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زلزله تکان خوردن زمین فقط نیست
تکان خوردن انسانیت انسان هاست
بخش هایی از زمین همیشه در حال حرکت هستند باور آن مشکل است ولی این واقعیت
وجود دارد این حرکت ها به قدری آرام و کند هستند که معموال متوجه نمی شویم درست
مثل رشد ناخن ها که به کندی انجام می گیرد وبه همین دلیل هم ما آن را احساس نمی کنیم.
زمانی که سرعت وحرکت های زمین شدت و اوج گیرد ،ممکن است زمین لرزه به وجود آید
و موجب ویرانی هایی شود اصلی ترین دلیل وقوع زمین لرزه را می توان حرکات صفحه های
( )Platesزمین دانست .هر از گاهی در اخبار می شنویم که زمین لرزه ای روی داده است ،اما
باید دانست که زمین لرزه پدیده ای است که هر روز در کره زمین روی می دهد .براساس
تحقیقات جدید هرساله حدود سه میلیون زمین لرزه روی می دهد ،یعنی هشت هزار زمین
لرزه در روز یا هر  ۱۱ثانیه یک زمین لرزه.
در قرن گذشته پیشرفت های زیادی در این زمینه انجام شده است .دانشمندان نیروهایی
که موجب زمین لرزه می شود را شناسایی کرده اند و فناوری هایی که می تواند بزرگی و منشأ
زلزله را به ما بگوید را به وجود آورده اند .قدم بعدی که باید برداشته شود ،پیدا کردن راهی
برای پیش بینی زمین لرزه ها است که امید داریم به این موفقیت نائل شوند.
در کشور ما زلزله باعث شد ما تعدادی از هموطنانمان را از دست دهیم میدانیم که زخم
مردم عزیزی که نزدیکان خود را از دست دادند ،هرگز ترمیم نخواهد شد؛ وآنهایی که خانه و
زندگی خود را از دست دادند نیز چند سال طول می کشد تا به شرایط عادی خود باز گردند
چون جدا از لطمههای عاطفی و احساسی نگرانی و اضطراب نیز که تا مدت ها در ذهنشان
باقی می ماند ،برای بسیاری از این عزیزان ،حتی اثر لطمههای مالی هم تا آخر عمر به شکلهای
مختلف در زندگیشان خواهد ماند.
دردناکی بیشتر این است که تاکنون کاری جز ابراز همدردی و تسلیت از دستمان بر نیامده
و باید بپذیریم که بخش بسیار کوچک و ضعیفی از جهان هستیم و باید تابع قواعد حاکم بر
جهان هستی باشیم.
امید است جامعه پلیمری کشور بتواند در آینده با ارائه راه حلهای علمی و عملی نقش بارزی
در کاهش حوادث حاصل از زلزله و در نتیجه کاهش آالم هموطنان عزیزمان داشته باشد.
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سیزدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ()ISPST 2018
سمینارهای دوساالنه علوم و تکنولوژی پلیمر توسط انجمن هر دوسال با همکاری یک مرکز دانشگاهی برگزار
می شود ،دوازدهمین سمینار در سال  95با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در محل دانشگاه
مرکزی علوم تحقیقات برگزار شد .اکنون سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ()ISPST2018
را پیش رو داریم که طی روزهای  19تا  23نوامبر  2018مصادف با  28آبان تا  1آذر  1397در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشکده مهندسی پلیمر برگزار می شود.
شعار سمینار آینده " "Eco-friendly and smart polymer systemsتعیین شد .رئیس سمینار جناب
آقای دکتر حمید میرزاده و دبیر کمیته علمی جناب آقای دکتر علی اصغر کتباب هستند .جلسات کمیته اجرایی
راهبردی سمینار آغاز شده است و در این جلسات موضاعات سمینار به شرح زیر اعالم شد:

- Polymers for smart and sustainable future
- Polymer recycling to protect environment
- Biocompatible and biodegradable polymers
- Processing and reactive processing of environmental polymers
- Nanoassemblies for sustainable energy and environment applications
- Green coatings and engineering in polymer science
- Natural biobased polymers and composites
- Pathways for degradation of plastic polymers floating in the marine environment

امید داریم سمیناری پربارتر و با کیفیت بهتر با همکاری اعضای محترم داشته باشیم .اعضا برای کسب اطالعات
بیشتر در خصوص اخبار سمینار می توانند به آدرس  www.ispst.irمراجعه فرمایند.

برگزاری مجمع عمومی انجمن
مجمــع عمومــی عــادی انجمــن علــوم و مهندســی پلیمــر
ایــران بــا حضــور اعضــای پیوســته خــود در  27دی مــاه
 96در پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران برگــزار شــد.
ابتــدا آقــای دکتــر مهــدی نکومنــش (رئیــس انجمــن)
گــزارش خــود را ایــراد نمودنــد ســپس خانــم مهنــدس
ســلوی فرهنــگ زاده (بــازرس انجمــن) گــزارش بــازرس
را ارائــه و برنامــه ســاالنه را بــه ســمع و نظــر اعضــا
رســاندند .پــس از ارائــه گــزارش مالــی انجمــن توســط
آقــای کامیــار پژهــان (حســابدار انجمــن) مراحــل
انجــام انتخابــات انجمــن زیــر نظــر نماینــده کمیســیون
انجمن هــای علمــی ایــران انجــام پذیرفــت.

۲

پــس از شــمارش آراء اعضــای منتخــب بــه ترتیــب زیــر
اعــام شــدند:
آقــای دکتــر مهــدی نکومنــش حقیقــی ،آقــای مهنــدس
عبــاس عباســی ابیانــه ،آقــای دکتــر مهــرداد کوکبــی،
آقــای دکتــر مهــدی رفیــع زاده ،آقــای دکتــر فرامــرز
افشــار طارمــی ،آقــای دکتــر مجیــد غیــاث ،خانــم دکتــر
اعظــم رحیمــی ،آقــای دکتــر حمیــد صالحــی ،آقــای دکتــر
شــروین احمــدی اعضــای هیئــت مدیــره ،خانــم مهنــدس
هــوری میــوه چــی و آقــای مهنــدس علــی ربانــی عضــو
هیئــت مدیــره علــی البــدل ،خانــم مهنــدس ســلوی
فرهنــگ  زاده و خانــم دکتــر فاطمــه گوهرپــی بــازرس
اصلــی و آقــای دکتــر کیقبــاد شــمس اســحاقی بــازرس
علــی البــدل.
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گفت و گو
دانشــگاه صنعتــي ســهند در ســال  1369بــا مصوبــه
شــوراي عالــي گســترش آمــوزش عالــي شــروع بــه كار
كــرد .هــ م اكنــون بعــد از گذشــت بيــش از بیســت و
هفــت ســال فعاليــت آموزشــي ،دانشــگاه در  ۲رشــته در
مقطــع کاردانــی 21 ،رشــته در مقطــع كارشناســي 55 ،
رشــته در مقطــع كارشناسـي ارشــد و  60رشــته در مقطــع
دكتــري بــه فعاليــت آموزشــي خــود ادامــه مــي دهــد .ایــن
دانشــگاه دانشــکده هــای زیــر را دربــردارد:
 دانشکده مهندسی برق دانشکده مهندسی شیمی دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی معدن دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی پلیمر دانشکده علوم پایه مهندسی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشکده مهندسی پزشکیرئیــس دانشــکده پلیمــر دکتــر ســعید طالبــی و اعضــای
هیئــت علمــی آن دانشــکده دکتــر بهــزاد پورعبــاس،
دکتــر فرهنــگ عباســی ،دکتــر میــر کریــم رضــوی آقجــه،
دکترمصطفــي رضايــي ،دکتــر مهــدی ســامی حســينی،
دکتــر مهــدی ســامی کلجاهــی ،دکتــر محمــد مهدويــان
و ابوالفضــل قانعــي هســتند.
در ایــن شــماره گفــت و گــوی مختصــری بــا جنــاب
آقــای دکتــر فرهنــگ عباســی داریــم.
 vجنــاب آقــای دکتــر فرهنــگ عباســی لطفــا بــرای
آشــنایی مخاطبــان ،مختصــری از ســوابق تحصیلــی و کاری
خــود بیــان فرماییــد.
بنــده دوره هــاي کارشناســي ،کارشناســي ارشــد و دکتــري
مهندســي پليمــر را در دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر تحصيــل
کــرده و در ســال  1381در دانشــگاه صنعتــي ســهند
تبريــز اســتخدام شــدم .هــم اکنــون بــه عنــوان مســئول
پژوهشــکده مــواد پليمــري و اســتاد دانشــکده مهندســي
پليمــر دانشــگاه صنعتــي ســهند مشــغول فعاليتــم.
  آیــا از تدریــس در دانشــکده صنعتــی ســهند راضــی
v
هســتید؟

از تدريــس در دانشــگاه ســهند بلــه ولــی از عملکــرد
مدیریــت دانشــگاه و از شــرايطی کــه يــک عــده بــرای
دانشــگاه ايجــاد کردهانــد رضایــت نــدارم.
 vبــه نظرجنــاب عالــی بیــن فــارغ التحصیــان رشــته
پلیمــر در ایــران و کشــورهای توســعه یافتــه تفاوتــی
وجــود دارد؟
مــن در مــورد فارغالتحصيــان کارشناســی نظــری نــدارم
چــون از يــک کشــور بــه کشــور ديگــر تفــاوت زيــادی
وجــود دارد .در مــورد تحصيــات تکميلــی بــه ويــژه
فارغالتحصيــان دکتــری ،در هــر دو گــروه تعــداد افــراد
ســرآمد قابــل توجــه هســت .عمومــا فارغالتحصيــان
خــارج اطالعاتشــون خاصتــر و البتــه عميقتــر ولــی
فارغالتحصيــان داخــل اطالعاتشــون عامتــر و از
منظــری جامعتــر هســت .بــه دليــل شــرايط ســختي
کــه فارغالتحصيــان داخلــی دارنــد معمــوال قابليــت
انطبــاق بــا شــرايط کاری آن هــا بيشــتر از فارغالتحصيــان
خارجــی اســت .چــون دانشــجويان خارجــی معمــوال
بيشــترين دغدغهشــون انجــام کار هســت تــا تــدارکات
و پشــتيبانی آن .شــرکت در مجامــع علمــی و ميــل بــه
مباحــث گروهــی هــم در فارغالتحصيــان خارجــی
پررنگتــر هســت.
 vحضــور و مشــارکت دانشــجویان را در ســمینارهای
علمــی بــرای پیشــرفت علمــی آنــان تــا چــه انــدازه موثــر
می دانیــد؟
خيلــی موثــر هســت و متاســفانه از ايــن جهــت مــا در
داخــل مشــکالت زيــادی داریــم.
 vبــا توجــه بــه اینکــه انجمــن قصــد دارد ســیزدهمین
ســمینار بیــن المللــی علــوم و تکنولــوژی پلیمــر
( )ISPST 2018را در ســال  1397در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر برگــزار کنــد و بــا توجــه بــه حضور و مشــارکت
شــما در دوره هــای پیشــین آیــا در ایــن دوره نیــز شــرکت
خواهیــد کــرد؟
در همــه دورههــا اصــل بــر شــرکت در ايــن ســمينار بــوده
مگــر اینکــه مشــکل خاصــی پيــش بيايــد کــه امــکان
شــرکت در ســمينار وجــود نداشــته باشــد.
 vچــه پیشــنهادی بــرای بهتــر برگــزار شــدن ســمینارهای
بیــن المللــی پلیمــر داریــد؟

ســمينار بينالمللــی پليمــر بعــد از برگــزاری دورههــای
متمــادی بايســتی االن بــه معنــی درســت کلمــه بينالمللــی
نيســت .اگــر از داليــل مهمــی کــه مربــوط بــه ارتباطــات
خارجــی در گذشــته بــوده صــرف نظــر بکنيــم بــرای ايــن
کــه بتوانيــم ايــن ســيمنار را در ســطح بيــن المللــی برگــزار
بکنيــم و جمــع قابــل توجهــی از متخصصيــن ايــن حــوزه
در ســمينار شــرکت بکننــد ســه عامــل ممکنــه موثــر باشــه
 -1مرجعيــت علمــی در ايــران -2 ،ارتباطــات علمــی
دوجانبــه (نــه يــک جانبــه) ،و  -3جاذبههــای گردشــگری
در ايــران.
تعــدد جلســات مــوازی ميتوانــد بــه کيفيــت ســمينار
لطمــه بزنــد .پيشــنهاد ميشــه هــم در ايــن دوره و هــم
دورههــای آتــی بــه بحــث آمــوزش پليمــر در ايــران و دنيــا
توجــه بيشــتری بشــود .همچنیــن برگــزاری ســمينارهای
تخصصیتــر در مناطــق مختلــف کشــور بــا حمايــت
انجمــن پليمــر هــم ميتوانــد بســيار موثــر باشــد.
 vکوتــاه در چنــد کلمــه در خصــوص کلمــات زیــر
توضیــح دهیــد؟
 پلیمــر :متحــول کننــده زندگــی بشــر بــه خصــوص درعصــر جديــد
 دانشجو :عامل بيداری و سرزندگی جامعه همایش :محل تعامالت علمی مشارکت :نشان پويايي هر تشکلآقــای دکتــر عباســی از اینکــه وقــت گرانبهایتــان را در
اختیــار مــا قــرار داریــد بســیار سپاســگذاریم و آرزوی
ســامتی و کامیابــی بــرای جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
از درگاه خداونــد متعــال داریــم.

 27جلــد از مجموعــه کتاب هــای دانشــنامه پلیمــر ایــران بــه چــاپ رســیده اســت اســت،
اعضــا می تواننــد بــرای تهیــه کتاب هــا بــا دفتــر انجمــن تمــاس حاصــل فرماینــد یــا
درخواســت خــود را بــه پســت الکترونیکــی  infoipsts@gmail.comارســال نماینــد.
اعضای محترم انجمن
بــه کانــال تلگــرام انجمــن بپیوندیــد و آن را بــه
دیگــر دوســتان پلیمــری خــود معرفــی کنیــد.
http://telegram.me/ipsts
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فهرست پایان نامه های دانشگاه صنعتی سهند -دانشکده مهندسی پلیمر در سال 95
دکتری
عنوان

ردیف

دانشجو

استاد راهنما

مجید صفاجو
جهانخانلو

دکتر فرهنگ عباسی
دکتر مهدی سالمی کلجاهی

اسماعیل شریف زاده

دکتر مهدی سالمی کلجاهی
دکتر مهدی سالمی حسینی
دکتر مهدی سالمی حسینی
دکتر مصطفی رضایی

1

تولید ذرات پلیمری قابل انبساط به منظور ساخت میکروبالونهای با خواص پوستهی بهبود یافته

2

سنتز نانو ذرات ژانوس و بررسی امکان استفاده از آنها به عنوان سازگار کننده سطح مشترک مخلوطهای دو جزئی پلیمری

3

بررسی تجربی و نظری دینامیک فوم شدن نانو کامپوزیت کوپلیمر استایرن-متیل متاکریالت/نانو سیلیکا

مصطفی صالحی

4

کنترل فورمولوژی نانو مقیاس الیه فعال با استفاده از کوپلیمرهای قطعهای میلهای-کویلی و بررسی تاثیر آن بر افزایش بازده
تبدیل توان در سلولهای خورشیدی پلیمری پایه تیوفن

سمیرا آقبالغی

دکتر فرهنگ عباسی

5

فتورزيستهاي رسانا با استفاده ازنانواليههاي گرافن ،قابليت الگوسازي وبررسي خواص الکتريکي

مهدی شریف

دکتر پورعباس

کارشناسی ارشد

دانشجو

استاد راهنما

ردیف
1

تهیه نانو کامپوزیت سیلیکا از رزین اپوکسی نوواالک و بررسی خواص حرارتی آن

سید علیرضا موسوی

دکتر حسین روغنی ممقانی

2

تغییر خواص سطحی میکرو کانالها با استفاده از نانو ذرات سیلیکای اصالح شده

مینا سرلک

دکتر بهزاد پورعباس

3

تهیه نانو کامپوزیت پلی استایرن  /نانو سیلیکا و بررسی دینامیک فوم شدن آن

مهدی زارعی

دکتر مصطفی رضایی

4

بررسی عملکرد ابر خازنها بر مبنای نانو الیههای گرافن الیه نشانیشده بر روی مواد پلیمری شفاف

محسن عباس پور

دکتر بهزاد پورعباس

5

بررسی روشهای رشد زنجیرهای پلی تیوفن بر روی نانو الیههای گرافن تثبیت شده روی سطوح پلیمری شفاف

منا عظیمی

دکتر بهزاد پورعباس

6

سنتز کو پلیمر قطعهای پلی آمید – پلی(اتیلن گلیکول) با ریز ساختار معین و برسی رفتار تشکیل فیلم

مریم کامران

دکتر فرهنگ عباسی
دکتر بابالو

7

سنتز نانو کریستال سلولز اصالح شده با پلیمرهای پرشاخه

مرضیه گلشن

دکتر حسین روغنی ممقانی
دکتر مهدی سالمی کلجاهی

8

بررسی عددی تشکیل قطره در سامانههای میکروفلوییدیکی

سامان امیراحمد

دکتر مهدی سالمی حسینی

9

تهیه و تعیین مشخصات تک بلورهای فیبریلی پلی (-3هگزیل تیوفن) به منظور استفاده در الیههای فعال سلولهای
خورشیدی پلیمری

سحر زنوزی

دکتر فرهنگ عباسی
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دانشجو

استاد راهنما

عنوان

الهام صراف نهار

دکترمهدی سالمی حسینی
دکتر میر کریم رضوی

سیمین بنی کاظمی

دکتر مصطفی رضایی

12

بررسی امکان ساخت حسگر بر پایه نانو کامپوزیت پلیمر رسانا و گرافن

گلنوش عبدعلی

دکتر بهزاد پورعباس

13

تهیه ساختارهای نانو هیبریدی سیلیکان/سیلوکسان،گرافن و آمیزه اپوکسی /نواالک و بررسی خواص حرارتی آن

حمید رضا ابراهیمی

دکتر حسین روغنی ممقانی

14

بررسی اثرات نانو ذرات طال بر رفتار پاسخگویی به دمای پلی((-2دی متیل آمینو)اتیل متاکریالت)

مریم محمدی

دکتر مهدی سالمی کلجاهی

15

مطالعه و بررسی خواص مکانیکی و رفتار شکست آلیاژهای سه تایی

محمد پاالهنگ

دکتر میرکریم رضوی

16

مطالعه ترمودینامیک جدایش فازی به منظور بهبود ریز ساختار داربستهای مهندسی بافت

مژگان محمودی

دکتر فرهنگ عباسی

17

شبیهسازی تشکیل ساختار الیهی فعال ناهمگون حجمی در سلولهای خورشیدی پلیمری

مسعود یوسفوند

دکتر مهدی سالمی حسینی
دکتر فرهنگ عباسی

18

مطالعه فرآیندهای پیرولیز( کراکینگ حرارتی) پلی اتیلن و ارزیابی مشخصات محصوالت نهایی

مژده نباتی

دکتر مهدی سالمی حسینی

19

سنتز و بررسی خواص نانو ذرات طال اصالح شده با ساختارهای پلیمرهای پرشاخه

مینا میرشکارپور

دکتر مهدی سالمی کلجاهی

10

تهیه و بررسی ریز ساختارها و خواص مکانیکی فومهای پلی اتیلن دانسیته باالی شبکهای شده

11

تهیه پلی اورتانهای متخلخل با حافظه شکلی و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها

۵

غیرمسلح/اندازهگیری آالیندگی آب در
کمترین زمان

امروزه مهندسان محیط زیست و صنایع غذایی برای
کنترل کیفیت و مجاز بودن غلظت فلزات سنگین و سموم در
نمونههای غذایی و محیط زیستی ،نیاز به روشهای جداسازی
کارا و موثر برای استخراج یونها و مواد در مقادیر کم از
ماتریکسهای نمونه دارند .عالوه بر آن شرکتهای دارویی
و کارشناسان علوم جنایی برای شناسایی داروها در نمونههای
بیولوژیکی بدن مانند خون و ادرار نیاز به روشهای جداسازی
موثر دارند.
محمد بهبهانی از ارائه روشهای نوین در این زمینه خبر
داد و یادآور شد :در این مطالعات که با عنوان "شناسایی و
اندازهگیری مقادیر کم فلزات سنگین ،سموم و داروها در
نمونههای زیست محیطی با روشهای نوین استخراج" اجرایی
شد ،راهکارهایی برای رفع چالش شناسایی مقادیر کم سموم
ارائه دادیم.
مجری طرح با تاکید بر اینکه در این پژوهش از روشهای
نوین جداسازی بهره گرفتیم ،ادامه داد :در این روشها از نانو
مواد جدیدی چون نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی و یونی،
نانوذرات مغناطیسی و ماتریکسهای پیچیده بیولوژیکی ،محیط
زیستی و غذایی استفاده شده است.
ایشان هدف از انجام این تحقیقات را ارائ ه حسگر چشمی
دانست که به کمک نانوذرات یون اورانیل را شناسایی میکند
و ادامه داد :با استفاده از نانوذر ه پلیمری سنتز شده در این
طرح ،میتوان به سادهترین و سریعترین شکل ممکن و با
چشم غیرمسلح از وجود یون اورانیل در محلول آبی مطلع شد.
به گفته وی ،با بهرهگیری از این روش ،هزینه انجام آنالیز
کاهش مییابد؛ ضمن آنکه نیازی به انتقال نمونه به آزمایشگاه
نیست و فرایند را میتوان در محل انجام داد.
بهبهانی ،سنتز و مهندسی نانو ذرات پلیمری را از دستاوردهای
این پژوهش نام برد و گفت :ساختار این نانوذرات به نحوی
است که هنگام برهمکنش با یون اورانیل ،تغییر رنگ میدهد
و بدینصورت میتوان از تغییر رنگ ،غلظت یون مذکور را
تشخیص داد؛ به دلیل سطح زیاد نانوذرات ،برهمکنش یون
اورانیل و این پلیمر در زمان کوتاهی اتفاق میافتد و این موضوع
سبب میشود که شناسایی در زمان کوتاهی صورت بگیرد.
وی در رابطه با نحو ه انجام این طرح گفت :پلیمر تولید شده
تحت شرایط بهینه و با استفاده از روش پلیمریزاسیون رسوبی
سنتز شد ،ب ه نحوی که با جذب مقادیر مختلف یون اورانیل،
رنگ آن از زرد تا بنفش تغییر میکند.
بهبهانی با بیان اینکه جداسازی فلزات سنگین ،سموم و
داروها در نمونههای زیستی در این طرح با چشم غیر مسلح
و بدون نیاز به دستگاههای پیشرفته انجام میشود ،یادآور شد:
در این طرح از نانو ذرات مغناطیسی پلیمر قالب مولکولی برای
جداسازی داروی "الماتروژوین" در نمونههای ادرار و خون به
منظور کنترل غلطت دارو در بدن بهره بردیم.
به گفته این محقق داروی "الماتروژوین" ()Lamotrigine
یک داروی ضد افسردگی است که برای درمان افسردگی
استفاده میشود.
وی یادآور شد :با استفاده از این نانومواد همچنین توانستیم
برای ساخت نانوسنسورهای موثر برای جداسازی گزینش پذیر
و شناسایی الکتروشیمیایی نمونههای یاد شده در ماتریکسهای
پیچیده استفاده کنیم.
بهبهانی با اشاره به یافتههای این تحقیقات ،خاطر نشان
کرد :با استفاده از روش ارائهشده مادهای طراحی کردیم که به

۶

با تالش محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد:

اخ

شناسایی یون رادیواکتیو در منابع آب با چشم

صورت گزینش پذیر ،یون "اورانیل" را از محیط جداسازی
کرده و با تغییر رنگ واضح آلودگی احتمالی اورانیل را در
کمترین زمان ممکن مشخص میکند.
اورانیوم یک عنصر رادیواکتیو است که بهطور طبیعی در
طبیعت موجود است .قرار گرفتن در معرض اورانیوم تأثیرات
مخربی را بر سالمت انسان میگذارد .اورانیوم یکی از منابع
اصلی انرژی هستهای است.
اورانیوم دارای اشکال مختلفی در محلولهای آبی است.
ل حلترین شکل اورانیوم ،یون اورانیل است .بیشین ه غلظت
قاب 
مجاز یون اورانیل در آب آشامیدنی  ۳/۱*۱۰-۷مول بر لیتر
است .بنابراین دسترسی به روشی که مقادیر بسیار اندک یون
اورانیل را در محلولهای آبی تعیین کند ،از لحاظ زیستمحیطی
ضروری به نظر میرسد.
منبع :ایسنا
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درصد قابل شکلگیری است و اندازه این ساختارها از حیث
قطر و ضخامت بهطور نامحدود قابل طراحی هستند.
به گفته این محقق ،در این طرح ابتدا نانوالیاف با استفاده
از دستگاه الکتروریسی بهینهسازی شده تولید شده و در ادامه
آزمونهای مشخصهیابی ،عبورپذیری ،میزان جذب سیال و
تورم ،خواص مکانیکی و بررسیهای مربوط به رفتار سلولی
در مجاورت آنها انجام شده است.
حجازی تصریح کرد :نتایج این طرح میتواند در صنایع
نساجی ،الکترونیک و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج این تحقیقات که حاصل تالشهای دکتر فاطمه
حجازی دانشآموخته مقطع دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و دکتر حمید میرزاده عضو هیئت علمی این دانشگاه و دو تن
از محققان دانشگاه پلیتکنیک میالن است ،در Journal of
 Biomedical Materials Research Part Aبا ضریب تاثیر
 ۳.۰۷۶منتشر شده است.
منبع :ایران پلیمر

بهبود کارایی نانوالیاف با بهینهسازی عملکرد دستگاه
الکتروریسی

محققان دانشگاه امیرکبیر با همکاری محققان دانشگاه
پلیتکنیک میالن با بهینهسازی یکی از قطعات دستگاه تولید
نانوالیاف موفق شدند کارایی این الیاف را از نانوالیاف تولیدشده
با دستگاههای الکتروریسی معمولی ارتقا دهند.
نانوالیاف گستره متنوعی از نانومواد رشتهای شکل هستند
که قطر آنها در مقیاس نانومتری است .نانوالیاف کاربردهای
گستردهای در بخشهایی با عملکرد استحکامی ،عایقی،
الکتریکی ،فیلتری و پزشکی دارند .ایدههای زیادی برای
تولید نانوالیاف وجود دارد ،اما همه آنها قابل پیادهسازی یا
تجاریسازی نیستند .الکتروریسی یکی از روشهای تجاری
سازی شده برای تولید نانوالیاف به شمار میرود.
دکتر فاطمه حجازی ،محقق طرح ،ضمن برشمردن مزایای
استفاده از روش الکتروریسی افزود :کنترل باالی شکل الیاف و
تنوع باال ،هم در مواد اولیه و هم در شکل نهایی از خصوصیات
روش الکتروریسی بشمار میرود ،همچنین خواص بسیار خوب
مکانیکی ،حرارتی و الکتریکی با هزینه پایین از خصوصیات
اصلی نانوالیاف تولید شده به روش الکتروریسی است.
وی ادامه داد :یکی از معایب نانوالیاف تولید شده به روش
الکتروریسی ،چینش نامنظم نانوالیاف بر روی یکدیگر و
همچنین ایجاد تخلخلهای نامنظم بین الیاف است .این موضوع
میتواند استفاده از این نانوالیاف را با مشکل مواجه کند .در
طرح حاضر یکی از قطعات دستگاه الکتروریسی بهینهسازی
شده و این موجب شده تا خواص نانوالیاف تولید شده ارتقای
چشمگیری داشته باشد.
حجازی خاطرنشان کرد :جایگذاری قطعه طراحی شده
در دستگاههای الکتروریسی موجب میشود تا کنترل باالیی
بر مورفولوژی و ریزساختار نانوالیاف نهایی داشته باشیم و
بتوانیم ساختارهای سهبعدی نانولیفی را با هزینه کم تولید
کنیم ،بنابراین این طرح میتواند به افزایش قابلیت استفاده از
ساختارهای نانولیفی حاصل از روش الکتروریسی در صنایع
مختلف کمک شایانی کند.
محقق طرح تصریح کرد :در طرح حاضر ،جهت رفع نقایص
موجود در ساختارهای نانولیفی تولید شده با روش الکتروریسی
معمولی ،از جمله تراکم باالی نانوالیاف بر روی هم و ساختار
دوبعدی نازک ،بهجای استفاده از کالکتورهای مرسوم مانند
صفحه صاف رسانا و یا مندل چرخان ،کالکتوری جدید برای
دستگاه الکتروریسی ابداع شده است .با استفاده از این کالکتور،
ساختارهای نانولیفی سهبعدی با اندازه تخلخل بسیار باال تا ۹۹

ساخت بافتی شبیه به مغز با استفاده از فناوری
چاپ سهبعدی
چاپ سهبعدی فرآیندی است که در آن مواد اولیه الی ه به
الیه روی یکدیگر قرار میگیرند و در نتیجه الزم است اولین
الیه از مواد قابلیت تحمل وزن الیههای بعدی ساختار در دست
تولید را داشته باشد .یکی از مهمترین مشکالت تولید بافتهای
بسیار نرم با استفاده از فناوری چاپ سهبعدی این است که پس
از چاپ اولین الیه ،در زمان اضافه شدن الیههای بعدی مواد
اولیه در فرآیند چاپ سهبعدی ،کل ساختار بافت مورد نظر
متالشی میشود.
محققان برای رفع این مشکل همه چیز را سرد کردند .در
واقع پس از چاپ هر الیه آن را فریز میکنند تا سخت شود
و پایداری الزم را برای اضافه کردن الیه بعدی به دست آورد.
پس از اتمام کار ،ساختار را به آرامی گرم میکنند تا حالت
طبیعی خود را به دست آورد.
برای چاپ این بافتهای نرم ،محققان از یک هیدروژل
کامپوزیتی جدید استفاده میکنند که از دو مولفه شامل یک
پلیمر مصنوعی محلول در آب موسوم به پلی وینیل الکل و یک
ماده ژله مانند موسوم به فیتاژل تشکیل شده است .سپس بافت
چاپ شده را با الیهای از کالژن میپوشانند و سلولهای انسان
را در سطح کشت میدهند .در آزمایشات اولیه محققان بهجای
استفاده از سلولهای مغز ،از سلولهای پوست بهره گرفتند.
محققان تا کنون نمونههای کوچکی از بافت شبیه به مغز را
تولید کردهاند و هنوز نتوانسته اند کل ساختار مغز را با استفاده
از این شیوه تولید کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Scientific Reports
منتشر شده است.
منبع :ایرنا
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