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 سخن آغازین

 به نام خدا
 با سالم خدمت شما دوستان گرامی،

 ایام محرم را به شما دوستان عزیر تسلیت عرض می نمایم،
با توجه به نظرات شما عزیزان در این شماره مطالب کامال متفاوت و هر کدام از 

 !بخشی از گستره ي علم پلیمر انتخاب و ترجمه شده اند
بعالوه از این شماره به بعد، نویسنده جدیدي به جمع ما اضافه شـدنـد کـه        
امیدوارم مطالب ایشان بتواند شما را با بخشی نوظهور و جالبی از علم پلیـمـر   

 .آشنا کند
البته ما منتظر دوست عزیز نیز هستیم تا با ارسال مطالب خود، دوستان خود را 

 .از علوم روز مطلع نمایید
 

درضمن، دوستان گرامی به دلیل بروز برخی مشکالت، شماره هـاي بـعـدي      
پلیمرنامه فقط از طریق کانال پلیمرنامه انتشار خواهد یافت و  فقط دوستانی که 

 .عضو باشند می توانند آن را مطالعه نمایند
 

 با تشکر از همراهی تان

 با تشکر
 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 





 مواد کربنی برپایه لیف براي تقویت بخشیدن به باتري لیتیوم 

 پلیمرنامه پ ل ی م ر نــا مـه 
ھ  ا م ر ن م ی ل  5 ش م ا ر ه  ،1 سـا ل  پ

که از اسـفـنـج    گزارش دادند را 
هاي لیفی کم هزینه و تجـدیـد   

 .پذیر تشکیل شده است
یـون کـه     -باتري هاي لیتـیـوم  

بیشتر وسایل ما را تغذیـه مـی     
کنند، هنوز فضاي کمی بـراي    

امـا بـرخـی از        .  بهبود دارنـد   
کارشناسان پیش بـیـنـی مـی       
کنند که حتی زمانـیـکـه ایـن       
باتریها به طور کامل بـهـیـنـه       
شوند، هنوز قادر نیستـنـد بـه      
ــراي          ــاز ب ــی ــورد ن ــدرت م ق
کاربردهاي داراي ابعاد بزرگـتـر   

همچون به جلو بردن خـودرو    ( 
مـایـل در یـک         500به اندازه 

ــارژ ــد  )  ش ــن ــرس ــاه  .  ب ــدگ دی
دانشمندان به منظور فرار رفتن 

-یون به سمت لیتیوم-از لیتیوم
سولفور و دیگـر گـزیـنـه هـا          

اما چالش بزرگ .  چرخیده است
بــراي تــجــاري ســازي ایــن        
: تکنولوژي ها باقی مانده اسـت   

متالشی شدن کاتدها در طـی    
که بـه تـدریـج سـبـب          (زمان 

). کاهش ظرفـیـت مـی شـود        
S h a n q i n g  Z h a n g , 
Yanglong Hou, Li-Min 

Liu  و همکارانشان می خواهند
تا روشی براي پایدار کردن ایـن  
ــابــنــد          ــرات بــی ــغــیــی  .ت

» سد کننده« این محققان الیه 
از کربن بـه شـدت رسـانـا و           
متخلخل مشتق شده از اسفنـج  

غشاء مشتق .  لیفی ایجاد کردند
شده از لیف از حل شدن کـاتـد   

سولفـور،  -در باتري هاي لیتیوم
یـد،  -سلنیوم و لیتـیـوم  -لیتیوم

الزم به ذکر .  ممانعت کرده است
است که براي هرکدام از ایـن      
سه نوع، بارها و بارها در طـی      

سـیـکـل ایـن          5000تا  500
این محققـان  .  نتیجه حاصل شد

بیان کردند که کربن اسـفـنـج      
لیفی می تواند همان پیشرفتـی  
باشد که براي حرکت به جـلـو     
این باتري ها با هزینه کم و بـه    

 . صورت پایدار، احتیاج است

امروزه سبک زندگی پرتکاپو بـه  
باتري هاي لیتیومی قابل شـارژ  

امـا بـه     .  مجدد، وابسته اسـت   
منظور بردن این وسایل ذخیـره  

براي مثال بـه    ( به سطح بعدي 
منظور پشتیبانی کردن شبـکـه   
الکتریکی یـا بـراي کـاربـرد           

آنهـا بـه     )  گسترده در خودروها
. تقویت باالي ظرفیت نیاز دارند

به منظور دستیابی بـه بـاتـري      
هاي لیتیومی براي عملی کردن 
کاربردهاي جـاه طـلـبـانـانـه،         

 ACSمحققان در ژورنـال         
Applied Materials & 

Interfaces  راه حل جدیـدي ،

 مهندس مسعود طایفی: ترجمه شده توسط
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 چیست؟ FTIRآنالیز 
طیف فرو سرخ و تاباندن نور بـر    
ساختار مولکولی، بـه مـعـنـاي       
واقعی کلمه یکی از اصلی تریـن  
و مفیدترین ابزار اکـتـشـافـات       
علمی در اطراف ما بوده است از   
آنجاییکه از ابتداي زمـان، نـژاد     
بشر شروع به اسـتـفـاده از آن        
کرده است حتی قبل از آنکه مـا  

ایـن ابـزار     .  نامی بر آن بگذاریم
 !شگفت انگیز چیست؟ نور

روشن سازي به ما اجـازه مـی       
دهد  تا ببینیم آنچه که ما داریم 
انجام می دهیم و مشـاهـدات       
بنیادي در مورد بـتـحـقـیـقـات       
علمی را ممکن مـی سـازد  و         
اندازه گیري طـول مـوج هـاي         
روشن مختلف می تواند به ما در 

در .  مورد یـک مـاده بـگـویـد           
آزمایش پلیمرها، براي بـدسـت     
آوردن اطالعات در مـورد مـاده     

دلخواه، ما از طـیـف سـنـجـی        
آزمایش اینکه مواد چـطـور در     ( 

یک جامد، مایع یا شکل گازي با 
اسـتـفـاده    )  نورواکنش می دهند

 .می کنیم

با تابش پرتو نور به درون یـک      
نمونه و اندازه گیري مقدار نوري 

یـا بـه     ( که ماده جذب می کند 
) بازتاب ها اجازه عبور می دهـد   

ما می توانیم چیزهاي زیادي در 
مورد ساختار مولکولی ماده 

طیف ( این فرآیند .  بگوییم
می توانـد بـراي     )  سنجی

موادي که در مقابل هر دو 
طیف آشکار نور واکـنـش   
ــد و          نشــان مــی دهــن
همچنـیـن مـوادي کـه         
نسبت به موج هاي کوتـاه  
بیرونی آنچه ما می توانیم 

نـور  ( با چشم غـیـرمسـلـح         
مشاهده کنیم واکنـش  )  فروسرخ

. نشان می دهند، عملیاتی شـود   
طیف سنجی فروسـرخ بـه مـا        
کمک می کند تا عبور و جـذب    
فرو سرخ را تفسیر کنیم و یـک    

مولکولی از مـواد    »  اثر انگشت« 
دقیقا مثل مـردم، دو    .  می سازد

ساختار مولکولی دقیقا یکـسـان   
اثر انگشت فروسرخ  ارائه نـمـی     

 .کنند

طیف سنجی تـغـیـیـر شـکـل         
حـتـی   )  FTIR( فروسرخ فوریه 

تواناتر است که به ما اجازه جمع 
آوري و به انجام رساندن مقادیـر  
بزرگ داده هاي طیف سنجی بـا  
استفاده از فرمولی ریاضـی کـه     
تغییر شکل فوریه نامـیـده مـی      

 FTIRآنالیـز    .  شود را می دهد
مزایاي زیادي نسبت به دیـگـر     

 .آزمون هاي طیف سنجی دارد 
این روش احتیاج ندارد که نمونه 
ما تخریب شود که می تواند بـه    
طور ویژه اي مفید باشد زمانیکه 
ما با مقدار نمونه بسیار کمی سر 

آن همچنین دقیـق  .  و کار داریم
و سریع و همچـنـیـن حسـاس       
است و قادر به پویش نمونه هاي 

به عنوان مثال، مـی  .  نازك است
بـراي     FTIRتوانیم از آنالیـز    

پویش موفق و مـعـلـوم کـردن       
کیفیت یک نمونه در یک دهـم    
مدت زمان پایان ایـن جـملـه،        

در نهایـت، ایـن     .  استفاده کنیم
روش به ما اجازه می دهـد تـا       
پویش فرکانس نـور فـروسـرخ        

در یـک    )  یا همه آنها( چندگانه 
با استفاده از یک آزمـون    ( زمان 

منفرد براي تحویل دادن مـقـدار   
 . انجام گیرد) زیادي از اطالعات

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ

 مهندس مسعود طایفی: ترجمه شده توسط
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لیپتون -آمکور براي چاي پپسی PETبطري هاي 
 را کسب کرد  WorldStar 2016جایزه بسته بندي 

یکی از ( پالستیک هاي سخت آمکور 
پیشروان صنایع بسته بندي غذایـی،  

جـایـزه   )  محـصـوالت بـهـداشـتـی        
WorldStar 2016   )       یکـی از بـا

اعتبارترین جوایز صنعت بسته بندي 
جهانی که توسط سـازمـان بسـتـه         

تقبـل شـده     )  WPO(بندي جهانی 
آمـکـور ایـن      .  را کسب نمـود )  است

جایزه را براي طراحی ظرف بسـیـار     
-کم وزن پلی اتیلن ترفتـاالت گـرم    

این اصطالح یعنـی  :  مترجم{ پرشده 
موادي که براي انجام فرآیندي خاص 
مثال استرلیزه کردن تا دمایی باالیـی  
گرم شده اند بتوانند بستـه بـنـدي      

که انحـصـاراً بـراي بـرنـد          }  گردند
لیـپـتـون در      -نوشیدنی چاي پپسی

آمریکاي مرکزي، طراحـی شـده را       
 .کسب نمود

بـوسـیلـه       2016برندگان جـوایـز     
انـجـمـن عضـو          19نمایندگانی از 

WPO       293کـه    انتخاب شـدنـد 

کشـور را داوري       35بسته بندي از 
 .کردند

میلی لیتري فـقـط    500بسته بندي 
ـ       22  33ی   گرم وزن داشتـه و درب

در %   50لی متري دارد که کاهش یم

میلی متـري   38مواد نسبت به درب 
نـقـش هـاي      . مرسوم ایجاد می کند

برگی شکل صیقلی بدنه بـه خـالء       
کمک می کند درحالیکـه حـرکـت      
بصري و سطح چنگ زنی مـنـاسـب    
. براي مصرف کننده ایجاد می کـنـد  

فواید دیگر این بسته بندي صـرفـه     
جویی زیست محیطی قابل تـوجـه،     
هزینه عملیاتی کمتر و به طور قابـل  

 .توجهی کاهش انتشار کربن هستند

 500در مقایسه با ظرف استانـدارد    
پرشده که حـدود    -میلی متري گرم

گرم وزن دارد، بطري جدید فقط  34
گرم داشته و به عبارتی به طـور     22

. درصد سبکـتـر اسـت     %  30تقریبی 
کاهش مواد، قابلیت بازیافت بـطـري   
ها را افزایش می دهد و انرژي مـورد  
نیاز براي تهیه آنـهـا و مشـکـالت           
زیست محیطی بسته بندي را کاهش 

انتشار گازهاي گلخانـه اي    . می دهد
درصد کاهش می یابد، مصـرف  %  26

کاهش می یابد و مصرف %  23انرژي 
ظـرف  .  کاهش مـی یـابـد     %  24آب 

کـاهـش   %  26جدید همچنین سبب 
در مقدار ضایعاتی که به طور بالقـوه  
در مکان هاي دفن زباله از بین مـی    

 .روند، می شود

 مهندس مسعود طایفی: ترجمه شده توسط



 ایروژل چیست؟ 7ص فـح ه 
در نگاه اول ایروژل شبیه یک           

ایروژل ها  .  عکس سه بعدي است    
نسبت به هر ماده جامد شناخته        
. شده کمترین دانسیته را دارند       

آنها هزار مرتبه سبکتر از شیشه        
هستند و به آنها لقب دود جامد         

ایروژل ها یک    .  داده شده است   
ساختار متخلخل باز شبیه به النه       

در حقیقت  .  زنبوري دارند 
آنها مواد جامد با         
دانسیته پایین هستند   
که ساختاري به شکل    

براي .   نانو حفره دارند  
اولین بار ایروژل در       

توسط     1930دهه    
یک شیمیدان به نام      

او .  کیستلر کشف شد  
ژل هایی را کشف        
کرد که در آنها بدون      
تخریب شبکه جامد     
ژل، مایع یا حالل        
داخل شبکه جامد       

بر .  جایگزین گاز شده بود   
خالف ژل هاي مرطوب که با           
تبخیر خشک می شدند، کیستلر      
از روش خشک کردن فوق بحرانی      

بعد از آن تالش       .  استفاده کرد 
هاي گسترده اي به منظور فهم         
بیشتر و توسعه ایروژل ها صورت       

 . گرفت
ایروژل ها را می توان به سه دسته      
کلی معدنی، آلی   

از .و طبیعی تقسیم بندي نمود        
انواع ایروژل هاي معدنی می توان      
ایروژل سیلیکا، اکسید تیتانیوم و      

ایروژل هاي  .  زیرکونیا را نام برد    
سلولزي نمونه اي از ایروژل هاي        

از جمله ایروژل    .  طبیعی هستند 
هاي آلی می توان به ایروژل هاي        

همچنین .  کربنی اشاره نمود      
امروزه انواع ایروژل هاي پلیمري       
مانند ایروژل پلی یورتان و             
کامپوزیت هاي آنها با انواع مواد        

 . معدنی و طبیعی سنتز شده است
در کل ایروژل ها یکسري خواص       
فیزیکی منحصر به فرد مانند          
سطح ویژه و تخلخل بسیار باال         

، دانسیته بسیار     %)95بیش از     (
کم، هدایت حرارتی کم و مقاومت      

این ویژگی ها    .  صوتی باالیی دارند  
باعث شده است که از ایروژل ها         
در زمینه هاي مختلف علوم           

بطور خالصه برخی   .  استفاده شود 
از کاربرد هاي ایروژل ها عبارتند       

 :از
عایق حرارتی 

عایق صوتی 

       جذب ذرات پرسرعت معلق در
 فضا
قابلیت استفاده در سنسور ها 
          قابلیت استفاده در پیل هاي

 سوختی
قابلیت استفاده در باتري ها 
قابلیت استفاده در ابر خازن ها 
تصفیه فاضالب 
قابلیت ریخته گري 
قابلیت استفاده در مواد پر انرژي 
       دارورسانی و دیگر کارربرد هاي

 بیولوژیکی
       قابلیت استفاده در سطوح خود

 تمیز شونده
تا بدینجا، سعی شد تا مقدمه اي        

در .  از مبحث ایروژل بیان گردد      
شماره هاي بعدي پلیمرنامه، شما      
عزیزان را با شیمی و روش هاي         
سنتز ایروژل ها، معرفی برخی از        
ایروژل هاي معروف و پرکاربرد و        
انواع کامپوزیت هاي بر پایه آنها و       
در نهایت آخرین دستاورد ها در        
زمینه ایروژل ها به صورت             
یکسري مطالب دوره اي و پیوسته     

 .آشنا خواهیم نمود
به امید کاربردي بودن و جلب      

 .رضایت همه شما عزیزان

 مهندس سیدجالل حسینی نسب: ترجمه شده توسط
 دانشجوي سال سوم دکتري شیمی تجزیه
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 نرم افزار شبیه سازي و آنالیز قالب هاي اکستروژن
 

امروزه شرکت هایی که از فناوري اکستروژن بهره می برند محصـوالتـی را بـا        
ترکیبی از پلیمر ها و فلزات تولید می کنند که این امر عالوه بـر کـم کـردن        
مدت زمان ساخت محصول، قیمت آن را نیز تا حد چشمگیري کـاهـش مـی        

نرم افزاري قدرتمند براي شبـیـه سـازي، آنـالـیـز،             Click2Extrude.دهد
با استفاده از این .  اعتبارسنجی طراحی و ساخت و پرداخت این محصوالت است

نرم افزار کاربران می توانند جریان مواد و انتقال حرارت را در طی عـمـلـیـات       
پرس و تزریق شـبـیـه    
. سازي و آنالیز کنـنـد  

به عالوه این نرم افزار 
CAD   ا بهره گیري ب

ــري       از واســط کــارب
بسیار سـاده و ابـزار       
هاي جامع و کـامـل     

کاربران را در شـبـیـه        
سازي و تجزیه و تحلیل عملیات بسیار یاري مـی  
کند چرا که آن ها دیگر نیاز به صرف سـاعـت هـا      

این نرم افـزار در دو نسـخـه            .  براي مش بندي و تعیین شرایط مرزي به صورت دستی نخواهند داشت
Polymer  وMetal  توسعه یافته است که نام هر یک گویاي موارد مصرفی آن است. 

 

 :Click2Extrudeقابلیت هاي کلیدي نرم افزار 
 رسیدگی خودکار به مناطق بلبرینگ با چوك -
 تجزیه و تحلیل خودکار شارژ جوش -
 بهینه سازي شمش هاي طراحی شده -
 پشتیبانی از پارامتر هاي گرمایش مخروطی -
 امکان طراحی مدل هاي متقارن -
 کتابخانه اي جامع از انواع مواد کاربردي -
 امکان پس پردازش طرح بهینه سازي شده -
 ...و  -

 مهندس علیرضا لبافی: ارائه شده توسط



 با سالم و عرض خسته نباشید خدمت دوستان همراه،
 با تشکر از همراهی شما دوستان گرامی،

از این هفته، این صفحه که صفحه تشکرات است به پلیمرنامه 
اضافه می گردد و کلیه نظرات و ابراز لطف هاي دوستان در دو 

بنابراین از دوستانی که به . هفته قبل از انتشار آن شماره، در آن درج می گردد
صورت تلفنی نظرات خود را بیان می کنند درخواست می نمایم که متن آن را 

.نیز برایمان ارسال نمایند  
الزم می دانم که از سروران عزیزي که عالوه بر مطالعه پلیمرنامه آن را به  

.همکارانشان توصیه می نمایند، تشکر نمایم  
از اینرو جا داره از جناب آقاي دکتر آراسته عزیز که همواره به پلیمرنامه ابراز 

.لطف داشتند، تشکر نمایم  

 تشکرنامه



شماره هاي بعدي پلیمرنامه فقط از طریق کانال *
 !*پلیمرنامه انتشار خواهد یافت

 منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

دوستان عزیزي که عالقه مند هستند مطالب ترجمـه  

شده خود را با دیگران به اشتراك بگذارند می تواننـد  

این مطالب را براي ما بفرستند تا با نام خودشان انتشار 

 .یابد

 راه هاي ارتباط ما با شما
Telegram.me/polymernameh 
Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :طراح مجله

 مسعود طایفی 

*** 

 :نویسندگان

مسعود طایفی، علیرضا لبافی و سید جالل 

 حسینی نسب 

 !*منتظر نویسندگان جدید هستیم*

 پلیمرنامه

 !منتظر نظرات و همچنین منتظر دریافت مطالب کوتاه ترجمه شده شما، هستیم

Telegram.me/polymernameh 


