشگاه 
اتفاق  به عنوان یک  را  برای رشد و دانشگاه آمدن  دانشگاه بستری ست 
بودن  مجازی  دلیل  به  متاسفانه  ببینند.  خود  زندگی  در  کننده  تعیین 
دانشگاه ها در دوسال اخیر این حس به خوبی به دانشجویان جدیدالورود 
منتقل نشده است اما باید بدانید با ورود به این مقطع از زندگی، دارای 
استقالل نسبی بیشتری هستید و بایستی از این فرصت استفاده کرده و 
با تالش و درایت آینده خوبی را برای خودتان و کشور ترسیم کنید. در 
ترم های اول دانشگاه سعی کنید به مسائل درسی بیشتر اهمیت دهید و 
حتما شروع درسی خوبی داشته باشید و بعد از احاطه بر فضای دانشگاه 
دانشجویی،  برنامه  فوق  فعالیت های  به  اقدام  درسی،  چهارچوب های  و 
فرهنگی، علمی و پژوهشی کنید. برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم 
که  رود  پیش  به گونه ای  و تالش خودتان  دانشگاهی  امیدوارم شرایط  و 

بتوانید دوره ی درخشان و خوبی را برای خود رقم بزنید.
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مصاحبه با دکتر خراسانی
مصاحبه کننده: سجاد تجلی زاده 
تهیه و تنظیم: پردیس رزاق منش 

شماره  سی ام

 1- شما سالیان زیادی است به عنوان یک صنعتگر موفق و بزرگ،
ایجاد نظر شما شکاف  به  انجام می دهید.  نیز  آکادمیک   تدریس 

شده بین دانشگاه و صنعت چگونه قابل حل است؟
این موضوع بسیار قدیمی و ریشه ایست. بیش از سی سال است که من 
در دانشگاه هستم و دانشگاه سمینارها، نشست ها و همایش های مختلفی 
از  استفاده  برای  را  صنعت  و  دانشگاه  نهاد  بتواند  تا  می کرد  برگزار  را 
قابلیت های یکدیگر به هم پیوند دهد. اما نتایج به مقدار کافی رضایت بخش 
نبوده است . اگر بخواهیم نگاهی به هرکدام داشته باشیم، دانشگاه نهادی 
دارند،  حضور  آن  در  که  متخصصانی  تا  می رود  انتظار  آن  در  که  است 
بر  است(،  دستورالعمل  به صورت  معموالً  )که  صنعتی  دانش  بر  عالوه 
مسائل علمی تمرکز کنند و روی آن عمیق تر شده باشند. از سویی دیگر، 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما، مراکزی دارای تجهیزات پیشرفته و گران 
بنابراین،  نیست.  صنعت  در  آن ها  از  استفاده  امکان  که  هستند  قیمت 
دانشگاه ها این دو خصیصه را باید داشته باشد. سازوکاری که صنعت و 
دانشگاه را به یکدیگر وصل می کند، در دانشگاه خودمان هم وجود دارد. 
متوجه  می کنیم،  نگاه  صنعتگر  و  صنعت  به   که  زمانی  دیگر،  طرفی  از 
آموزش  خودشان  را  متخصصین  تا  می کنند  سعی  ایشان  که  می شویم 
و  کرده  را جذب  پژوهشگران خوب  و  دانشجویان  کار،  این  برای  دهند . 
این  نیازهای خود تعریف می کنند..  برای آن ها دوره های آموزشی طبق 
تامین  خارجی  مشاوران  و  منابع  طریق  از  را  خود  نیازهای  که  موضوع 
می کند را نمی توان نادیده گرفت. دانشگاه ها به  صنایع بعنوان حامی مالی 
برای برگزاری سمینارها و باقی مسائل نگاه می کنند. خوشبختانه امروزه 
در نسل سوم دانشگاه ها، تالش شده است تا پروژه های صنعتی بیشتری 
برای دانشجویان تعریف شود تا این شکاف به  مرور زمان و با همکاری هر 
دو طرف کمرنگ تر شود. ایجاد دانش فنی بسیار حائز اهمیت است که 

خوشبختانه رویکرد دانشگاه هم این گونه است.

 2- شما چگونه مسیر دانشگاه به صنعت را پیموده و کار صنعتی
خود را دنبال کردید.

من هم مثل اکثر افراد، با مواجهه با یک آگهی استخدامی، وارد صنعت 
به اعتقاد  بودم که همکاران و مدیران خوبی داشتم.  شدم و خوش اقبال 
من، صرف استخدام شدن مهم نیست و چگونه و چطور کارکردن و میزان 
عالقه و انگیزه ی فرد به آن کار از اهمیت بیشتری برخوردار است. به نظرم 
دلیل پیشرفت من در شرکت سیماب رزین تمرکز بر یک زمینه و آن هم 
رزین های اکریلیک بود. توصیه می کنم تا برای پیشرفت، از این شاخه به 

 آن شاخه پریدن خودداری کنند و بر یک موضوع متمرکز شوند.

ارزیابی چگونه  را  رنگ  و  پلیمر  مهندسی  رشته  بازارکار   -3 
می کنید و چشم اندازتان برای آینده چیست؟

به نظر من مراکز آموزشی و پژوهشی موجود در این رشته بسیار سطح 
رنگ،  و  پلیمر  دانشکده ی  وجود  از  بعد  مناسب هستند؛ خصوصاً  و  باال 
فضای بسیار امیدوارکننده تری در کشور ایجاد شد. عالوه  بر این، تأسیس 
و  علمی  هیئت  نفر  با حدود 100  ایران  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 
در  تحقیقات  به  علمی،  هیئت   40 حدود  با  رنگ  پژوهشگاه  همچنین 
کشور کمک کردند و به نظر بنده، آن ها از مهم ترین مراکز علمی-پژوهشی 
کشور  در  خوبی  کار  بازار  که  گرفت  نتیجه  می توان  هستند.  خاورمیانه 
به کار  مشغول  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  همه ی   تقریباً  و  دارد  وجود 

هستند؛ چه در گرایش پلیمر و چه در گرایش رنگ.

 4- به نظر شما دلیل شکست برخی از دانشجویان فارغ التحصیل
 در کاریابی و یا حین فعالیتشان چیست و چه راه حلی برای رفع

این مشکل پیشنهاد می کنید؟
انتخاب  که  به شغلی  توجه  با  هرکس  ندارد؛  وجود  شکست  من  به نظر 
می کند، باید خود را برای آن کار آماده کند و اگر بعد از مدتی عالقه ی 
الزم را نداشت، می تواند زمینه ی کاری و یا افرادی که با آن ها کار می کند 
را تغییر دهد. همه چیز هم به سواد و دانش فردی برنمی گردد؛ بسیاری 
و  اطراف  محیط  با  او  برخورد  نحوه ی  و  شخص  خود  به رفتار  موارد  از 

توانایی های ارتباطی او و در کارهای تیمی مرتبط است.

 5- به نظر شما فعالیت های مفیدی که دانشجویان می توانند حین
تحصیل انجام دهند تا دانش تئوری خود را نهادینه کنند چیست؟

چرا  است؛  کارشناسی  مقطع  تحصیل،  دوره ی  مهم ترین  من،  به نظر 
دانشجو  وظیفه ی  دوره،  این  در  می آموزد.  را  تئوری  مبانی  دانشجو  که 
بی مورد  درسی  هیچ  است.  پایه ای  مفاهیم  درک  برای  جانبی  مطالعه ی 
از  کم اهمیت تر  یا  و  بی اهمیت  نیز  هیچ کدام  و  نیامده  است  چارت  در 
آن ها  ارتباط  نحوه ی  و  پدیده ها  یک سری  درک  مهم،  نیستند.  دیگری 

این سوی مرزها

pardis.rzmnsh@gmail.com 
sajjadtj@aut.ac.ir 



شماره  سی

36

با یکدیگر است. دانشجو نباید به نحوه ی تدریس یا استاد درس حساس 
شود. در مقاطع باالتر، درواقع تبلور همان درس های کارشناسی است که 
دانشجو برای پیشرفت بیشتر، باید همواره عالقه بیشتری از خود نشان 
کنار  دستیار  به عنوان  می توانند  کارشناسی  دانشجوهای  دهد. همچنین 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی  باشند تا دانش خود را گسترش دهند که 
بسیار مؤثر است و سعی کنند درک درست علمی از هر موضوع داشته 

باشند.

 ۶- به عقیده شما نقطه شروع دانشجویان برای آغاز یک کسب
 و کار و یا نوآوری در حوزه کاری موردعالقه شان از کجا و به چه

صورتی خواهد بود؟
به  سمت  کامل  آمادگی  با  گرفتند،  در صنعت  کار  به شروع  تصمیم  اگر 
پیشنهاد می کنم که سراغ  به  دانشجوها  کار حرکت کنند. همیشه  این 
شرکت های بزرگ بروند. زیرا صرف نظر از حقوق، تجربه ی کاری در این 
مراکز بسیار غنی و پربار خواهد بود و همیشه پیشرفت در شرکت های 
عده ی  است.  بزرگان  با  همراه  بزرگ شدن  معروف،  به قول  است.  بزرگ 
عالقه  بیشتر  و  نیستند  صنعتی  کار  به فکر  هم  دانشجویان  از  دیگری 
به ادامه ی تحصیل دارند؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور، که بالطبع 
باید تقویت مبانی تئوری و حرکت در جهت مرزهای دانش سپری نمایند.

 ۷- یک صنعتگر موفق عالوه بر عالقه و مهارت در رشته تخصصی
راه هایی چه  از  و  دارد  نیاز  دیگری  توانمندی های  چه  به   خود 

 می تواند آن ها را کسب کند؟
مبانی  عالوه بر  تحصیلی،  رشته ی  و  افراد  فعالیت  حوزه ی  در  تخصص 
زبان  همچنین  و  مربوط  نرم افزارهای  بر  به تسلط  نیاز  اولیه،  مفاهیم  و 
انگلیسی دارد. صنعتگر برای بکارگیری افراد، اهمیت ویژه ای برای تالش 
و کوشش فرد، انگیزه و عالقه به یادگیری و مهارت های جانبی قائل است . 
از  کاملی  مجموعه ی  که  بود  خواهد  موفق  فارغ التحصیلی  بالطبع،  پس 

همه ی قابلیت ها و توانایی ها را داشته باشد.

 8- بزرگ ترین دستاوردی که باعث پیشرفت شما در طول دوران
 تحصیل یا صنعتی شما بوده چیست و در صورت تمایل توضیحاتی

پیرامون آن بیان فرمایید.
راه اندازی  در  تیمی  کار  یک  در  امکان شرکت  من،  کامیابی  بزرگ ترین 
سرشناس،  افراد  با  مشاوره  راستا،  این  در  بود.  سیماب  رزین  شرکت 
توانستیم محصوالتی را تولید کنیم که پیش از این، همه ی آن ها وارداتی 
بودند. در این راستا سعی کردم تا دروسی را که به  من واگذار شده بود 
رضایتمندی  تا  کنم  مرتبط  واقعی صنعتی  مصداق های  با  امکان  تا حد 

بیشتری برای دانشجویان به همراه داشته باشد.

9- توصیه و کالم آخر.
فکر می کنم بهتر است بگویم »نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، مزد آن 
گرفت جان برادر که کار کرد«. این که ما فکر کنیم فارغ التحصیل شویم 
و دیگر نیازی به مطالعه و رشد نداریم، یک فکر باطل و واهی است. یقین 
ابتدای کار است و مطالعاتی به مراتب  تازه  اتمام تحصیل،  از  بدانید بعد 
عمیق تر از دروس دانشگاهی  مورد نیاز است. از همه ی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن می خواهم بر تالش خود بیافزایند و سخت کوش باشند. تنها 
با تالش می توانید دامنه ی توانمندی های خود را افزایش دهید. هرچیزی 

منطق خود را دارد و ره صد ساله را نمی توان یک شبه رفت.

این سوی مرزها
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و  نفت  وزیران  حضور  با  ایران پالست  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
صمت و مشارکت 430 شرکت داخلی و خارجی در چهار گروه مواد اولیه، 
ماشین آالت، کاالی ساخته و نیمه ساخته و خدمات فنی و مهندسی آغاز 
دوشنبه،  ایران پالست صبح  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین  کرد.  به کار 
18 بهمن ماه با حضور وزیران نفت و صنعت، تجارت و معدن )صمت(، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سفرا، معاونان  وزیر نفت و صاحبان و 
فعاالن صنعت پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت.
و  داخلی  شرکت های  حضور  با  ایران پالست  نمایشگاه  پانزدهم  دوره 
خارجی از کشورهای چین، تایوان و ایتالیا در 9 سالن اختصاصی و در 
چهار گروه کاالیی مواد اولیه، ماشین آالت، محصوالت و خدمات فنی و 
نمایشگاه  پانزدهمین  برگزاری  با  هم زمان  است.  شده  برگزار  مهندسی 
ایران پالست، نمایشگاه مجازی ایران پالست نیز برای مشارکت کنندگان 
ندارند،  را  نمایشگاه  در  فیزیکی  حضور  امکان  که  بازدیدکنندگانی  و 
افزون بر  است.  دایر  یک ماه  به مدت  ایران پالست  نمایشگاهی  تاریخ  در 
پایین  صنایع  حوزه  در  آموزشی  کارگاه  و  تخصصی  نشست   17 این، 
برگزار  نمایشگاه  از  دوره  این  حاشیه  در  پلیمری  و  پتروشیمی  دستی 
شد. همچنین 300 بازرگان خارجی از 15 کشور در رویداد بین المللی 

ایران پالست حاضر شدند.
شعار  و  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  ایران پالست  نمایشگاه 
»کسب وکار جهانی« در 20 هزار مترمربع سالن های سرپوشیده و 2500 
متر فضای باز از 18 تا 21 بهمن ماه از ساعت 8 تا 15 در محل دائمی 

نمایشگاه های تهران برگزار شد.

دسته بندی شرکت های حاضر در نمایشگاه
شرکت ها و افراد حاضر در نمایشگاه عمدتا در یکی از دسته بندی های زیر 

به ارائه و معرفی شرکت و کسب و کار خود مشغول بودند:
• تامین کنندگان و تولیدکنندگان مواد اولیه پلیمری	
• واردکنندگان و تولیدکنندگان ماشین آالت	
• تولید کنندگان محصوالت پلیمری 	
• شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی	

هر کدام از شرکت های فعال در دسته بندی های فوق بسته به نوع فعالیت 
و نوع چینش ابالغی در یکی از 9 سالن محل برگزاری نمایشگاه غرفه 

خود را احداث کرده و از تاریخ 18 بهمن فعالیت خود را آغاز کردند. 
تامین کنندگان و تولیدکنندگان مواد اولیه پلیمری

از شاخص ترین شرکت های حاضر در این دسته پتروشیمی های تولیدکننده 
شرکت های  بودند.  مستقر   38 سالن  در  که  بودند  پلیمری  اولیه  مواد 

پتروشیمی خلیج فارس، مارون، تبریز، جم و ... در این نمایشگاه حاضر 
بازدیدکنندگان پرداختند.  به  ارائه محصوالت و خدمات خود  به  بوده و 
همچنین با بازدید شرکت ها و نمایندگان کشورهای خارجی، نشست هایی 
در مورد مباحث مختلف از جمله صادرات، واردات، فعالیت های بازرگانی و 

شرایط همکاری دوجانبه در این غرفه ها برگزار شد.  

شکل 1 نمایی از سالن 38 نمایشگاه ایران پالست

در بخشی دیگر از نمایشگاه، شرکت های تولیدکننده کامپاند و مستربچ 
عمدتا در سالن خلیج فارس حاضر بودند. تعداد این شرکت ها و خدمات 
آن ها با توجه به گسترش روزافزون مصرف مواد پلیمری در حال افزایش 
است. این شرکت ها با معرفی محصوالت و خدمات خود سعی در بازاریابی 
داشتند.  خود  تولیدی  اولیه  مواد  مصرف کنندگان  زنجیره  گسترش  و 
این  توجه  قابل  نکات  از  نیز  حوزه  این  بنیان  دانش  شرکت های  تعداد 
نمایشگاه بود که نسبت به دوره های گذشته افزایش قابل توجهی داشت. 
از شاخص ترین شرکت های دانش بنیان این حوزه می توان به شرکت های 
پارسا پلیمر شریف، پویا پلیمر تهران، بسپار شیمی سپیدان، کوربی پلیمر 

و فن آور آمیزه پیشرفته اشاره کرد. 

بازدید از نمایشگاه ایران پالست

به قلم سید مهدی حسینی

شماره  سی ام گزارش

mahdi9776@aut.ac.ir
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شکل 2 نمایی دیگر از سالن 38 نمایشگاه ایران پالست

از دیگر دسته شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور پررنگی داشتند، 
توجه  با  امروزه  بودند.  پلیمری  مواد  بازیافت  فعال در حوزه  شرکت های 
زیست-محیطی،  مسائل  همچنین  و  پلیمری  مواد  قیمت  افزایش  به 
استفاده از مواد اولیه بازیافتی گسترش زیادی پیدا کرده است. این حوزه 
یکی از حوزه های جذاب برای فعالیت علمی و اقتصادی به نظر می آید. 
در  فعالین  مشتریان  می توانند  مختلف  صنایع  در  تولیدی  شرکت های 

حوزه بازیافت باشند.
کشور،  داخل  در  تولیدی  پلیمری  اولیه  مواد  محدودیت  به  توجه  با 
همانند  آن  افزودنی های  و  پلیمری  اولیه  مواد  واردکننده  شرکت های 
شرکت های  داشتند.  توجهی  قابل  حضور  نیز  امسال  گذشته  سال های 
تولیدکننده مواد اولیه پلیمری با توجه به گستردگی فعالیت و نوع کسب 
اختصاص  خود  به  را  شرکت کننده  تعداد  بیشترین  عنوان  خود،  کار  و 
دادند. این مهم که میزان تقاضای فعال در کشور از میزان سرمایه گذاری 
و تولید کمتر است، می تواند فرصتی باشد تا برای مازاد و سرزیر تولید 
دنیا  دالری  میلیارد   8-7 بازار  در  ایران  و  شده  ایجاد  صادرات  امکان 
سهمی را برای خود تعریف کند. از دیگر شرکت های حاضر در نمایشگاه، 
واردکنندگان و تولیدکنندگان ماشین آالت و تولید کنندگان محصوالت 

پلیمری بودند. 

مصاحبه با یکی از فعاالن در حوزه پلیمری
بازار است.  برای شناخت بیشتر همکاران و  ایران پالست فرصت خوبی 
در  نمایشگاه ها  عمال  گذشته  کرونا  همه گیری  از  که  سالی  دو  این  در 
رسد  می  نظر  به  عمومی،  واکسیناسیون  اجرای  با  و  نبودند  فعال  دنیا 
که دوران رکود اقتصادی ناشی از پاندمی هم در حال به پایان رسیدن 
است. نمایشگاه های مطرح دنیا سه ساالنه هستند و من معتقدم که  ایران 
آن  از  دوره  هر  در  بتوانند  واحدها  تا  باشد  ساالنه  دو  باید  هم  پالست 
محصول و دستاورد جدیدی را  ارائه کنند؛ چون تحقق یک تکنولوژی 
جدید در طول یکسال عمال امکان پذیر نیست. برگزاری ساالنه نمایشگاه 
عدم  که  صورتی  در  گذارد،  می  شرکت ها  دست  روی  را  زیادی  هزینه 
شرکت در نمایشگاه نیز موجب عقب ماندن از بازار می شود. پیشنهاد من 
این است که سیاست گذاری برای ایران پالست را انجمن ها و سندیکاها 
در کنار هم به دست بگیرند. بخشی از درآمد نمایشگاه برای دادن یارانه 
و تسهیالت به هیئت های تجاری خارجی صرف شود تا جنبه بین المللی 
نمایشگاه نمایان گردد. این دوره به دالیل متعددی که در همین مطلب 
برای  امیدوارم  و  برگزار شد  باالخره  بود ولی  پرتنشی  اشاره کردم دوره 
همه با این صرف وقت و هزینه، دستاورد خوبی داشته باشد.  نمایشگاه ها 
و  تولیدکنندگان  بین  نظر  تبادل  برای  ایده آل  فرصت  یک  همواره 
و  راهکارها  به  رسیدن  باعث  و  می باشد  نظر  مورد  حوزه  در  فعال  افراد 
مساله  این  که  می گردد  گوناگون  مسائل  درمورد  مشترک  دیدگاه های 

مورد  در  بیشتر صدق می کند.  بسیار  بین المللی  نمایشگاه های  مورد  در 
بازدیدکننده،  تعداد  نظر  از  که  کنم  عرض  باید  پالست  ایران  نمایشگاه 
مشارکت کننده و فراگیر بودن، نسبت به نمایشگاه هایی که در اروپا برگزار 
می شوند سطح پایین تری دارد اما با نمایشگاه هایی که در منطقه خلیج 

فارس و آسیا برگزار می شود قابلیت رقابت دارد.

تاثیر کرونا بر برگزاری نمایشگاه
بیماری کووید 19  و شیوع  از شروع  دو سال  با گذشت حدود  و  امروز 
در سطح جهان و همچنین ایران، تقریبا همه کسب و کارها خود را به 
نوعی وفق داده اند. در این نمایشگاه نیز همانند سال گذشته بسیاری از 
نشست ها و جلساتی که برگزار می شد، لغو گردید و یا به صورت مجازی 
برگزار شد. همچنین در بحث رعایت پروتکل ها تقریبا همه افراد حاضر 
در نمایشگاه به صورت فردی موارد ایمنی را رعایت کردند. هرچند به نظر 
می رسید این رویداد نیز به علت شیوع موج جدید ویروس کرونا )امیکرون( 
به دلیل ازدحام جمعیت پیش بینی پذیر لغو گردد، اما با توجه به موارد 
مختلف این نمایشگاه برگزار شد. تعداد شرکت کنندگان و سالن های فعال 
در این نمایشگاه به علت ویروس کرونا نسبت به سال های عادی کاهش 
داشته است. امیدواریم که افراد شرکت کننده در این نمایشگاه در صحت 

و سالمت باشند و خطری آن ها و خانواده هایشان را تهدید نکند.

 حضور انجمن ها و مجامع علمی در نمایشگاه
یکی از فعال ترین انجمن های علمی و صنعتی حاضر در نمایشگاه، انجمن 
ملی صنایع پلیمر ایران بود که اعضا این انجمن نیز حضور فعالی در این 
نمایشگاه داشتند. مجله پلیمر ایران )بسپار( نیز در این نمایشگاه حاضر 
بود و با حاضرین در نمایشگاه به تبادل اطالعات می پرداخت. پژوهشگاه 
پلیمر ایران نیز در سالن خلیج فارس حاضر بود و با بازدیدکننندگان و 
شرکت کنندگان مالقات کرد و به بحث و گفت و گو پرداخت. در مجموع 
حضور مجامع و انجمن های علمی در اینگونه نمایشگاه ها باعث پیشبرد 

اهداف صنعت پلیمر کشور خواهد بود. 

شکل3 نمایی از کارگاه های تشکیل شده در ایران پالست

 نتیجه گیری
ایران پالست پانزدهم نیز در روز 21 بهمن سال 1400 به پایان رسید 
و باید دید جلسات و نشست های بین حاضرین در نمایشگاه چه تاثیری 
در روند پیشرفت صنعت پلیمر کشور خواهد داشت. در پایان امیدواریم 

همواره شاهد پیشرفت روز افزون صنایع کشور عزیزمان ایران باشیم. 

گزارش
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پلی اتیلن به دلیل فرآیندپذیری، مقاومت شیمیایی باال و خواص فیزیکی 
و مکانیکی خوبی که دارد، در میان مواد ترموپالستیک بیشترین سهم 
مولکولی  است. ساختار  داده  اختصاص  به خود  دنیا  در  را  بازار مصرفی 
در  آن  فرآیندپذیری  تعیین کننده  نیز  پلی اتیلن  مولکولی  وزن  توزیع  و 
از علم  امروزه می توان  حالت مذاب و خواص آن در حالت جامد است. 
یک  عنوان  به  ساختار،  به  باال  حساسیت  به دلیل  آن  نتایج  و  رئولوژی 
مولکولی  وزن  توزیع  و  مولکولی  ساختار  بررسی  برای  قدرتمند  ابزار 
و  مشخصه یابی  برای  استاتیک  و  دینامیک  برشی  جریان  کرد.  استفاده 
تعیین خواص ویسکواالستیک پلیمرها به کار می رود. در واقع، میدان های 
دینامیکی و برشی گذرا حساسیت بیشتری نسبت به ساختار دارند. رشد 
تنش در شروع تست های برشی پایا و نوسانی روش معمولی برای تعیین 

مشخصات پلیمرها و نانوکامپوزیت هاست. 
در پلی اتیلن دوقله ای، زنجیرهای دارای وزن مولکولی نرمال تعیین کننده 
فرآیندپذیری هستند و زنجیرهایی که وزن مولکولی خیلی باالیی دارند در 
بهبود خواص ماده تاثیرگذارند. بر اساس پژوهش های پیشین، پلی اتیلن 
تک قله ای  پلی اتیلن  نوع  دو  شامل  که  است  آلیاژهایی  مشابه  دوقله ای 

می باشد. سازگاری این آلیاژ را می توان با کمک رئولوژی بررسی کرد. 
وزن  توزیع  و  مولکولی  ساختار  تخمین  پژوهش  و  پروژه  این  از  هدف 
مولکولی سه گرید مختلف پلی اتیلن بود. مطالعات رئولوژیکی با استفاده از 
یک رئومتر تنش ثابت با سیستم صفحات موازی در دماهای 210 و 230 
درجه ی سانتی گراد انجام شد.  در نواحی با فرکانس کم، تفاوت بین انواع 
پلی اتیلن مشهود بود. هم چنین طیف زمان آسودگی آن ها نیز محاسبه 
شد و در نواحی زمان آسودگی باال نیز این تفاوت قابل مشاهده بود. عالوه  
برای  قانون عمومی مخلوط ها  از  با استفاده  توزیع وزن مولکولی  بر آن، 

انواع پلی اتیلن بدست آمد. 
در نتیجه، نتایج این پژوهش نشان داد که با کمک رئولوژی می توان به 

تمایز بین پلی اتیلن دوقله ای و تک قله ای پی برد.

شکل 1. الف( مدول ذخیره در مقابل فرکانس و ب( مدول اتالف در مقابل 
فرکانس برای نمونه های مختلف در دمای 210 درجه سانتی گراد.

شکل 2. الف( طیف زمان آسودگی محاسبه شده در مقابل زمان آسودگی 
برای نمونه های مختلف و ب( توزیع وزن مولکولی محاسبه شده در مقابل وزن 

مولکولی نمونه های مختلف. 

معرفی ها

به قلم امیر مالمیر
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این کتاب وضعیت کنونی علم پلیمرهای معدنی را با توجه به کاربردهای 
نظر  در  شیمی شان  به  توجه  با  عمدتاً  که  را  زیست پزشکی شان  بالقوه 
گرفته شده مورد توجه قرار می دهد. در سال های اخیر، پلیمرهای معدنی 
توجه زیادی را در نانوزیست پزشکی به ویژه در حوزه دارورسانی به خود 
جلب کرده اند. این عالقه فزاینده به پلیمرهای معدنی با توسعه روش های 
تسریع  نانوشیمی  و  نانوتکنولوژی  زمینه  در  جدید  تحلیلی  و  مصنوعی 
شده است. نمونه هایی از پلیمرهای معدنی که اثرات زیست پزشکی نشان 
پلی سیلیکات ها  شده اند،  استفاده  بالینی  آزمایش های  در  یا  و  می دهند 
و پلی فسفات های معدنی هستند و عالوه بر آن ها یک سری پلیمرهای 
که خواص  دارد  وجود  پلی وانادات  و  پلی آرسنات  از جمله  دیگر  معدنی 
بیولوژیکی و زیست پزشکی آن ها تاکنون به طور جزئی مورد مطالعه قرار 

گرفته است که در این کتاب به طور گسترده بررسی شده است.

نام کتاب: »خواص پلیمرها«
نام نویسندگان : 

Klaas te Nijenhuis ،D.W. van Krevelen

سال انتشار: 2009
Elsevier :ناشر

ISBN:	0080915108, 9780080915104

تعداد صفحات: 1030
این کتاب معتبر و پر استناد در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته 
است. ویرایش چهارم آن، آخرین پیشرفت های رخ داده در زمینه پلیمرها 
که  را  قبلی  نسخه های  اصلی  اهداف  حال  عین  در  و  می گیرد  بر  در  را 
توصیف  همچنین  و  آن ها  شیمیایی  ساختار  با  پلیمرها  خواص  ارتباط 
روش هایی برای تخمین و پیش بینی خواص عددی از ساختار شیمیایی 
در تمام حالت های جامد، مایع و حالت محلول پلیمرها بود حفظ می کند. 
به عالوه پوشش موضوعات مهمی مانند خواص الکتریکی و مغناطیسی، 
رئولوژیکی مذاب های پلیمری و شکست محیطی را گسترش می دهد و در 
زمینه پلیمرهای بلورین مایع در فصول مختلف با وسعت بیشتری مورد 

بحث قرار می دهد.

معرفی ها

معرفی کتاب
تهیه و تنظیم: محمدحسین احمدی

mha1379@aut.ac.ir 
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نام کتاب: »پلیمرهای مزدوج برای کاربردهای بیولوژیکی و زیست 
پزشکی«

نام نویسندگان : 
Bin Liu

سال انتشار: 2018
John Wiley & Sons :ناشر

ISBN:	3527342737, 9783527342730

تعداد صفحات: 424
این کتاب اولین کتابی است که به طور خاص بر کاربردهای پلیمرهای 
دارد  تمرکز  زیست پزشکی  و  زیست شناسی  زمینه های  در  مزدوج  
این  در  می دهد.  پوشش  را  نانو  فناوری  و  فیزیکی  اصول  مواد،  علم  و 
کتاب ابتدا تولید و خواص نوری پلیمرهای مزدوج مختلف معرفی شده 
برجسته  آبی  محیط  با  آلی  محلول  پلیمرهای  سازگاری  چگونگی  و 
نوری  و تصویربرداری  مواد در سنجش  این  از  استفاده  می گردد. سپس 
تصویربرداری  بر  مبتنی  درمان های  در  نوظهور  کاربردهای  همچنین  و 
و در درمان بیماری های عصبی را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه این 
پلیمر، دانشمندان مواد،  برای شیمیدانان  تلفیقی  نمای کلی  کتاب یک 

بیوشیمی دانان، بیوتکنولوژیست ها و مهندسان زیستی است.

نام کتاب: »چاپ سه بعدی صنعتی با پلیمر«
نام نویسندگان : 

Johannes Karl Fink

سال انتشار: 2018
John Wiley & Sons :ناشر

ISBN:	111955310, 9781119555315

تعداد صفحات: 342
این کتاب اولین کتابی است که بر روی پلیمرها به عنوان ماده چاپی تمرکز 
دارد؛ زیرا چاپ سه بعدی صنعتی به جریان اصلی در تولید تبدیل شده 
است. این کتاب با فصلی در مورد مسائل اساسی چاپ و پلیمرها شروع 
شده و یک نمای کلی از روش های چاپ سه بعدی و مواد مورد استفاده در 
آن ارائه می دهد. سپس در فصل های بعد به طور خاص، روش های چاپ 
سه بعدی مورد بحث قرار گرفته و پلیمرها و کامپوزیت های مورد استفاده 
کل  طور  به  کتاب  این  می شوند.  بیان  تفصیل  به  سه بعدی  چاپ  برای 
زمینه های اصلی حوزه های کاربردی را شرح می دهد که شامل کاربردهای 
الکتریکی و مغناطیسی، پزشکی و دارویی است. در فصل دیگر کتاب به 
کاربردهای رو به رشد هواپیما و خودرو برای چاپ سه بعدی، مانند ساخت 

قطعات هواپیما و کابین هواپیما می پردازد.

معرفی ها
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نام کتاب: »رئولوژی ترکیبات پلیمری و نانوکامپوزیت ها«
نام نویسندگان : 

Sabu Thomas, Sarathchandran Chandrasekhara-
kurup, Nithin Chandran

سال انتشار: 2019
Elsevier science :ناشر

ISBN:	0128169567, 9780128169568

تعداد صفحات: 324
این کتاب بر مدلسازی و کاربردهای آن بر رئولوژی در نانوکامپوزیت های 
پلیمری تمرکز دارد و با تأکید بر پیشرفت های اخیر، زمینه ای محکم را در 
مبانی رئولوژی برای خوانندگان فراهم می کند. فصل های این کتاب آینده 
نانوکامپوزیت ها و ترکیب های پلیمری را بررسی می کند و به خوانندگان 
ابزاری  عنوان  به  رئولوژی  از  برگرفته  ویژگی های خاص  از  کاملی  درک 
برای مطالعه ترکیب های پلیمری و نانوکامپوزیت ها ارائه می دهد. در این 
کتاب اصول رئولوژی همانطور که در ترکیبات پلیمری و نانوکامپوزیت ها 
به کار می رود، فرصت ها و چالش های اصلی رویکردهای رئولوژیکی برای 

مخلوط های پلیمری و نانوکامپوزیت ها را ارزیابی می کند.

نام کتاب: »خوردگی پلیمرها و االستومرها«
نام نویسندگان : 

P.E., Philip A. Schweitzer

سال انتشار: 2009
CRC Press :ناشر

ISBN:	0849382497, 9780849382468

تعداد صفحات: 592
گرمانرم،  پلیمرهای  خورندگی  اثرات  از  دقیقی  بررسی  کتاب  این 
گرماسخت و مواد الستیکی ارائه می دهد و برای متخصصان عالقه مند به 
مقاومت در برابر خوردگی و سازوکارهای این مواد بسیار مناسب است. 
گفته  پلیمرها  کاربردهای  و  خواص  ترکیب،  بر  کلی  مقدمه ای  ابتدا  در 
شده و در فصول بعد بر اثرات خوردگی شیمیایی ناشی از تغییرات دما، 
رطوبت و سایر مواد خورنده تمرکز دارد. این بخش ها بر اساس نوع مواد 
سازماندهی شده اند و توانایی هر ماده برای مقاومت در برابر آفتاب، آب و 
هوا، مقاومت شیمیایی و کاربردهای معمول مواد را پوشش می دهند. این 
کتاب همچنین شامل جداول سازگاری برای هر یک از مواد و مقایسه 

مقاومت به خوردگی االستومرهای انتخاب شده است.

معرفی ها
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لئو هندریک باکلند 14 نوامبر 1863 در شهر گنت1 بلژیک متولد شد. او زمانی که 16 
ساله بود از دبیرستان با رتبه اول در کالس خود فارغ التحصیل شد و بورس تحصیلی 
دانشگاه گنت را دریافت کرد. در 21 سالگی مدرک دکترای خود را با باالترین افتخارات 
گرفته و به وسیله یک کمک هزینه تحصیلی در نیویورک ایاالت متحده مستقر شد و برای 

یک شرکت عکاسی شروع به کار کرد.
در سال 1891، باکلند فرآیند تولید Velox را که یک کاغذ کلرید نقره ای ژالتین اختراع 
تحت  تا چاپ عکس  باعث شد  مقاله  این  کرد.  تکمیل  بود،  ادر«  توسط »جوزف  شده 
ازای  به  ایستمن، صاحب کداک،  به جورج  را  اختراع خود  او  انجام شود.  نور مصنوعی 
با ثروت خود  نیویورک  یک خانه در  باکلند  یک میلیون دالر در سال 1899 فروخت. 
خریداری کرد و یک آزمایشگاه برای شروع آزمایشات الکتروشیمیایی ساخت. او برای کار 

با سلول های الکترولیتی ثبت اختراع کرده است. باکلند سپس شروع به جستجوی جایگزینی برای رزین شالک کرد که در آن زمان محصولی کامال 
طبیعی بود. او احساس کرد بازار آماده ی جایگزینی ارزان تر است.

باکلند تحقیقات خود را بر پیدا کردن حالل یک رزین سنتز شده توسط واکنش تراکمی فرمالدهید با فنول متمرکز کرد. پاک کردن این پس ماند 
چسبنده از ظروف آزمایشگاهی تقریبا غیرممکن بود. پس از تحقیقات طوالنی هیچ حالل مناسبی پیدا نشد؛ به ذهن باکلند رسید که این پس   ماند 
مقاوم به حالل ها ممکن است بیش از یک دردسر عادی باشد. او تالش کرد یک رزین غیر قابل نفوذ ایجاد کند. او یک ظرف واکنش ساخت که 
باکاالیزر2 نامیده بود و شروع به آزمایش با فنول فرمالدهید نمود. با کنترل خواص شیمیایی، کاتالیزورها، فشار و درجه حرارت، او در نهایت موفق به 
تشکیل جامد شفافی شد که در برابر گرما، آب و حالل مقاوم و همچنین غیر رسانا بود. باکلند در سال 1907 ثبت اختراع کرد و نام این ماده جامد 
را باکالیت3 گذاشت. این ماده می تواند به راحتی فرآیند شود و با هر رنگی بدون هیچ عوارض جانبی بر خواص فیزیکی آن، رنگ شود. باکالیت برای 
اولین بار برای کاربردهای خودرویی استفاده شد؛ خیلی زود جایگزین الستیک سخت و کهربا برای کاربردهای الکتریکی شد و هنوز هم در هنرهای 
صنعتی ای که در آن ترموپالستیک نامناسب است، استفاده می شود. اگرچه باکلند ساختار شیمیایی اختراع خود را به طور کامل درک نمی کرد، 

نگهداری سوابق و نظارت دقیق او در طول آزمایشات باعث موفقیت تحقیقات او شد.
باکالیت اولین پالستیک کامال مصنوعی و اولین پالستیک ترموست بود. پس از اینکه باکالیت با موفقیت توسعه یافت، جستجو برای سایر جایگزین های 
مصنوعی برای مواد طبیعی مانند الستیک و ابریشم آغاز شد. در دهه 1940، این تحقیق به سود دهی رسید و امروزه پالستیک ها و پارچه های حاصل 

از مواد شیمیایی تقریبا در هر جنبه ای از زندگی روزمره ما حائز اهمیت هستند.

مراجع
https://www.britannica.com/biography/Leo-Baekeland
http://www.madehow.com/inventorbios/16/Leo-Baekeland
https://www.sciencehistory.org/historical-profile/leo-hendrik-baekeland

هیدکی شیراکاوا
تهیه و تنظیم: امین کامکار

هیدکی شیراکاوا در آگوست 1936 میالدی در توکیو ژاپن به  دنیا آمد. وی فرزند سوم خانواده بود؛ پدر او پزشک 
و مادرش فرزند یک راهب بودایی بود. هیدکی به خاطر شغل پدرش مجبور به مهاجرت به شهرهای مختلف به 
همراه خانواده شد و دوران کودکی را در شهر تایوان و مانچوکو4 سپری کرد. پس از آن به مدت ده سال از کالس 
سوم ابتدایی تا انتهای دوره دبیرستان در شهر تاکایاما5، زادگاه مادرش، زندگی کرد. شهر تاکایاما، شهری غنی از 
زیبایی های طبیعی می باشد و شیراکاوا روزهای زیادی را به جمع آوری حشرات و گیاهان و ساخت رادیو گذراند. 
در سال آخر دبیرستان، در یکی از جلسات انشا با موضوع آرزوهاي آینده، وي نوشت که به دانشمند شدن و انجام 
تحقیقاتی روي پالستیک هاي مفید براي مردم عالقه دارد؛ وي این انشا را به علت جابجایی هاي متعدد گم کرد 
ولی بعد از 45 سال که آکادمی علوم سلطنتی سوئد در سال 2000 وي و همکارانش را برنده جایزة نوبل اعالم 

نمود، معلمش انشاي او را در اختیار روزنامه هاي ژاپنی قرار داد که موجب تعجب هیدکی شد.

معرفی ها

معرفی بزرگان 

به قلم سجاد تجلی زاده خوب

لئو هندریک باکلند
sajjadtj@aut.ac.ir

aminkamkar@aut.ac.ir
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فناوري  موسسه  مهندسی شیمی  دانشکده  وارد  آوریل 1957  در  هیدکی شیراکاوا 
توکیو شد و در سال 1961 مدرک کارشناسی خود را اخد نمود؛ در مارس 1966 
مدرک دکترایش را با تحقیق بر روي زنجیرهاي کوپلیمر بلوکی از آن دانشگاه گرفت 
و در همان سال با Shibuya	Chiyoko ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو پسر 

بود. 
پلیمر،  شیمی  زمینه ی  سه  در  تحصیل  به  عالقه مند  دانشگاه  در  شیراکاوا  هیدکی 
کشاورزي و الکترونیک بود و در آزمون ورودي دانشگاه موفق به پذیرش در رشته 
در  باید  تحصیل  آخر  در سال  دانشجویان  ژاپن،  دانشگاه هاي  در  پلیمر شد.  شیمی 
آزمایشگاهی مرتبط با موضوع پایان نامه فارغ التحصیلی خود کار کنند؛ بنابراین او 
بود  پلیمرهاي جدید  سنتز  به  عالقه مند  و  کرد  انتخاب  را  پلیمر  آزمایشگاه شیمی 
ولی تعداد زیاد متقاضیان این آزمایشگاه باعث شد به آزمایشگاهی برود که مرتبط با 
فیزیک پلیمرها بود؛ او در ابتدا تمایل نداشت، اما بعداً فهمید که تجربیاتش براي کار 

با پلی استیلن اهمیت زیادي داشته است.
عضو  عنوان  به   1966 آوریل  در  دکترا،  مدرک  دریافت  و  التحصیلی  فارغ  از  پس 
تحقیقاتی در همان دانشگاه محل تحصیل )موسسه فناوري توکیو( استخدام شد و به 
مدت 10 سال کار کرد و سرانجام روي موضوع مورد عالقه اش یعنی سنتز پلیمرها 
با  پلی استیلن  سنتز  و  پلیمریزاسیون  مکانیسم  تعیین  او  هدف  کرد.  کار  به  شروع 
استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا6 بود. اگرچه انتظار داشت که پلی استیلن داراي خواص 
نوري و الکترونیکی خاصی باشد، اما نامحلول بودن و مشکالت مربوط به تزریق آن 
مانع پیشرفت تحقیقاتش شد. دکتر شیراکاوا دریافت که فیلم هاي نازک پلی استیلن را 
می توان با استفاده از پلیمریزاسیون استیلن توسط محلول هاي غلیظ کاتالیزور زیگلر-

ناتا سنتز کرد. او با فیلم هاي نازک، ساختارهاي مولکولی و جامد شدة پلی استیلن را 
مشخص کرد. پس از آن موفق به تولید فیلم براق نقره اي رنگ پلی استیلن با خاصیت رسانایی اندک شد؛ این فیلم نظر پرفسور آلن جی مک دیارمید7، 
یکی از دریافت کنندگان مشترک جایزه نوبل، را جلب کرد و از وي براي یک فرصت مطالعاتی یک ساله به دانشگاه پنسیلوانیا8 ایاالت متحده آمریکا 
دعوت به عمل آورد. وي به همراه مک دیارمید و آلن جی هیگر9 )یکی دیگر از دریافت کنندگان مشترک جایزه نوبل( گروه مشترکی را براي پژوهش 
روي سنتز و رسانایی پلی استیلن تشکیل دادند. در ابتدا آن ها سعی در تهیه فیلم با خلوص باال داشتند ولی برخالف انتظار، مشاهده کردند که هرچه 

خلوص فیلم بیشتر باشد، مقدار رسانایی آن کمتر است.
بر اساس این تجربه، این گروه اقدام به اضافه کردن یا دوپه 
کردن01 فیلم پلی استیلن به برم کرد و با افزودن برم مشاهده 
کردند رسانایی ده میلیون برابر بیشتر از قبل از افزودن برم 
بار  براي  همکارانش  و  شیراکاوا  روز،  این  در  یافت.  افزایش 
ساخت  به  موفق  و  نمودند  مشاهده  را  کردن  دوپه  اثر  اول 
اولین نمونه پلیمر آلی رسانا بر مبناي دوپه کردن شدند و 
می توان گفت که استفاده از اثر دوپه شیمیایی یکی از نتایج 
بارز همکاري آن ها در آن دوره بود که موجب انتشار مقاله 

مشترکشان در سال 1977 گردید.
را  پلی استیلن  روي  کار  ژاپن  به  بازگشت  از  پس  شیراکاوا 
و  شیمیایی  واکنش  کردن  پیدا  وي  کار  اولین  و  داد  ادامه 
علت تاثیر دوپه کردن بود. او به همراه همکارانش در ژاپن با 
بررسی طیف هاي مختلفی از فیلم هاي پلی استیلن دوپ شده 
و ارزیابی خصوصیات فیزیکی پلی استیلن به این نتیجه رسید 
که اثر دوپ به دلیل ایجاد کربوکاتیون یا بار مثبت همراه با 
انتقال الکترون جزئی P بین پلی استیلن و dopant )ید، برم 
و ...( می باشد که موجب رسانایی و هدایت فلزي پلی استیلن 

می شود.
در نوامبر 1979، دکتر شیراکاوا از موسسه فناوري توکیو به موسسه علوم مواد دانشگاه تسوکوبا11 منتقل شد و در آنجا به عنوان استادیار منصوب شد؛ 

سپس در اکتبر 1982 به درجه استاد تمام ارتقا یافت. تحقیقات او در زمینه پلی استیلن و پلیمرهاي رسانا انجام می یافت.
یکی از کارهاي دکتر شیراکاوا در دانشگاه تسوکوبا توسعه پلیمریزاسیون استیلن با استفاده از بلورهاي مایع به عنوان حالل بود. وي با استفاده از 
بلورهاي مایع به عنوان حالل، روشی را براي تولید فیلم هاي نازک پلی استیلن بسیار رسانا متشکل از فیبرهاي آرایش یافته تک جهته زنجیره هاي 
پلیمري، به موازات پلیمریزاسیون استیلن ایجاد کرد. عالوه بر این، با پلیمریزاسیون استیلن در بلورهاي مایع نماتیک12 کایرال13، وي موفق به سنتز 

حضور آلن مک دیارمید )چپ(، آلن هیگر )راست( و هیدکی شیراکاوا، برندگان جایزه نوبل 
شیمی سال 2000، در همایش ولینگتون سال 2003 در ایاالت متحده آمریکا

 دکتر شیراکاوا در حال دریافت حکم چهره برجسته ی فرهنگی
ژاپن از دست امپراطور وقت ژاپن

معرفی ها
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فیلم هاي نازک پلی استیلن مارپیچی شد که عملکرد آن قابل کنترل است و از ساختار مارپیچی در جهت عقربه هاي ساعت یا خالف جهت عقربه هاي 
از کارهاي تحقیقاتی دکتر  باشد. یکی دیگر  نوري مفید  و  الکترومغناطیسی  براي کاربردهاي  فیبرها تشکیل شده است که ممکن است  از  ساعت 
شیراکاوا، ایجاد پلیمرهاي کریستالی مایع مزدوج14 با وارد کردن گروه هاي کریستالی مایع به داخل زنجیره هاي جانبی پلیمرهاي مزدوج P مانند 

پلی استیلن بود. 
براي این آثار پیشگام در حوزه پلیمر، دکتر شیراکاوا در فوریه 1983 جایزه انجمن علوم پلیمر ژاپن، در سال 2000 جایزه SPSJ براي موفقیت 
برجسته در علم و فناوري پلیمر و نیز جایزه نوبل شیمی را به همراه مک دیارمید و هیگر دریافت کرد. همچنین در 3 نوامبر سال 2000 به عنوان 
چهره برجسته فرهنگی ژاپن معرفی شد و حکمش را از امپراطور وقت ژاپن آکیهیتو15 در کاخ پادشاهی دریافت کرد. او در سال 2001 نیز جایزه ویژة 

انجمن پلیمر ژاپن را دریافت کرد.
دکتر شیراکاوا در ماه مارس سال 2000 از دانشگاه تسوکوبا بازنشسته شد و پس از آن از تحقیقات علمی و سایر فعالیت هاي آموزشی کناره گیري 
کرد؛ اما در 16 اکتبر 2006، در یک مراسم اهداي جوایز، دکتر هیدکی شیراکاوا، برنده جایزه نوبل شیمی، به عنوان استاد افتخاري دانشگاه ژجیانگ16 
منصوب شد. رئیس جمهور وقت ژاپن، وی یانگ17، نامه انتصاب و نشان دانشگاه را براي وي صادر کرد. این مراسم به سرپرستی دانشکده علوم مواد و 

مهندسی شیمی دانشگاه ژیکوآن شن18 برگزار شد و بسیاري از اعضاي هیئت علمی و دانشجویان این دانشکده در این رویداد شرکت کردند.
در حال حاضر، استفاده از پلیمرهاي رسانا به طور گسترده در زمینه هاي مختلف و جدیدی مانند دیودهاي ساطع کننده نور پلیمري، صفحه هاي رنگی 
جدید و باتري هاي پلیمري گسترش یافته است. در قرن بیست و یکم پیش بینی می شود که تجهیزات الکترونیکی پالستیکی مبتنی بر پلیمرهاي رسانا 

و الکترونیک مولکولی که فقط بر روي مولکول ها ساخته شده است، از این طریق توسعه یابد.

مراجع
)www.nobelprize.org)سایت جایزه نوبل
 )www.tsukuba.ac.jp/en)سایت دانشگاه تسوکوبا
)www.zju.edu.cn/englishold(سایت	دانشگاه	ژجیانگ	

1  Ghent
2		Bakelizer
3		Bakelite
4		Manchukuo	
5		Takayama
6  Ziegler-Natta
7		Alan	G.	MacDiarmid
8		University	of	Pennsylvania
9		Alan	Jay	Heeger
10 Doping
11	University	of	Tsukuba
12	Nematic
13 Chiral
14	Liquid	crystalline	conjugated	polymers
15	Akihito
16 Zhejiang
17 Wei Yang
18	Zhiquan	Shen
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دانشگاه می سی سی پی جنوبی
یک   )Southern Miss یا   USM( جنوبی  می سی سی پی  دانشگاه 
دانشگاه تحقیقاتی دولتی است که پردیس اصلی آن در شهر هاتیسبورگ1 
می سی سی پی است. این دانشگاه توسط انجمن کالج ها و مدارس جنوب 
ارشد و دکترا معتبر شناخته  لیسانس، کارشناسی  اعطای مدارک  برای 
شده  و در بین دانشگاه های دکتری جزو گروه R1 طبقه بندی شده که 
به عبارتی از سطح تحقیقاتی بسیار باال برخوردار می باشد. تاریخ تاسیس 
آن 30 ام مارچ سال 1910 یا به عبارتی 112 سال پیش است و دارای یک 
موسسه پردیس دوگانه می باشد که پردیس اصلی آن درشهر هاتیسبورگ 

و پردیس بزرگ دیگر، پارک گلف، در شهر النگ بیچ2 واقع شده است. 
جنوبی های  نام  به  ابتدا  در  که  می سی سی پی  جنوب  ورزشی  تیم های 
معروف  طالیی  عقاب  به   1972 سال  در  می شد،  نامیده  می سی سی پی 
شدند. رنگ های این دانشگاه مشکی و طالیی است که مدت کوتاهی پس 

از تأسیس آن با رای دانشجویان انتخاب شدند.

تاریخچه
دانشگاه می سی سی پی جنوبی در ابتدا با هدف مدرسه ی تربیت مدرس 
و با عنوان Mississippi Normal College احداث شد. این کالج 
تربیت مدرس برای معیاربندی و استاندارد سازی فرایند آموزش معلمان 
آینده ساخته شد، زیرا که پیش از وجود چنین مکانی معلمان ناچار به 
سفر با مسافت هایی طوالنی در ایالت می سی سی پی بودند. اولین رئیس 
کالج، جوزف اندرسون کوک، جلسه افتتاحیه را در 18 سپتامبر 1912 
اداره کرد و بر ساخت کالج هال )ساختمان دانشگاهی( نظارت داشت. به 
موازات این که مدرسه برنامه های درسی و بخش های خود را توسعه داد، 
به نشانه بازتابی از این تغییرات، نام آن نیز تغییر کرد و در سال 1924 به 
کالج معلمان ایالتی می سی سی پی و در سال 1940 به عنوان کالج جنوبی 

می سی سی پی نامگذاری شد.

پنجمین رئیس کالج، دکتر ویلیام دیوید مک کین بود که در سال 1955 
انتخاب شد و برای گسترش کالج جنوبی می سی سی پی تالش بسیاری 
کرد. او بر ساخت 17 ساختمان جدید در محوطه دانشگاه نظارت کرد و 
فرماندار راس بارنت را متقاعد کرد که مدرسه را به دانشگاه ارتقا دهد تا 
در مقطع تحصیالت تکمیلی به رسمیت شناخته شود. سرانجام در 27 
فوریه 1962، بارنت الیحه قانونی را امضا کرد که به طور رسمی مدرسه 

را به دانشگاه می سی سی پی جنوبی تغییر نام داد.

نظر اجمالی به دپارتمان 
علوم و مهندسی پلیمر یک زمینه ی بین رشته ای در بین علوم کاربردی 
است که در مقطع تحصیالت تکمیلی، تمرکز آن بر فراهم سازی پایه های 
سه بخش اصلی شامل شیمی پلیمر، شیمی فیزیک پلیمرها و مهندسی 
داده  اصلی پوشش  توسط دروس  تنها  نه  این سه بخش  است.  پلیمرها 
شده، بلکه دانشجویان در کنار یک استاد راهنما به انجام پروژه تحقیقاتی 
و نوشتن مقاله می پردازند. این دست از پروژه ها از منابعی خارج از دانشگاه 
حمایت مالی می شود و در نهایت دانشجویان را برای کار در محیط هایی 
مانند دولت، صنعت و موقعیت های آکادمیک آماده می کند. طبق آخرین 
آمار منتشر شده توسط سایت این دانشکده، حدود 8,5 میلیون دالر به 
طور ساالنه کمک هزینه تحقیقاتی دریافت شده و 95 درصد دانشجویان 
این ها موجب  به کار شده اند؛ همه  آن در موقعیت های مختلف مشغول 
قرار گرفتن این دانشکده در بین پنج دانشکده برتر آمریکا برای تحصیل 

در رشته پلیمر شده است.

در این برنامه درسی چه چیزی خواهیم آموخت؟
دانشجوها از طریق دوره های آموزشی، سمینارها، تعامل نزدیک با اعضای 
هیئت علمی و از طریق انجام تحقیقات پلیمری در سطح جهانی دانش 
و تجربه به دست می آورند. با توجه به زمینه های پژوهشی اساتید هیئت 
علمی، دانشجویان می توانند زمینه های تحصیلی مختلفی را از بین آن ها 

معرفی دانشگاه
به قلم پریان گرشاسبی

garsha.parian@gmail.com
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چگونه  که  گرفت  خواهند  یاد  دانشجویان  مسیر  این  در  کنند.  انتخاب 
یک برنامه تحقیقاتی را انتخاب و اجرا کنند تا به درک خوبی از مطالب 
آموخته شده برسند و همچنین به گسترش علم و فناوری کمک کنند. 
یکی دیگر از فعالیت های دانشجویان در دوره تحصیالت تکمیلی، شرکت 
همکاری های صورت  نتیجه  که  می باشد  متنوع  کارآموزی  دوره های  در 
گرفته بین صنعت و دانشگاه است. به علت ارتباط بین اسپانسر پروژه ها 
دانشجویان  تحقیقاتی  موضوعات  با  زیادی  حد  به  کارآموزی  اساتید،  و 
مرتبط است. همچنین دانشجویان می توانند در این کارآموزی ها بورس 

ویژه ای نیز دریافت کنند.
هر یک از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم و مهندسی پلیمر یک برنامه 
تحقیقاتی نوآورانه و قوی ایجاد کرده است تا مورد توجه و حمایت دولت 
قرار بگیرد. دانشجویان در این دوره یاد می گیرند که با اساتید منتخب 
را  پروژه های کاربردی  تا  بنیادی  از علوم  پروژه هایی متنوع که  خود در 

پوشش می دهد به یک مسیر پژوهشی دست یابند.
بر  پلیمر  مهندسی  و  علوم  دانشکده  در  تکمیلی  تحصیالت  برنامه های 
یادگیری، توسعه و اجرای تحقیقات سطح باال متمرکز است. هر دانشجو 
یک پروژه یا پایان نامه را زیر نظر مشاور پژوهشی و استاد منتخب خود 
بلکه  مدرک می شود،  دریافت  به  منجر  تنها  نه  پروژه  این  و  برده  پیش 
با  برای آشنایی  نیز می گردد.  ارائه های علمی  انتشار مقاالت و  به  منجر 
در  آن ها  به صفحات  باید  علمی  مورد عالقه هر عضو هیئت  زمینه های 

سایت دانشکده علوم و مهندسی پلیمر مراجعه کنید.

امکانات

شلبی  پلیمر  علوم  تحقیقات  مرکز  در  پلیمر  مهندسی  و  علوم  دانشکده 
امکانات  پلیمر،  علوم  تحقیقات  مرکز  در  است.  شده  واقع  تیمز3  فرلند 
و  دانشجویان  اساتید،  فردی،  تحقیقاتی  گروه های  اختیار  در  تحقیقاتی 
شرکای صنعتی قرار گرفته تا به  راحتی به تجهیزات پیشرفته دست یابند. 
دانشجویان  و  اساتید  همه ی  بین  مشترک  آزمایشگاه های  و  تجهیزات 

عبارت اند از:
• آزمایشگاه اپتوالکترونیک و ساخت دستگاه	
• طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس	
• 	)SAXS/WAXS( تفرق اشعه ایکس
• امکانات پوشش	
• آزمایشگاه طراحی مهندسی جیمی پین4	
• طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای	

 تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی
اولین هدف در مقطع تحصیالت تکمیلی، آموزش دانشجویان به صورت 
تئوری و عملی در زمینه علوم و مهندسی پلیمر است که با فهم چگونگی 
برای  نیاز  مورد  مهارت های  انتها،  تا  ابتدا  از  تحقیقاتی  پروژه  یک  انجام 

است  تضمینی  رویکرد  این  می کنند.  کسب  را  مستقل  مطالعات  انجام 
برای مشاغل آینده در دانشگاه، تجارت یا صنعت، به ویژه در زمینه های 
مربوط به ساخت، فرآیند، توسعه و استفاده از مواد پلیمری. عالوه بر این، 
دانش آموزان می توانند از طریق شرکت در دوره های رسمی، سمینارها، 
گفتگوها و ارائه های رسمی در نشست های ملی و بین المللی، دانش خود 

را از سطح فعلی علوم و مهندسی پلیمر ارتقا دهند.

اپالی در رشته علوم و مهندسی پلیمر
محدود  و  رقابتی  بسیار  پلیمر  مهندسی  و  علوم  دانشکده  در  پذیرش 
است. با توجه به تنوع زمینه های کاری، دانشجویان از رشته های مختلف 
می توانند شانس ادامه تحصیل در این دپارتمان را داشته باشند. سوابق 
تحصیلی پایه شامل شیمی و بیوشیمی، زیست شناسی، علوم یا مهندسی 

پلیمر، مهندسی پالستیک، فیزیک، مهندسی شیمی و ریاضیات است.
پذیرش در این مقطع برای هر دو ترم پاییز و بهار قابل بررسی است، اما 
معموال در ترم پاییز انجام می شود. برای اینکه دانشجویان برای پذیرش 
همراه با بورسیه اقدام کنند مهلت نهایی ثبت درخواست 15 ام ماه ژانویه 

است.
نیاز است  برای ثبت درخواست هر دانشجو مورد  شرایط و مدارکی که 

شامل موارد زیر است:
 سه توصیه نامه از مراجعی که با کار شما در زمینه پلیمرها یا رشته های 
مرتبط آشنا هستند، یک انگیزه نامه که شامل تجربیات و عالیق تحقیقاتی 
شماست و ریزنمرات مقاطع قبلی. درضمن، نمرات GRE برای پذیرش 
زبان  که  الملل  بین  دانشجویان  برای  نیست.  و ضروری  الزم  مدارک  از 
تافل  آزمون های  نمرات  از  یکی  ارائه رسمی  نیست،  انگلیسی  آن ها  اول 
نمره  نمره 6( و دولینگو )حداقل  آیلتس )حداقل  یا  نمره 71(  )حداقل 

110( ضروری است.
مراحل ثبت درخواست نیز به شرح زیر است:

• مرحله 1: جمع آوری مدارک، نمرات آزمون های زبان و توصیه 	
نامه ها.

• هزینه 	  - آنالین  درخواست  فرم  ثبت  و  تکمیل   :2 مرحله 
درخواست  مهلت  پایان  از  قبل  باید  دالر(   60( درخواست 

پرداخت شود. 
• مرحله 3: نمرات آزمون های بین المللی زبان را از طریق سایت 	

به صورت رسمی برای دانشگاه ارسال شود. 
• موسسات 	 ثبت  دفتر  طریق  از  را  رسمی  ریزنمرات   :4 مرحله 

قبلی خود درخواست کنید.
فرایند تصمیم گیری در مورد پذیرش دانشجویان متقاضی توسط واحد 

دانشگاهی انجام می شود. 

آشنایی با الزامات تحصیل در این رشته و سیاست های دانشگاه
• دانشجویان دکتری می توانند برای ورود به این مقطع، مدرک 	

تحصیلی کارشناسی ارشد داشته باشند و در صورت ارائه الزم 
است این مقطع پژوهش محور )دارای پایان نامه( باشد.

• برای دانشجویان دکتری گذراندن واحد درسی ایمنی کار در 	
اول  اتمام سال  از  اول و گذراندن واحد سمینار پس  ترم  سه 

الزامی است.
• 26 واحد اول دروس اصلی فارغ التحصیالن در این رشته باید با 	

حداقل نمره B گذرانده شود. برای ارتقای معدل فقط یک دوره 
تحصیالت تکمیلی ممکن است دوباره گذرانده شود.

• معدل 	 با  را  ذیل  درسی  واحدهای   58 باید  دکتری  دانشجویان 
کلی فارغ التحصیلی 3 یا باالتر را بگذرانند )شامل دروس اصلی، 
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برای  پایان نامه(.  ساعات  و  تحقیقاتی  دوره های  انتخابی،  دروس 
اجازه ورود به مرحله پژوهش، دانشجویان باید ابتدا امتحان جامع 

شفاهی خود را به پایان برسانند.
58 ساعت واحد درسی ذکر شده در باال به شرح زیر است و جایگزینی 
هر درس به صورت موردی توسط رئیس کمیته دانشجویی، کارشناس 
گیری  تصمیم  و  بررسی  تکمیلی  تحصیالت  مدیر  و  فارغ التحصیالن 

می شود.
اصول و روش های ایمنی در علوم شیمی )یک واحد(	 
شیمی پلیمرهای آلی یک و دو و سه که هر کدام 3 واحد درسی 	 

است.
واحد 	   3 هرکدام  که  سه  و  دو  و  یک  پلیمرهای  فیزیک  شیمی 

درسی است.
رئولوژی پلیمرها )دو واحد(	 
مقدمه ای بر مکانیک کوانتوم )دو واحد(.	 
سمینار )یک واحد(	 
تحقیق )حداقل 14 واحد(	 
پایان نامه )1-12 واحد(	 

دروس  و  است  الزامی  وقت  تمام  دانشجویان  برای  ترم  هر  در  نام  ثبت 
انتخابی باید حداقل 8 واحد باشد. موارد اختیاری نیز توسط رئیس کمیته 

و هماهنگ کننده فارغ التحصیالن تایید می شود. 

تحصیل در کارشناسی ارشد فیزیک )گرایش پلیمر(
یکی دیگر از مسیرهای تحصیل در زمینه ی پلیمر در این دانشگاه، تحصیل 
در مقطع ارشد رشته فیزیک با گرایش پلیمرها می باشد. این رشته شامل 
آماری  الکترومغناطیس، مکانیک کالسیک، مکانیک  دوره های اصلی در 
و مکانیک کوانتومی است. برنامه کارشناسی ارشد متمرکز بر علوم پلیمر 
به خوبی  پایان نامه  در  که  پلیمرهاست  فیزیک  زمینه  در  تحقیق  شامل 

پوشش داده می شود.

زندگی دانشجویی
از ژانویه تا مه با یک ترم  ترم های این دانشگاه از آگوست تا دسامبر و 
چهار  فشرده  تابستانی  ترم  دو  می شود.  برگزار  هفته ای   10 تابستانی 

هفته ای نیز وجود دارد.
برای  میلیون دالری  بودجه چند  به تخصیص  توجه  با  پاییز 2006،  در 
 2 کتابفروشی  یک  دارای  کوکران5  تاد  مرکز  دانشجویان،  بیشتر  رفاه 
طبقه Noble	&	Barnes، سه سالن رقص، یک سالن تئاتر به سبک 
 Southern Miss Dining و  دانشجویی  سازمان  دفاتر  استادیوم، 
Company	Food	Fresh	and تاسیس شد. چندین اتاق جلسه در 

مجموعه انجمن ها نیز بوجود آمد. تیم انجمن ها هر سال میزبان بیش از 
هزار رویداد است. در پاییز 2010، دانشگاه می سی سی پی جنوبی، پارک 
قرن )که اکنون به نام پارک شمالی شناخته می شود(، مجموعه ای از چهار 
تاالر اقامتی، یک فروشگاه رفاه و رستوران را افتتاح کرد. در سال تحصیلی 
از این دست مجموعه ها بوجود آمد که یک  2014–2015، یکی دیگر 
محل زندگی سرپوشیده با سه سالن اقامت و مرکز بهداشتی جدید برای 

دانشجویان بود.
در طیف  فعالیت  به  دانشجویان  دانشجویی،  سازمان  به 300  نزدیک  با 
گسترده ای از شاخه ها عالقه مند هستند: تجارت، آموزش و روانشناسی، 
هنر، بازی و دو و میدانی، تحصیالت تکمیلی، بهداشت و علوم انسانی، 
انجمن های افتخارات، هنرهای لیبرال، ارتش، زندگی مذهبی، تاالرهای 
اقامتی، خدمات اجتماعی و علم و فناوری.  بزرگترین سازمان های مبتنی بر 
عضویت دانشجو عبارتند از: انجمن دولتی دانشجویی، سازمان دانشجویان 
آفریقایی-آمریکایی، شورای فعالیت های بانوان و انجمن فارغ التحصیالن.

 مرجع
https//:www.usm.edu

1		Hattiesburg	
2		Long	beach
3		Shelby	Freland	Thames
4		Jimmy	Payne
5		Thad	Cochran	Center
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آنالیز BET یکی از روش های اندازه گیری و بررسی تخلخل های سطحی 
از  بسیاری  در  حفرات  و  سطح  مساحت  دقیق  می باشد. اندازه گیری 
مواد  افزودنی ها،  و  ترکیبات  نانوجاذب ها،  کاتالیست ها،  مانند  کاربردها 
نانوذرات  نانو ساختارهایی نظیر  دارویی و صنایع غذایی و همچنین در 
فلزی، نانولوله ها، نانوالیاف و غیره از اهمیت باالیی برخوردار است. از بین 
BET روش های مختلف مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، روش

الیه  زیر یک  این روش همانند شکل  در  می باشد.  گاز  بر جذب  مبتنی 
با  می گیرند.  قرار  سطح  روی  شونده  جذب  ماده  مولکول های  از  کامل 
دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می توان سطحی که یک مولکول 
اشغال می کند را محاسبه نمود و براساس میزان ماده جذب شده، مساحت 

سطح کل نمونه را اندازه گیری کرد.

 BET شکل 1 عملکرد و مکانیسم جذب گاز در دستگاه

این  که  تلر1  و  امت   برونر،  نام  به  دانشمند  نام سه  اول  از حرف   BET
تئوری را در سال 1938 ارائه کرده بودند، گرفته شده است. این تئوری 
الیه ای  چند  اساس جذب  بر  و  است  النگمیر  تئوری  شده  گسترده  که 
اساس  بر   BET سیستم  است.  استوار  ماده  توسط  گاز  مولکول های 
سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در 
قرار  از  پس  می کند.  کار  کلوین(  درجه   77( مایع  نیتروژن  ثابت  دمای 
گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش 
گاز جذب شده  میزان حجم  مرحله  هر  در  نیتروژن  گاز  فشار  تدریجی 
توسط ماده محاسبه می شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان 
واجذب ماده اندازه گیری می شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن 
جذب و واجذب شده توسط ماده براساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم 
می شود. نمودار BET )شکل زیر( که نمودارجذب و واجذب همدما نیز 
نامیده می شود یک نمودار خطی است که میزان سطح مؤثر ماده از آن 

استخراج می شود.

معرفی ها

معرفی دستگاه
آنالیز BET )تخلخل سنجی(      

به قلم پویا احمدخانی

شکل 2 نمودار BET یا نمودار جذب و واجذب هم دما

معادله BET به صورت رابطه )زیر( بدست می آید:

P= فشار جزئی گاز جذب شده در حالت تعادل در دمای 4/77 کلوین 
بر حسب پاسکال

P0= فشار جزئی گاز جذب شده بر حسب پاسکال

VA=حجم گاز جذب شده در شرایط استاندارد بر حسب میلی لیتر

Vm=حجم گاز جذب شده در حالت استاندارد برای تولید یک تک الیه 
روی سطح نمونه بر حسب میلی لیتر

C=مقداری ثابت که به آنتالپی جذب گاز جذب شده روی نمونه پودری 
بستگی دارد.

مقدار پارامتر C بر اساس این رابطه محاسبه می شود:

 در این رابطه    گرمای جذب برای تشکیل تک الیه ی اول و    گرمای

pouyaa@aut.ac.ir
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 جذب برای ایجاد الیه دوم و الیه های باالتر است و معادل گرمای مایع
ثابت مقدار  است.  دیگر الیه ها  در  گاز جذب شونده،  گاز c شدن   برای 

نیتروژن بین 200-100 قرار دارد
برای بدست آوردن حجم گاز نیتروژن که به صورت تک مولکولی در شرایط 

استاندارد جذب سطحی شده است از معادالت زیر استفاده می شود:

 
 BET شیب نمودار A و BET عرض از مبدا نمودار I که در روابط باال

می باشد. Vm بدست آمده از رابطه باال را روش چند نقطه ای می نامند.
سطح ویژه ماده)SBET(  توسط معادله زیر تعریف می شود:

در رابطه باال N عددآووگادرو، a سطح مقطع مؤثر یک مولکول جذب 
شده بر حسب میلی متر مربع، m جرم نمونه تست شده بر حسب گرم 
حالت  در  شده  گاز جذب  مول   1 توسط  شده  اشغال  و 22400 حجم 
استاندارد بر حسب میلی لیتر می باشد. مقدار a برای گازهای مختلف در 

جدول زیر آمده است.

جهت آماده سازی و خشک کردن مواد قبل از اندازه گیری و حذف بخار 
حجم  است  ممکن  که  مولکول هایی  سایر  یا  و  کربن  اکسید  دی  آب، 
دمای  در  ساعت  چندین  نمونه  باشند،  کرده  اشغال  را  ماده  حفره های 
باال قرار می گیرد. دمایی که در آن به صورت روتین نمونه ها آب زدایی 
 Degassing می شوند،120درجه و به مدت 2 ساعت است. به این فرآیند

می گویند.
در صورتی که دمای باالتر یا پایین تری نیاز باشد باید با مسئول دستگاه 
باعث  پیشنهادی شما  دمای  که  در صورتی  کنید  دقت  هماهنگ شود. 
آسیب به نمونه یا حصول نتایج نادرست شود، امکان آنالیز مجدد وجود 

ندارد .

در شکل زیر دستگاهی که وظیفه degassing نمونه را قبیل از انجام 
آنالیز بر عهده دارد را مشاهده می نمایید.

BET آنالیز Degassing شکل 3 دستگاه

مراجع
https//:mahamax.com/
https//:iran-mavad.com/
https//:beamgostar.ir/bet-analysis/

1	Brunauer-Emmett-Teller	)BET(
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که  کرده اند  ابداع  گیاهی  ترکیب  یک  ام آی تی«،  »دانشگاه  پژوهشگران 
به اندازه استخوان سفت است و شاید در آینده بتوان از آن در ایمپلنت 
دندان استفاده کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از ام آی تی نیوز، قوی ترین 
قسمت درخت، در تنه یا ریشه های پراکنده آن نیست؛ بلکه در دیواره  
سلول های میکروسکوپی آن نهفته است. دیواره یک سلول چوب، از الیاف 
سلولزی ساخته شده است که فراوان ترین پلیمر طبیعت و مولفه اصلی 
ساختار همه گیاهان و جلبک ها به شمار می رود. درون هر کدام از الیاف، 
نانوبلورهای سلولز وجود دارند که زنجیره ای از پلیمرهای آلی هستند که 
در الگوهای بلوری تقریبا کاملی چیده شده اند. این نانو بلورها در مقیاس 
نانو، قوی تر و سفت تر از الیاف موسوم به »کوالر«)Kevlar( هستند. اگر 
بتوان نانوبلورهای سلولز را در بخش های قابل توجهی به مواد تبدیل کرد، 
آن ها می توانند راهی به سوی ابداع پالستیک های قوی تر، پایدارتر و به 

دست آمده از طبیعت باشند.
مهندسی  را  ترکیبی   ،)MIT(»ام آی تی »دانشگاه  پژوهشگران  اکنون، 
کرده اند که از مخلوط کردن نانوبلورهای سلولز با مقداری پلیمر مصنوعی 
ساخته شده است. بلورهای آلی، حدود 60 تا 90 درصد از این ماده را 
تشکیل می دهند که تا به امروز، باالترین میزان از نانوبلورهای سلولزی 
موجود در یک ترکیب بوده است. پژوهشگران دریافتند که این ترکیب 
مبتنی بر سلولز از برخی انواع استخوان، قوی تر و از آلیاژهای آلومینیوم 
معمولی، سفت تر است. ساختار این ماده، به پوشش داخلی پوسته سفت 
برخی از نرم تنان شبیه است. این گروه پژوهشی، دستورالعملی را برای 
ترکیب مبتنی بر نانوبلورهای سلولزی ارائه کردند که می توان آن ها را با 
استفاده از چاپ سه بعدی و ریخته گری معمولی ساخت. آن ها ترکیب را 
چاپ کردند و استحکام و سفتی آن را مورد بررسی قرار دادند. همچنین، 
آن ها کامپوزیت را به شکل دندان درآوردند تا نشان دهند که این ماده 
ممکن است روزی برای ساخت ایمپلنت های دندان مبتنی بر سلولز و در 
این مورد، هر محصول پالستیکی قوی تر، سفت تر و پایدارتر استفاده شود. 
ام آی تی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  استاد   ،)John	Hart(»جان هارت“
خواص  پلیمر،  بر  مبتنی  مواد  به  می توانیم  ترکیب  این  ایجاد  با  گفت: 
مکانیکی بدهیم که پیش تر هرگز نداشتند. اگر بتوانیم مقداری پالستیک 
سیاره  برای  مسلما  کنیم،  جایگزین  طبیعی  سلولز  با  را  نفت  بر  مبتنی 

زمین نیز بهتر خواهد بود. 

ساالنه بیش از 10 میلیارد تن سلولز از پوست، چوب یا برگ گیاهان تولید 
می شود. بیشتر این سلولزها برای تولید کاغذ و منسوجات مورد استفاده 
در  که  می شوند  تبدیل  پودری  به  نیز  آن ها  از  بخشی  و  می گیرند  قرار 
غلیظ کننده های مواد غذایی و لوازم آرایشی به کار می رود. دانشمندان در 
سال های اخیر، کاربرد نانوبلورهای سلولز را بررسی کرده اند که می توان 
آن ها را از الیاف سلولز استخراج کرد. بلورهای فوق العاده قوی را می توان 
به عنوان تقویت کننده های طبیعی در مواد مبتنی بر پلیمر استفاده کرد 
اما پژوهشگران تنها توانسته اند مقدار کمی از نانوبلورهای سلولز را ترکیب 
با  را  پیوند ضعیفی  فقط  و  دارند  تمایل  به جمع شدن  آن ها  زیرا  کنند 

مولکول های پلیمری ایجاد می کنند.

هارت و همکارانش به دنبال توسعه یک ترکیب با کسر باالیی از نانوبلورهای 
سلولز بودند که بتوان آن ها را به شکل های قوی و بادوام درآورد. آن ها کار 
خود را با مخلوط کردن محلولی از پلیمر مصنوعی با پودر نانوبلورهای 
سلولز آغاز کردند. آن ها نسبتی را برای نانوبلورهای سلولز و پلیمر تعیین 
کردند که محلول را به نوعی ژل تبدیل می کند. قوام این ژل به اندازه ای 
است که می توان آن را از طریق نازل یک چاپگر سه بعدی تغذیه کرد یا 
در قالب ریخت. آن ها از یک کاوشگر برای شکستن توده های سلولز درون 
ژل استفاده کردند. این کار، احتمال ایجاد پیوندهای قوی با مولکول های 
پلیمری را برای سلولز پراکنده افزایش داد آن ها مقداری ژل را از طریق 
یک چاپگر سه بعدی تغذیه کردند و بقیه را در قالب ریختند. سپس به 
نمونه های چاپ شده اجازه دادند تا خشک شوند. طی این فرآیند، ماده 
منقبض شد و یک ترکیب جامد باقی ماند که بیشتر آن از نانوبلورهای 

سلولز تشکیل شده بود.

“آبیناو رائو«)Rao	Abhinav(، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما چوب 
را از اساس تخریب کردیم و به بازسازی آن پرداختیم. ما بهترین اجزای 
بازسازی  را  برداشتیم و آن ها  نانوبلورهای سلولزی هستند،  را که  چوب 
گروه  این  که  زمانی  کنیم.  پیدا  دست  جدید  ترکیب  یک  به  تا  کردیم 
دادند،  قرار  بررسی  مورد  میکروسکوپ  زیر  را  ترکیب  پژوهشی، ساختار 
مشاهده کردند که دانه های سلولز در یک الگوی شبیه به آجر و مالت قرار 
گرفته اند. آن ها مقاومت این ماده را در برابر ترک  خوردن آزمایش کردند 
و ابزارهایی در مقیاس نانو و سپس در مقیاس میکرو را به کار بردند و 
دریافتند که آرایش دانه های سلولز این ترکیب در مقیاس های چندگانه، 
از شکافته شدن در اثر ترک برداشتن جلوگیری می کند. این مقاومت در 
برابر تغییر شکل، به سفتی ترکیب کمک می کند. پژوهشگران در ادامه 
بررسی های خود، به دنبال راه هایی برای به حداقل رساندن انقباض ژل ها 
هنگام خشک شدن هستند. اگرچه انقباض، مشکل چندانی را در چاپ 
اشیای کوچک ایجاد نمی کند اما اشیای بزرگ تر با خشک شدن ترکیب 
ممکن است ترک بردارند. این پژوهش، در مجله “Cellulose” به چاپ 

رسید.

!یک ترکیب گیاهی که مانند استخوان سفت  است

اخبار
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گروهی از دانشمندان انگلیسی و برزیلی، نوع جدیدی از ابرخازن را ابداع 
کرده اند که انعطاف پذیر است و دوام باالیی دارد. به گزارش ایسنا و به 
 University(»نقل از نیو اطلس، گروهی از دانشمندان »دانشگاه ساِری
Surrey	of) انگلستان و »دانشگاه فدرال پلوتاس«)UFPel( در برزیل 
موفق شده اند نوع جدیدی از ابرخازن را ابداع کنند که انعطاف پذیری و 
دوام مورد نیاز برای به کار رفتن در کفش و لباس را دارد. این پیشرفت، 
از یک روش ساخت جدید کمک می گیرد که یک دستگاه ذخیره انرژی 
نازک را تولید می کند که می توان آن را خم کرد تا در عین حال که از 
نیز حفظ  را  عملکرد چشمگیر خود  ابتدایی خود خارج می شود،  شکل 

کند.

ابرخازن ها برای ذخیره انرژی، دارای توانایی های منحصر به فردی هستند. 
اگرچه باتری های کنونی می توانند مقادیر زیادی از انرژی را ذخیره کنند 
و آن را در چرخه های نسبتا طوالنی آزاد کنند اما شارژ شدن آن ها زمان 
زیادی می برد. ابرخازن ها در شکل کنونی خود نمی توانند انرژی زیادی 
انرژی خود  و  شارژ شوند  بیشتری  با سرعت  می توانند  اما  دارند  نگه  را 
یک  به  را  ابرخازن ها  ویژگی،  این  کنند.  آزاد  کوتاهی  فوران های  در  را 
فناوری جذاب برای کاربردهای خاص تبدیل می کند؛ به  ویژه اگر بتوانند 
شکل انعطاف پذیر و کششی داشته باشند. دانشمندان اکنون با استفاده 
از نانومواد کربنی به عنوان نقطه آغاز، به پیشرفتی در این زمینه دست 
ماتریس  یک  روی  را  کربنی  نانولوله های  پژوهشی،  گروه  این  یافته اند. 
پلیمری مبتنی بر سیلیکون قرار دادند و سپس آن را در ماده ای موسوم 
طریق  از  رسانا  پلیمر  این  پوشاندند.   )polyaniline(»پلی آنیلین« به 
توانایی   ،)Pseudocapacitance(»فرآیندی موسوم به »شبه  ظرفیت

اخبار
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ابداع یک ابرخازن انعطاف پذیر با عملکردی منحصر به فرد

ارائه می دهد و در عین حال، سطح  انرژی  برای ذخیره  را  فوق العاده ای 
باالیی از یکپارچگی مکانیکی را نیز فراهم می کند. این ابرخازن نازک در 
آزمایش ها توانست 76 درصد از ظرفیت خود را پس از 5000 چرخه شارژ 
گوناگون  زوایای  در  را  الکتروشیمیایی خود  ویژگی های  از  درصد  و 80 
این گروه پژوهشی  این، روش ساخت جدیدی که  بر  حفظ کند. عالوه 
ارائه داده اند، نسبت به سایر روش های استاندارد، ارزان تر است و به زمان 

کمتری نیاز دارد.

پروفسور »راوی سیلوا«)Silva	Ravi(، از پژوهشگران این پروژه گفت: 
به   6G و  5G فناوری های  که  این  از  یافتن  اطمینان  برای  ابرخازن ها 
ابرخازن ها می توانند  بسیار مهم هستند.  کامل خود می رسند،  پتانسیل 
طول عمر فناوری های پوشیدنی را افزایش دهند و هنگامی که به نقش 
آن ها در وسایل نقلیه خود ران و حسگرهای هوشمند مبتنی بر هوش 
مصنوعی فکر  کنید، خواهید دید که می توانند به صرفه جویی در مصرف 
انرژی کمک کنند و تحولی را در این زمینه پدید آورند. به همین دلیل، 
مهم است که ما روشی کم هزینه و سازگار با محیط زیست را برای تولید 
آینده  کنیم.  ایجاد  انرژی  ذخیره  امیدوارکننده  فوق العاده  فناوری  این 
ابرخازن ها یقینا روشن است. این پژوهش، در مجله “Nanoscale”  به 

چاپ رسید.
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محققان انجمن شیمی آمریکا از توسعه نمونه اولیه پچ حاوی انسولین که 
در داخل گونه فرد قرار می گیرد، خبر دادند. به گزارش ایسنا، مدیریت 
است.  دیابت  به  مبتال  افراد  شبانه روزی  توجه  نیازمند  خون  قند  سطح 
گرچه پیروی از یک رژیم غذایی سالم  و افزایش فعالیت بدنی می تواند 
به طور  باید  بیماری  این  به  مبتالیان  از  بسیاری  اما  باشد،  کمک کننده 
منظم از انسولین )هورمون اصلی تنظیم کننده قند( استفاده کنند. اکنون 
محققان آمریکایی برای تزریق این دارو به بدن به روشی کمتر تهاجمی، 
از توسعه نمونه اولیه یک پچ مملو از انسولین خبر داده اند که به راحتی 

در داخل گونه فرد می چسبد.

از  آمریکایی  میلیون  شش  تقریبا  آمریکا،  دیابت  انجمن  گزارش  طبق 
انسولین برای کمک به کنترل دیابت خود استفاده می کنند. افراد عمدتا 
انسولین را توسط سرنگ یا قلم انسولین یا کاشت پمپ های نیمه دائمی 
هستند.  ناراحت کننده  و  تهاجمی  گاها  روش ها  این  می کنند.  استفاده 
دیابت یک بیماری مزمن است که به علت عملکرد نامنظم پانکراس که 
مسئول تولید هورمون انسولین است، ایجاد می شود. انسولین به گلوکز 
از آن برای تولید  خون اجازه می دهد تا وارد سلول های بدن ما شود و 
انرژی استفاده کند. دو نوع دیابت وجود دارد، نوع 1 و نوع 2. دیابت یا 
بیماری قند، یک اختالل سوخت و سازی )متابولیک( در بدن است. در 
این بیماری توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین می رود یا بدن 
در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد 
طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون 
دیابت  در  دارد.  اصلی  نوع  دو  دیابت  است.  توسط سازوکارهای مختلف 
نوع یک، تخریب سلول های بتا در پانکراس به نقص تولید انسولین منجر 
می شود و در نوع دو، مقاومت پیش رونده بدن به انسولین وجود دارد که 
در نهایت ممکن است به تخریب سلول های بتای پانکراس و نقص کامل 
عوامل  که  است  مشخص  دو  نوع  دیابت  در  شود.  منجر  انسولین  تولید 
ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد دارند. در دیابت، 
سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش 
می یابد از این رو میزان قند خون افزایش یافته که به آن هایپرگلیسمی 
می گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد، 
اعضای  می تواند  که  می شود  بدن  در  ریز  بسیار  رگ های  تخریب  سبب 

مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کند.

پوست  از طریق  انسولین  انتقال  برای  را  دیگری  راه های  محققان  اخیرا 
مانند لوسیون های ژل مانند بررسی کرده اند. اما پوست کمی مانع است 
و به همین دلیل داروها به آرامی وارد بدن می شوند. در مقابل، غشای 
پوشاننده داخل دهان بسیار نازک است و ضخامت آن تقریبا یک چهارم 
برای  بالقوه  مکانی  به  را  آن  موضوع  همین  و  است  پوست  ضخامت 
»سابین  مطالعه  این  طی  می کند.  تبدیل  خون  جریان  به  داروها  ورود 
سونریتس«)Szunerits	Sabine(  و همکارانش قصد داشتند دریابند 
بچسبد  گونه  پوشش  به  می تواند  بودند  ساخته  قبال  که  ماده ای  آیا  که 
پیش تر  محققان  که  ماده ای  یا خیر.  دهد  تحویل  بدن  به  را  انسولین  و 
توسعه داده بودند یک ساختار فیبر پلیمری بود که با گرما فعال می شد و 
می توانست داروها را آزاد کند. محققان ابتدا مربع های کوچک یک ساختار 
نانوالیافی ساخته شده از الیاف الکتروریسی شده پلی)اسید اکریلیک(، بتا 

کنترل دیابت با چسباندن پچ حاوی انسولین در دهان

سیکلودکسترین و اکسید گرافن را در محلولی حاوی انسولین به مدت 
سه ساعت خیس کردند.

الکتروریسی یا برق ریسی فرآیندی جهت تولید انواع نانوالیاف و میکروالیاف 
از محلول های مواد پلیمری، سرامیکی یا محلول های کامپوزیتی متشکل 
از پلیمر- نانوذرات و همچنین مذاب های مواد مذکور می باشد. در روش 
الکتروریسی هم از مذاب و هم از محلول پلیمری می توان استفاده کرد. 
نامیده  اند.  نیز  برق ریسی  یا  الکترواستاتیکی  ریسندگی  را  الکتروریسی 
این روش برای تولید نانوذرات از طریق فرایند الکترواسپری نیز کاربرد 
و  را روی پوشش گونه ها  انسولین  پچ های حاوی  دارد.  سپس محققان 
قرنیه خوک ها چسباندند. در گام بعد با لیزر فروسرخ نزدیک، مواد را به 
مدت 10 دقیقه تا دمای 122 درجه فارنهایت، حرارت دادند و سپس مواد 
فعال شده و انسولین را چندین برابر سریع تر از پوست در دو نوع غشا آزاد 
کردند. عالوه بر این، محققان این پچ ها را در داخل گونه های سه خوک 
وابسته به انسولین نیز چسباندند. پوشش گونه هیچ گونه تحریک یا تغییر 
بصری ناشی از گرمای لیزر را نشان نداد. به محض فعال شدن این ماده، 
سطح قند خون خوک ها کاهش یافت. به طور همزمان، سطح انسولین 
این  این موضوع  به گفته محققان،  یافت که  افزایش  پالسمای حیوانات 
به  انسولین  وارد کردن  در  اولیه  پلتفرم  این  که  ثابت می کند  را  مفهوم 
نسخه  یک  داوطلب  انسان  نهایت، شش  در  است.  کارآمد  خون  جریان 
دارونما از این پچ را در داخل گونه های خود قرار دادند و اعالم کردند که 
هنگام استفاده از آن در طی یک بازه زمانی دو ساعته احساس راحتی 
داشتند و با آن مشکلی نداشتند. محققان گفتند گام بعدی آن ها انجام 

مطالعات پیش بالینی بیشتر بر روی مدل های حیوانی است.
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