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سخن سردبیر:

مــا دانشــجو هســتیم و دانشــجو بــودن را جدی
میگیریــم .معتقدیــم حضــور در دانشــگاه
فرصــت ارزشــمندی اســت کــه بایــد غنیمــت
شــماریم و بــه کمــال از آن بهــره ببریــم.
ِ
تعریــف متعــارف دانشــجویی ،آرزو
در کنــار
داریــم قدمــی فراتــر برداریــم ،بــه دانســتهها
اکتفــا نکنیــم ،از علــم بیشــتر بخواهیــم،
بیشــتر بخوانیــم ،بیشــتر بیاموزیــم و آنچــه
آموختهایــم را در قالــب نشــریهای علمــی و
فاخــر ،منتشــر کنیــم تــا دیگــران هــم بیشــتر
بداننــد؛ کــه ایــن اولیــن قــدم دانشــجوییمان
بــرای فتــح قلههــای دانــش اســت ،قدمهایــی
کوچــک و مطمئــن.
بــا مــا همــراه شــوید که چشــم مــا بــه همراهی
شماســت .هــر کــدام از مــا آموختههــا و
دانشــی داریــم ،پــس بنویســم و دانســتهها را
نشــر دهیــم.
مقــاالت ارســالی توســط “دکتــر
ســلیمی” ،اســتاد آگاه و مشــاور پرمهــر
نشــریه ،بررســی میشــود و بــه مطالــب
برتــر هــر شــماره ،جوایــز نقــدی اهــدا
خواهــد شــد.
منتظریــم کــه در ایــن راه همــراه و همفکــر
و همقــدم شــوید .بــه امیــد آن کــه در کنــار
هــم بیشــتر بیاموزیــم و آنچــه آموختهایــم را
نشــر دهیــم کــه ذکات علــم ،نشــر آن اســت.
دیگــران را در آموختههایتــان شــریک کنیــد
و مقاالتتــان را از طریــق نشــانی زیــر ارســال
فرماییــد.
chemistriumjournal@um.ac.ir
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پوشش های دریایی
در حـال حاضـر مهمترین وسـایل حمل
و نقـل در دنیـا ،کشـتیها هسـتند .حمل
کـردن محمولـه هـای سـنگین و حجیم،
ماننـد نفت ،توسـط ایـن وسـایل مقرون
بهصرفـه بـوده و درنتیجـه محافظـت از
ایـن شـناورها اهمیت ویـژهای دارد.
فـرو رفتـن کامـل یـا نسـبی در آب شـور یـا
پاشـیده شـدن آب و خشـک شـدن سـریع آن
بهوسـیلهی بـاد از محیطهـای بسـیار خورنـده
محسـوب میشـوند .در چنیـن شـرایطی
پوششـی الزم اسـت تـا سـطح بدنـهی فـوالدی
کشـتی را بهواسـطهی مکانیسـمهایی محافظت
کنـد .علاوه بـر خوردگـی ،خزهگرفتگـی باعث
افزایـش اصطـکاک و کنـد شـدن میشـود و
درنتیجـه سـوخت مصرفـی تـا  %٣٠افزایـش
مییابـد .بنابرایـن کشـتی در دو مرحله توسـط
پوشـشهای دریایـی رنـگ آمیـزی میشـود:
 .١رنگ آمیزی درحال ساخت کشتی
 .٢رنگ آمیزی درحال کار با کشتی
مخـرب اسـت که سـبب
خوردگـی پدیـدهای
ّ
انهـدام ،فسـاد و تغییـر و دگرگونـی در خـواص
و مشـخصات فلـزات ،کـه بـه علّت واکنـش آنها
بـا محیـط اطـراف صـورت میگیـرد ،میشـود.
فراینـد خوردگی ،یـک فرایند الکترولیتی اسـت
کـه از واکنـش بیـن فلـز آهـن ،آب و اکسـیژن
حاصـل میشـود و باعـث ایجـاد اکسـید آهـن
آبدار میشـود.
4Fe + 3O2 + 2H2O → 2Fe2O3.H2O

مهمتریــن و معمولتریــن روشهــای کنتــرل
خوردگــی عبارتانــد از:
حفاظـت کاتدی :با اعمال یک جریان الکتریکی
یکسـو یـا تماس آن بـا یک آنـد از بیـن روندهی
فلـز مورد نظـر بهصورت کاتـد درآید.

حفاظـت آنـدی :براسـاس تشـکیل یـک
فیلـم محافـظ روی فلـزات بـه وسـیلهی اعمال
جریـان آنـدی خارجـی صـورت میگیـرد و در
محیطهـای اسـیدی و قلیایـی قابـل اسـتفاده
میباشـد.
مـواد کنـد کننـدهی خوردگـی :شـامل
پوشـشها یـا رنگهـا میباشـند .الیـهی نازکی
کـه بـا ایجـاد روی سـطح موردنظـر رابطـهی
سـطح بـا محیـط را قطـع میکنـد.
رنگهـا مخلوطـی از پیگمنتهـا ،رزینهـا و
برخـی مـواد افزودنـی هسـتند .رزینهـا معموالً
رزینهـای مقاومـی ماننـد اپوکسـی ،کلرینیتـر
رابـر ،وینیلی و غیـره میباشـند .پیگمنتها هم
شـامل برخـی پیگمنتهای فلزی و اکسـیدهای
فلـزی میباشـند کـه در محافظـت دربرابـر
خوردگـی نقـش بهسـزایی دارنـد .بـرای مثـال
رنگهایـی کـه در آنهـا پـودر روی بهعنـوان
پیگمنـت بهکار میرود بهعنوان آسـتر اسـتفاده
میشـوند و میتوانـد فـوالد را بهصـورت کاتدی
محافظـت کند.
خزهگرفتگـی بـه معنـای رویـش جانـداران
دریایـی بـر روی اجسـامی اسـت کـه در آب
غوطـهور هسـتند .این موجودات به دو دسـتهی
گیاهـی و جانـوری تقسـیم میشـوند:
جانــداران گیاهــی کــه توســط هاگهــای
ریــز انتشــار مییابنــد ،بهراحتــی بــه ســطح
چســبیده و رشــد میکننــد .همچنیــن نیــاز
بــه نــور دارنــد .درنتیجــه بــه ســطوح باالیــی
بدنــهی کشــتی میچســبند.
معروفترین این گیاهانenteromorpha ،
نـام دارد کـه از جملـه خزههـای دریایـی اسـت
کـه ریشـههای لولـهای بلنـد دارد و درصـورت
مسـاعد بودن شـرایط به سـرعت رشـد میکند.

مسـاعد بودن شـرایط به سرعت رشـد میکند.
اگـر از چسـبندگی آنهـا بـه بدنـهی کشـتی
جلوگیـری نشـود طـی چنـد سـاعت بهسـختی
بـه بدنـهی کشـتی میچسـبند .موجـودات
آبـزی کـه قـادر هسـتند خـود را بـه بدنـهی
کشـتی بچسـبانند :صدفهـا ،کرمهـای پهـن،
جانـوران مرجانـی ،نرمتنـان دریایـی ،اسـفنجها
و معروفتریـن و مزاحمتریـن آنهـا ،بارنیکلها
هسـتند .ایـن جانـوران برای رشـد خود بـه نور
شـدت
نیـاز ندارند و بعد از حدود  ٤٨سـاعت به ّ
بـه بدنـهی کشـتی میچسـبند.
اجتمـاع خزههـا در آبهـای گـرم ،سـریعتر
از آبهـای سـرد صـورت میگیـرد و بـرای
کشـتیهایی کـه در لنگـرگاه متوقـف هسـتند،
سـرعت خزهگرفتگـی بیشـتر از زمانی اسـت که
در حـال حرکـت هسـتند .بهطور کلّی ،سـرعت
کشـتی و سـرعت خزهگرفتگـی رابطـهی عکس
دارند.
خزهگرفتگـی باعـث زبـری سـطح زیریـن
کشـتی ،افزایـش مصـرف سـوخت و کاهـش
سـرعت میشـود که ایـن کاهش سـرعت باعث
افزایـش زمـان مسـافرت شـده و از جنبـهی
اقتصـادی ،سـود سـرمایهگذاران را بـه خطـر
میانـدازد.
از جملـه راههـای مبـارزه بـا ایـن جانـداران
ایجـاد نوعـی پوشـش اسـت کـه بـا آزاد کـردن
سـم ،باعث مـرگ زودرس این موجودات شـود.
زیـرا پـس از رشـد کـردن کنتـرل آنها بسـیار
مشـکل میشـود .سـرعت زیاد آزاد شـدن سـم،
باعـث کاهـش عمر پوشـش میشـود و سـرعت
کـم آن نمیتوانـد غلظـت مـورد نیـاز بـرای از
بیـن بردن ایـن موجودات را فراهـم کند .بعضی
سـمها ماننـد جیـوه و آرسـنیک بـرای محیـط
خطرناک هسـتند.
ضـد خـزه کـه درحـال حاضـر اسـتفاده
مـواد ّ
میشـوند:
ترکیبـات مـس کـه شـامل اکسـید مـس(،)ll
تیوسـیانات مس ،سـولفید مس و ترکیبات قلع،
ماننـد تریبوتیـل تیـن اکسـید ،تریبوتیل تین
فلورایـد ،تریفنیـل تیـن فلورایـد ،تریبوتیـل
تیـن اکریلات و تریبوتیـل متیـل متااکریالت
میشـوند .در ایـن میان اکسـید مس بیشـترین
مصـرف را دارد ولـی بـرای کشـتیهای

آلومینیومی استفاده نمیشود.
ضـد خـزه بـه دو دسـته تقسـیم
پوشـشهای ّ
میشـوند:
 .١پوشـشهای پیشـرفته و  .٢پوشـشهای
معمو لی .
رنگهـای معمولی نیز بسـته به عملکردشـان
به دو دسـته تقسـیم میشوند:
نـوع ماتریـس قابـل حـل :در ایـن روش ما ّدهی
سـمی در بایندری که نسبتاً در آب دریا (محیط
ّ
قلیایـی) قابـل حـل میباشـد پخـش میگـردد.
در ایـن پوشـشها معمـوالً از ترکیباتـی نظیـر
اکسـید مـس( ،)lرزیـن و روغنهـای خشـک
شـونده تشـکیل شـده اسـت .این نوع پوششها
بایـد در عـرض  ١٢سـاعت بـه دریـا انداختـه
ضد
شـوند تـا از اکسـید شـدن ترکیبـات رنـگ ّ
خـزه جلوگیـری کنند.
نـوع تمـاس مسـتقیم :در ایـن دسـته از
پوشـشها از رزینهایـی بـا ملکولهـای بلنـد
اسـتفاده میشـود کـه تـا حـدی در آب حـل
سـمی را بهراحتـی در آب
نمیشـوند و مـواد ّ
ضـد خـزهی ایـن
رهـا نمیکننـد .حجـم مـواد ّ
پوشـشها زیـاد اسـت .این نـوع از پوشـشها را
میتـوان طـوری فرمولـه کـرد کـه  ٢تا  ٣سـال
کارایـی داشـته باشـند و برخلاف دسـتهی اول
میتواننـد تـا  ٢مـاه در معـرض هـوا باشـند و
سـپس روانـهی دریـا شـوند.
ضـد خـزهی پیشـرفته :بـرای
پوشـشهای
ّ
مـدت ،از
پیشـگری از خزهگرفتگـی در دراز ّ
پوششـی شـامل ترکیبـات پلیمریـک آلـی قلـع
اسـتفاده میشـود .پلیمـر اکریلیـک بـا ترکیـب
سـمی قلـع ،گرافـت زده شدهاسـت .ایـن پلیمر
ّ
بـا سـرعت مناسـبی و بهصـورت الیـهای حـل
معین در سـطحی نـو و جدید
شـده و بهمیـزان ّ
قـرار میگیـرد .چـون ترکیبـات قلـع ایجـاد
آلودگـی میکننـد ،لـذا شـناورهایی که بیشـتر
عمـر خـود را در سـاحل میگذراننـد نمیتوانند
از ایـن پوشـش اسـتفاده کننـد.
درحـال حاضـر بهدلیـل مشـکالت
زیسـتمحیطی ،تحقیقاتـی درشـرف تکمیـل
طراحـی کند
اسـت کـه میتوانـد سیسـتمی را ّ
سـمی نیـز ،موجـودات
تـا بـدون نیـاز به مـواد ّ
دریایـی نتواننـد بـه سـطح آن بچسـبند کـه از
جملـهی آنهـا پوشـشهایی ماننـد تفلـون اسـت.
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هیدرومتالورژی در استخراج مس

استخراج مس بهکمک روشهای سمنتاسیون و استخراج ّ
حللی
مــس را معمــوالً باعنــوان فلز ســرخ مشــخص
میکننــد هرچنــد میتــوان بــهآن نــام فلــز
ســبز را نیــز داد! ایــن نــام میتوانــد بهســبب
رنــگ زنــگار ایجادشــده در مــس بهدنبــال
هوازدگــی آن باشــد .عــاوه برایــن مــس را
بــه دالیلــی دیگــر نیــز میتــوان فلــز ســبز
خوانــد .هــم بهدلیــل نقشــی کــه در حفاظــت
از محیطزیســت طبیعــی بهواســطهی
مورداســتفاده قــرار گرفتــن در روشهــای
کاربــردی ذخیــرهی انــرژی و هــم بهخاطــر
دســتاوردهای کشفشــده در تولیــد و تهی ـهی
فلــز بــه روش صحیــح زیســت محیطــی.
بهــرهوری انــرژی حاصــل از اســتفاده از مــس
در موتورهــای پربــازده ،انتقالدهندههــای
الکتریکــی ،خطــوط قــدرت زیرزمینــی ،نهویهی
هــوا ،تجهیــزات سرمایشــی ،وســایل الکتریکــی
و  ...بهســبب جایگزینــی بــا ســوختهای
فســیلی تأثیــری عمیــق بــر آزاد شــدن گازهای
گلخانـهای داشــته اســت .همچنیــن تکنولــوژی
نوظهــور "خنککنندههــای پربــازده اتومبیــل"
بــا کوچکتــر و ســبکتر بــودن و افــت فشــار
کمتــر از همتایــان آلومینیومــی خــود ســبب
کاهــش مصــرف ســوخت در خودروهــا شــده
اســت.
تولیــد مــس جهــت اســتفاده در هــر مــوردی،
بــر محیطزیســت مؤثــر اســت .هرچنــد ایــن
تأثیــر بهســبب خرابکــردن ســطح زمیــن
بــرای اســتخراج معــدن قابــل ازبینرفتــن

بــرای اســتخراج معــدن قابــل ازبینرفتــن
نیســت ،ا ّمــا هــدف در صنعــت اســتخراج
مــس بــه حداقــل رســاندن ایــن تأثیــرات
اســت .پیشــرفتهای عظیمــی بهلحــاظ
تأثیــر زیســتمحیطی در تکنولوژیهــای
جدیــد یافــت شــدهاند .ازجملــهی آنهــا
میتــوان بــه معــادن "بینــگام کانیــون" در
یوتــا اشــاره کــرد کــه ســنگ معــدن مــس
توســط اســملترهای مــس مجــاور اســتخراج
میشــوند.
بهطــور معمــول مــس توســط فرایندهــای
اســتخراج فلــزات کــه ذوب فلــز (اسـمِلتینگ)
نامیــده میشــود بازیابــی میشــود .طــی
ایــن عملیــات ســنگ معــدن مــس اســتخراج،
شکســته ،ســنگزنی ،تغلیــظ ،اســملت و
خالــص میشــود .قســمتهای اســتخراج
معــدن ،شکســتن و ســنگزنی عملیــات ،بــه
انــرژی شــدیدی نیــاز دارد؛ چراکــه ســنگ
ذراتــی در اندازههــای پــودر درآیــد
بایــد بــه ّ
تــا بتــوان مــواد معدنــی مــسدار را از آن
جــدا کــرد .بــرای کاربــردی بــودن ایــن روش،
ســنگ معدنهــا بایــد بهصــورت ســولفید
یعنــی مــوادی معدنــی چــون کلکوســیت،
کلکوپیریــت و کوولیــت باشــند.
هیدرومتالــورژی بــه معنــای عملیــات
اســتخراج فلــز از ســنگ معــدن بهکمــک
تهیـهی محلــول آبــی نمکــی از فلــز موردنظــر
و بازیابــی فلــز از محلــول اســت .روشهــای

کلّــی بــرای انجــام ایــن عملیــات بهطــور
معمــول ،لیچینــگ یــا اســتخراج ّ
حللــی فلــز
یــا ترکیبــات آن در آب اســت کــه معمــوالً بــا
عملیاتــی فرعــی چــون جداســازی ضایعــات و
خالصســازی محلــول لیچینــگ و تهنشــینی
فلــز یــا یکــی از ترکیبــات خالــص آن از محلول
لیچینــگ بــا ابــزار و روشهــای شــیمیایی یــا
الکترولیتــی اســت.
ا ّولیــن کاربردهــا و اســتفاده از سمنتاســیون،
مربــوط بــه زمانــی اســت کــه کیمیاگــران
یــک قطعــهی آهنــی را در محلــول آبــی
رنــگ ســولفات مــس فرومیبردنــد و ســطح
قطعــه ســریعاً توســط الیـهای از مــس پوشــانده
میشــد .ایــن فراینــد ،سمنتاســیون یــون
مــس توســط آهــن اســت .از مزایــای روش
سمنتاســیون میتــوان بــه بازدهــی بــاالی ایــن
روش کــه منجــر بــه حــذف تقریبـاً کامــل یــون
فلــز از محلــول میشــود ،ســرعت مناســب
واکنــش ،ســادگی اجــرا ،بازیابــی فلزهــا در
شــکل فلــزی و تولیــد نکــردن لجــن اشــاره
کــرد .در بیشــتر فرایندهــای سمنتاســیون
صنعتــی ،از پودرهــای فلــزی بــرای انجــام
عملیــات در راکتورهــای همــزندار اســتفاده
میشــود.
سمنتاســیون را میتــوان بهکمــک واژهی
"رســوبدهی گالوانیکــی" معادلســازی کــرد
و عبــارت از احیــای خودبهخــودی یــون یــک
فلــز نجیــب توســط یــک فلــز جامــد ف ّعــال
طــی یــک واکنــش ناهمگــن در یــک محیــط

محیــط آبــی اطــاق میشــود .همچنیــن
میتــوان سمنتاســیون را بــا دیــد
الکتروشــیمیایی مــورد بررســی قــرار داد.
بهایــن صــورت کــه نیمواکنــش آنــدی،
انحــال فلــز ف ّعالتــر و نیمواکنــش کاتــدی،
رســوبدهی فلــز نجیــب اســت .طبــق
نکتــهی گفتــه شــده ،خودبهخــودی بــودن
واکنــش بســته بــه پتانســیل الکتروشــیمیایی
فلــزات درگیــر در واکنــش اســت .پــس هــر
فلــز توانایــی سمنتاســیون فلــزات نجیبتــر
از خــود (از لحــاظ پتانســیل الکتروشــیمیایی)
را دارد .ســینتیک فراینــد سمنتاســیون
تحــت تأثیــر انــرژی ف ّعالســازی واکنــش
و مورفولــوژی ســطح فلــز ف ّعالتــر اســت؛
بهایــن صــورت کــه هرچــه تخلخــل رســوب
تشــکیل شــده بیشــتر باشــد ،ســرعت واکنــش
افزایــش مییابــد.
از سمنتاســیون مــس بــرای بازیابــی مــس
موجــود در محلــول لیچینــگ اســتفاده
میشــود .واکنــش سمنتاســیون بــرای مــس
محلــول در آب در حضــور فلــز آهــن ،بــه
صــورت زیــر اســت:
Cu+2 + Fe → Cu↓ + Fe+2

همانطــور کــه اشــاره شــد ،بــا غوطــهور
کــردن یــک قطعــه آهــن در یــک محلــول
حــاوی یــون مــس ،ســطح آهــن بهســرعت
بــا الیـهای از رســوب مــس پوشــانده میشــود.
آلومینیــوم یــا روی نیــز میتواننــد بــرای
سمنتاســیون مــس مــورد اســتفاده قــرار

گیرنــد .هرچنــد از لحــاظ اقتصــادی روشــی
بهصرفــه نیســت .از ایــنرو میتــوان از
قراضههــای فــوالد در مقیــاس بــزرگ و
صنعتــی بــرای انجــام عملیــات سمنتاســیون
اســتفاده کــرد .سمنتاســیون بهکمــک فــوالد
بــه ایــن گونــه انجــام میگیــرد کــه ابتــدا
محلــول لیچینــگ حــاوی یــون مــس از میــان
تــودهای از قراضههــای فــوالد عبــور میکنــد
و مــس بــر ســطح آنهــا رســوب میکنــد.
ســپس رســوبهای مــس بــه شــکل ورقــه یــا
پــودر تحــت فشــار آب از ســطح قراضههــای
فــوالد جــدا میشــود .یکــی از مشــکالت
سمنتاســیون مــس توســط آهــن ،کاهــش
شــدید بازدهــی ســمنته شــدن مــس در
حضــور یــون ( Fe(IIIدر غلظتهــای نســبتاً
زیــاد اســت کــه طراحــی مناســب فراینــد
لیچینــگ بــرای ورود حداقــل آهــن ممکــن
بــه محلــول نکتـهای بســیار مهــم بــرای انجــام
یــک سمنتاســیون مناســب و بــا بازدهــی
باالســت .یکــی از ســادهترین و پرکاربردتریــن
سیســتمهای اجرایــی بــرای سمنتاســیون
مــس در مقیــاس صنعتــی ،اســتفاده از مخروط
کنــهکات اســت .در جســتوجو بــرای یافتــن
روشــی ارزان قیمــت بــرای بازیابــی مــس،
اســتفاده از آهــن اســفنجی یــا آهــن بهصــورت
پــودر و قراضههــای آهــن ،بهعنــوان جایگزیــن
در قوطیهــای از جنــس قلــع یــک راهحــل
جـ ّ
ـذاب اســت .یــک راه بــرای افزایــش ســرعت
بازیابــی مــس ،اســتفاده از آهــن بهصــورت
پــودر بــه جــای قراضههــای آهــن اســت کــه
همچنبــن برتریهایــی از نظــر اقتصــادی
و عملیاتــی ،درصورتــی کــه پــودر آهــن بــه
انــدازهی قراضههــای آن ارزان باشــد ،دارد.
ابتــدا آهــن اســفنجی تولیــد شــده بــرای
اســتفاده در عملیــات شــناور شــدن رســوبات
محلــول لیچینــگ در تســتهای اکتشــافی
آزمایــش میشــود تــا یــک دســتگاه مناســب
جهــت بهرهبــرداری از ســرعت بــاالی
رســوبدهی و بازدهــی بــاالی اســتفاده از
آهــن بــرای بازیابــی مــس از محلولهــای
رقیــق ارائــه شــود .ســپس آهــن اســفنجی در
یــک ســتون شیشــهای متوقــف میشــود تــا
پویایــی واکنــش رســوبدهی بررســی شــود.

ذرات ،در محلولهــای
 .مشــاهده میشــود کــه ّ
دارای نــرخ جریــان کنــد تمایــل بــه تشــکیل
ســمنت بــا یکدیگــر نشــان میدهنــد درحالــی
کــه در نــرخ جریانهــای باالتــر مقــدار زیــادی
از رســوبات از ســتون شیشــهای ســرریز
میکننــد کــه ســبب از دســت رفتــن رســوب
و کاهــش بازدهــی عملیــات میشــود .گام
بعــدی قــرار دادن رســوبات مــس در یــک
مخــروط معکــوس ،در یــک ســتون افزایــش
مقــدار محلــول بــا ارتفــاع ،اســت.

شــکل  .1یــک نمونــه از مخــروط سمنتاســیون
مــس.

در میانههــای دهــهی  ٨٠میــادی ،یــک
تکنولــوژی جدیــد بــا نــام فرایند"اســتخراج
و اســتخراج الکتریکــی محلــول لیــچ" کشــف
شــد کــه بهفراوانــی مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .یکــی از مزیتهــای مهــم ایــن روش
ایــن اســت کــه در دماهــای نزدیـک بــه دمــای
محیــط انجــام میشــود .همچنیــن مــس
میتوانــد طــی انجــام عملیــات تــا اســتخراج
بهصــورت خالــص فلــزی ،در هرکــدام از
فازهــای آبــی یــا آلــی قــرار داشــته باشــد.

ســاخت اســتخراجکنندهای بــا نــام
 LIX64کــه شــامل کتوکســیم LIX65
و مقــداری  LIX63کــه نقــش کاتالیســت
را داراســت ،باعــث شــد اســتخراج ّ
حللــی
مــس در مقیــاس صنعتــی ممکــن شــود.
در ادامــه ســاخت  LIX64Nســبب بهبــود
و بهصرفهتــر شــدن اســتخراج ّ
حللــی
بهلحــاظ اقتصــادی شــد LIX64N .ترکیبــی
از اُکســیمهای جایگزینشــده اســت کــه بــا
کاتیونهــای فلــزی ،بهویــژه مــس ،تشــکیل
کمپلکسهــای نامحلــول در آب میدهــد.
 LIX64Nیــک دهنــدهی یــون هیــدروژن
اســت و واکنــش شــیمیاییاش هنگام اســتخراج
مــس قابــل مقایســه بــا یــک تعویــض یــون در
یــک سیســتم رزینــی اســت کــه برپایـهی یــک
چرخــهی یــون هیــدروژن عمــل میکنــد.
اســتخراج مــس از محلــول سولفوریکاســید
رقیــق ،وابســته بــه  pHاســت .بهعنــوان
مثــال در اکثــر مــوارد بازدهــی اســتخراج مــس
پیــش از رســیدن بــه  pHتعادلــی درحــدود
 ١.٢بــه میزانــی کمتــر از حــد قابلقبــول افــت
میکنــد .ترکیــب آلــی دیگــری نیــز بــرای
اســتخراج ّ
حللــی مــس تحتعنــوان Keelex
کشــف شــد کــه درکنــار دو عامــل قبلــی ،بــه
رشــد روش اســتخراج ّ
حللــی کمــک کــرد.
درمقایســهی LIX64و  LIX64Nمیتــوان
بــه توانایــی اســتخراج بیشــتر ،ســینتیک

شکل  .2فلوچارت فرایند استخراج فلز مس در صنعت.

اســتحراج و جدایــش فــازی باالتــر ،گرانــروی
کمتــر و گزینشپذیــری بیشــتر ،جهــت
جداســازی مــس از آهــن ،در  LIX64Nاشــاره
کــرد.
ّ
بهطــور کلــی دو دســتهی متمایــز از
اســتخراجکنندههای نویــن مــس بــه نامهــای
کتوکســیمها و آلدوکســیمها وجــود دارنــد.
کتوکســیمها اســتخراجکنندههای نســبتاً
قــوی هســتند کــه در  pHبیشــتر از ١.٨
مــس را بــا بازدهــی مطلوبــی جــدا میکننــد.
آلدوکســیمهای بهبودیافتــه ا ّمــا ،ح ّتــی در pH
و دماهــای نســبتاً پاییــن بازدهــی مناســبی
بــرای جداکــردن مــس نشــان میدهنــد.
ویژگــی مخلوطهــای حــاوی ایــن دو نــوع
اســتخراجکننده وابســته بــه درصــد هرکــدام
از آنهــا در مخلــوط اســت .دو گــروه مناســب
دیگــر بــرای اســتفاده در اســتخراج ّ
حللــی
مــس Cyanex ،و  D2EHPAهــا هســتند.
دی (-2اتیــل) فسفریکاســید یــا بهاختصــار
 D2EHPAیــک ترکیــب آلــی فســفری
بهفرمـ�ول شـ�یمیایی (C8H17O(2PO2H
)اســت .ایــن ترکیــب کــه بهشــکل مایعــی
زردرنــگ اســت ،دیاســتری از فسفریکاســید
و -2اتیلهگزانــول اســت .درکنــار مــس ،از
ایــن ترکیــب بــرای اســتخراج ّ
حللــی اورانیــوم
و دیگــر فلــزات نایــاب در پوســتهی زمیــن نیــز
اســتفاده میشــود.

علی سمیع
دکتری شیمی معدنی

پلی مورف

پلیمورفهــای صورتبنــدی وابســته بــه جهتگیــری
در دو فنیــل اســتر مشــابه پیریدینی/پیرازینی
پلیمورفیســم بــه امــکان وجــود
یــک مــا ّدهی جامــد در بیــش از یــک
حالــت کریســتالی گفتــه میشــود.
درحالیکــه ایــن توانایــی در عناصــر بــه
آلوتروپــی موســوم اســت (معروفتریــن
مثــال آن وجــود آلوتروپهــای المــاس و
گرافیــت بــرای عنصــر کربــن اســت) ،در
مولکولهــا بــه پلیمورفیســم موســوم
اســت .پلیمورفیســم در نــگاه کلّــی بــه
دو دســتهی صورتبنــدی و پیکربنــدی
تقســیم میشــود .پلیمورفهــا اغلــب
دارای خــواص فیزیکــی متفاوتــی از یکدیگــر
هســتند و ایــن تفــاوت در پلیمورفهــای
کنفورماســیونی نمــود بیشــتری دارد .علیرغــم
اهمیــت بیشــتر پلیمــورف کنفورماســیونی
تنهــا یــک ســوم پلیمورفهــای شــناخته
شــده بــه ایــن دســته تعلــق دارنــد.
در مطالعــهی اخیــر براســاس اصــول
مهندســی کریســتال  ،دو اســتر مشــابه بــه
نامهــای فنیــل پیریدین-٢-کربوکســیالت ()I
و فنیــل پیرازین-٢-کربوکســیالت ( )IIطراحــی
و ســنتز شــدند .ترکیبــات بــه روشهــای FT-
 ،IRآنالیــز جرمــی ،آنالیــز عنصــریCHN، ،
 NMRو  PXRDشناســایی شــدند .بــرای
هــر ترکیــب دو پلیمــورف بهدســت آمــد
کــه بــا روشهــای  TGA، DSCو SCXRD
شناســایی شــدند.

a

شــکل  .١نمایــش ترکیبهــای
ســنتز شــده و پلیمورفهــای
کریســتالیزه شــده )a( :بــاال ،Ia
پاییــن Ibو ( )bبــاال  ،IIaپاییــن .IIb

b

مقایسـهی سـاختار پلیمورفهـا بـا یکدیگـر
روشـن سـاخت کـه زوایـای پیچشـی متفـاوت
موجـب ایجـاد کنفورمرهـای مختلفـی بـرای
ترکیبهـای  Iو  IIشـد .در ترکیـب  ،Iاین زاویه
بـا حلقـهی پیرازیـن بهوجـود آمـده و  τ1نـام
دارد .در ترکیـب  ،IIایـن زاویه بـا حلقهی فنیل
بهوجـود آمـده اسـت و  τ2نـام دارد.

a

شــکل  )a( .٢نمایــش همپوشــانی بــرای بخــش
پیریدینــی از ترکیبهــای  Iaو  Ib، bنمایــش همپوشــانی
بــرای بخــش فنیلــی از ترکیبهــای  IIaو .IIb

b

شکل  .٣نمایش پروفایل انرژی برای ترکیبهای  Iaو ( Ibراست) و ترکیبهای  IIaو ( IIbچپ).
معیارهایتئوری max(Δθ)، rmsd[r]-crystal

و پروفایـل انـرژی تاییـد کردنـد کـه تفـاوت
سـاختاری در کنفورمرهـا در بازهـی قابل قبول
تشـخیص پلیمـورف کنفورماسـیونی قـرار دارند.
مطالعـات تجربی پایداری فـاز نیز با روشهای
 Slurry، Grindingو همچنیـن HSM
صـورت گرفتند و نشـان دادنـد ترکیبات  aبرای
هر پلیمـورف پایدارتر هسـتند.
توجه به اینکه جهتگیـری پیرازین و فنیل
بـا ّ
در پلیمورفهـا تغییـر میکنـد ،دهندههـا
و پذیرندههـای پیونـد هیدروژنـی تغییـرات
معنـاداری پیـدا میکننـد کـه سـاختمان ابـر
مولکولـی را تغییـر میدهنـد .ایـن تغییـرات
از طریـق برهمکنشهـای –C–H∙∙∙N ،C
 H∙∙∙Oو  C–H∙∙∙πدر سـاختار انباشـته
صـورت میگیـرد.

شــکل  .٤تصاویــر عکســبرداری شــده از آنالیــز
 HSMبــرای ترکیبهــای (a) Ia، (b) Ib، (c) IIa،

.(d) IIb

شـکل .٥نمایـش امـکان برهمکنشهای متفـاوت در
ترکیـب  IIbبهعنـوان مثالـی بـرای همـهی ترکیبـات
موجـود در مطالعـهی صـورت گرفتـه.

انـرژی برهمکنشهـا نیـز از طریـق محاسـبهی
جفتهـای برهمکنشـی مولکولـی بـا روش
 DTF-Dمحاسـبه گردیـد .درواقـع در ایـن
مطالعـه ،دو ترکیـب اسـتری بـا تغییـر جزئـی
از حلقـهی پیریدینـی بـه حلقـهی پیرازینـی
طراحـی ،سـنتز و شناسـایی شـدند .در ادامـه
دو پلیمـورف بـرای هـر ترکیـب بهدسـت
آمـد .مطالعـات سـاختاری بیـان کـرد کـه
جهتگیریهـای متفـاوت حلقـهی پیرازینـی
نسـبت بـه بدنـهی اسـتری در ترکیـب II
موجـب بهوجـود آمـدن پلیمورفهـای
کنفورماسـیونی اسـت .این مطالعـات در ترکیب
 Iبـا جهتگیریهـای متفـاوت حلقـهی فنیلـی
نسـبت بـه بدنهی اسـتری توجیه گردیـد .نتایج
نشـان داد کـه تغییرات کنفورماسـیونی وابسـته
تجمعات ابـر مولکولی
بـه جهتگیـری مسـئول ّ
متفـاوت در حالـت جامـد میباشـد.
نشانی مقاله:

A. Samie, A. Salimi, CrystEngComm,
2019,
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ده صنعت در شیمی
معرفی شیمی صنعت عطر

شیمی عطر
عطرهــا مــوادی هســتند کــه انســانها
بــرای اینکــه خوشبــو باشــند و در نــزد
دیگــران مقبــول ،از آنهــا اســتفاده میکننــد.
عطرهایــی کــه از مــواد طبیعــی بهدســت
میآینــد ،ماننــد مشــک آهــوی ختــن انــدک
هســتند .اغلــب ایــن مــواد ،از مــواد شــیمیایی
و بهصــورت ســنتزی تولیــد میشــوند .هــر
نــوع عطــر دســتکم از ســه جــزء تشــکیل
فراریــت و وزنمولکولــی آنهــا
شدهاســت کــه ّ
حــدی باهــم تفــاوت دارنــد:
تــا
ّ
جــزء ا ّول کــه "تــاپ نــوت" نامیــده میشــود،
فرارتریــن مــا ّده و مشــخصترین بــو را دارد
ّ
کــه در تولیــد عطــر کاربــرد دارد .جــزء دوم
ـرار اســت
کــه "میــدل نــوت" نــام دارد ،کمتــر فـ ّ
و عمومــاً عصــارهی یــکگل (بنفشــه ،یــاس
و غیــره) اســت. آخریــن جــزء یــا "انــد نــوت"،
فراریــت را دارد و معمــوالً یــک رزیــن
کمتریــن ّ
یــا پلیمــر مومــیاســت.
بیشــتر عطرهــا اجــزای بســیاری دارنــد
و از لحــاظ شــیمیایی غالبــاً مخلوطهــای
کمپلکــس هســتند .بــا پیشــرفت تجزیــهی
مــواد عطــر طبیعــی ،مصــرف ترکیبــات آلــی
ســنتزی خالــص کــه بــوی آنهــا هماننــد بــوی
عطــر خاصــی میباشــد ،بســیارمعمــول شــده
اســت .نمون ـهی آن ســیوتون اســت کــه یــک
کتــون حلقــوی اســت و از ســیویتبدســت
میآیــد .ســیویت مــا ّدهای اســت کــه از
غدههــای گربــهی ســیویت ترشــحمیشــود.
ســیوتون در عطرســازی ارزش بســیار دارد.
امــروزه ســیوتون بهصــورت ســنتزیموجــود
اســت و برای ســنتز آن ،نخســت -٨هگــزادکان،
-١٦دیکربوکسیلیکاســید تهیــه میکننــد و
ســپس آنرا بصــورت حلقــه درمیآورنــد .یــون
توریــم ( ،)+Th4کاتالیــزور واکنــش بســته
شــدن ایــن حلقــه اســت.
از جملــه ترکیبــات دیگــری کــه در عطرهــا

بــهکار میرونــد ،الکلهــا و اســترهای بــا
وزنمولکولــی زیــاد انــد .نوعــی از ژرانیــول
بــا نقطــهی جــوش  ٢٣٠٠درجــه ســانتیگراد
یــک جــزء اصلــی از روغــن ژرانیــوم (شــمعدانی
معطــر) ترکیبــی اســت .اســترهای ایــن الــکل
بــرای ســاختن مــا ّدهی معطــر ســنتزی کــه
بــوی رز دارد در عطرســازی بــهکار مــیرود.
مثـ ً
ا اســتری کــه از واکنــش میــان ژرانیــول و
اســید فرمیــک تشــکیل میشــود بــوی رز دارد.
عطرهــا نوعــا  ١٠تــا  ٢٥درصــد اســانس عطــر
و  ٧٥تــا  ٨٠درصــد الــکل و یــک ثابتکننــده
بــرای نگهداشــتن روغنهــای اسانســی دارد.
از حاللهــاي جديــد و پــركار امــروزي بــراي
نگهــداري مــواد ّ
معطــر مخلــوط اتيــل الــكل
بســيار خالــص بــه همــراه مقــدار كــم يــا زيــاد
آب اســت .ميــزان آب طبــق انحاللپذيــري
روغنهــاي مــورد اســتفاده تعييــن ميشــود.
ّ
فراريــت بااليــي كــه
حــال مذكــور بهدليــل ّ
دارد پخــش بويــي را كــه حمــل ميكنــد
آســان ميســازد و ضمــن ایــن تأثيــر ســوئي
هــم بــر پوســت و همچنيــن واكنــش خاصــي
بــا مــواد حــل شــونده نــدارد .ا ّمــا قبــل از
هــر چيــز بايــد بــوي الــكل از بيــن بــرود كــه
بــراي ايــنكار از مــواد برطــرف كننــدهی بــو
يــا پيــش تثبيــت كننــده اســتفاده ميشــود .از
مــوادي كــه چنيــن كاري را انجــام ميدهنــد
ميتــوان بــه صمــغ بنزوييــن و يــا ديگــر
تثبيــت كنندههــاي رزينــي اشــاره كــرد كــه
ايــن مــواد بــه الــكل اضافــه ميشــوند و بعــد
ـدت يــك يــا دو هفتــه الــكل تقريبـاً بيبــو
از مـ ّ
بهدســت ميآيــد و بــوي خــام طبيعــي آن بــا
رزيــن خنثــي ميشــود.
محصوالتــی کــه بهعنــوان انــواع مختلــف
عطــر شــناخته میشــوند ،تنهــا در میــزان
ّ
معطــر در
غلظــت عصارههــای روغنــی
ّ
حللشــان ،کــه میتوانــد شــامل اتانــول
یــا ترکیبــی از آب و اتانــول باشــد ،متفــاوت
شــدت و مانــدگاری عطــر براســاس
هســتند.
ّ
شــدت و طــول عمــر ترکیبــات
غلظــت،
ّ
ّ
معطــر (اســانس طبیعــی یــا روغــن عطــر)
مــورد اســتفاده در آن میباشــد طــوری کــه
هرچــه درصــد ترکیبــات ّ
معطــر افزایــشیابــد،
ـدت و مانــدگاری آن نیــز زیادتــر میشــود.
شـ ّ

معیارهایــی کــه بــرای توصیــف غلظــت
تقریبــی یــک عطــر بــا اســتفاده از درصــد و
یــا حجــم روغــن ّ
معطــر در آن ،مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد معمــوالً مبهــم و غیردقیــق
میباشــند.
بهطوركلّــي مــواد خوشبــوي موجــود در
عطرهــا بــه مــوارد زيــر تقســيم ميشــوند:
 .١روغــن اسانســي  .٢مــواد مســتقل  .٣مــواد
شــيميايي ســنتزي يــا نيمســنتزي
روغنهــاي اسانســی در حقیقــت از نــوع
فــرار بــا منشــاء
روغنهــاي خوشبــوي
ّ
گياهــي هســتند .البتــه بايــد ميــان روغنهــاي
بهدســت آمــده از عطرگيــري بــا روغنهــاي
ّ
حــال و
جــاذب يــا اســتخراج توســط
روغنهــاي اسانســي بازيابــي شــده توســط
تقطيــر ،تفــاوت قائــل شــد .در روغنهــاي
حاصــل از تقطيــر ممكــن اســت اجــزاي
ـرار بــوده و اجزايــي كــه بهدليــل
ســازنده غيرفـ ّ
تقطيــر از بيــن رفتهانــد را نداشــته باشــد.
بهطوركلّــي ميشــود گفــت در عمــل تقطيــر
مــا قســمتي از مــواد مــورد نيازمــان را از دســت
محمــدي كــه
ميدهيــم .بهعنــوان مثــال ،گل ّ
فنيــل الــكل در بخــش آبــي محصــول تقطيــر
از بيــن م ـيرود و يــا عصــارهی بهارنارنــج كــه
روغــن تقطيــر شــده بخــش بســيار كوچكــي از
متيــل آنترانيــات اســت ،در حالــي كــه روغــن
اســتخراج شــده ممكــن اســت حــدود يــك
ششــم ايــن جــزء ســازنده را داشــته باشــد.
روغنهــاي اسانســي در اصــل در آب نامحلــول
و در حاللهــاي آبــي محلــول هســتند.
همانطــور كــه در مــورد گالب و عصــارهی
بهارنارنــج ديــده ميشــود ،مقــدار كافــي روغــن
ممكــن اســت در آب حــل شــود و بــوي تنــدي
بــه محلــول بدهــد .ايــن روغنهــا بــه قــدر
ـرار هســتند و در بيشــتر مــواد هنــگام
كافــي فـ ّ
تقطيــر تغييــر نميكننــد و همچنيــن بــا بخــار
ـرار هســتند و رنگشــان از بــي رنــگ تا زرد
آب فـ ّ
يــا قهوهاي اســت .يــك روغــن اسانســي معموالً
مخلوطــي از تركيبــات اســت .تركيباتــي را كــه
در روغنهــاي اسانســي بهوجــود ميآينــد
ميتــوان بهصــورت اســترها ،الکلهــا،
آلدهیدهــا ،فنولهــا ،کتونهــا ،الکتونهــا،
ترپنهــا و هیدروکربنهــا دســتهبندي كــرد.
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توجــه بــه پدیــده هــای پیرامــون ،راز
پیشــرفت جوانــان

مصاحبــه بــا دکتــر قلــی زاده عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه فردوســی
مــن در ســال  ۱۳۴۴در شــهر اســفراین
اســتان خراســان شــمالی بهدنیــا آمــدم و
تحصیــات ابتدایــی و نهایتـاً دیپلــم را در ایــن
شهرســتان ســپری کــردم و در کنکــور ســال
 ۶۲بــا ا ّولیــن انتخابــم کــه دبیــری شــیمی
بــود در دانشــگاه فردوســی پذیرفتــه شــدم و
دورهی کارشناســی را دردانشــگاه فردوســی
بــه پایــان رســاندم و در ســال  ۶۷در مقطــع
کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــیراز قبــول
شــدم و دورهی کارشناســی ارشــدم را از ســال
 ۶۸شــروع کــردم .پــس از پایــان ایــن دوره در
مجتمــع فــوالد اســفراین بــه عنــوان مســئول
آمــوزش مشــغول بــه کار شــدم و تعــدادی کار
اجرایــی درصنعــت انجــام دادم کــه بــرای مــن
کلیــد خوبــی را زد و ســال  ۷۲بالفاصلــه در

در امتحــان دکتــری شــرکت کــردم و در همــان
بــازه کــه فارغال ّتحصیــل شــدم ،در دانشــگاه
خواجهنصیــر تهــران امتحــان اعــزام دادم ا ّمــا
در آن زمــان وزارتخانــه بــا مشــکل ارز مواجــه
شــد کــه نتیجـهی کنکــور اعــام نشــد .ســپس
در کنکــور داخلــی شــرکت کــردم و بالفاصلــه
دکتــری شــیراز قبــول شــدم و در ســال ۷۴
درحالــی کــه مشــغول ادامــهی تحصیــل
دکتــری بــودم ،یــک روز از وزارتخانــه بــا مــن
تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه شــما دکتــری
اعــزام قبــول شــدید و مــن ســریعاً بــه تهــران و
ســازمان پژوهــش علمــی صنعتــی ایــران بــرای
مصاحبــه رفتــم .مــن مصاحبــه را خیلــی خــوب
جــواب دادم و متأهــل هــم بــودم همچیــن در
ســربازی هــم خدمــت کــرده بــودم و رقیــب

مــن خانمــی از دانشــگاه بابلســر بــود که ایشــان
مجــرد و معدلــش هــم از مــن کمتــر بــود در
نتیجــه شــرایط اعــزام را نداشــت و طبیعتـاً من
بــرای اعــزام پذیرفتــه شــدم .پــس از ایــن کــه
بــه مــن گفتنــد پذیرفتــه شــدی هنگامــی کــه
درحــال برگشــتن بــودم ،یکــی از اســتادهایی
را دیــدم کــه از اســاتید مصاحبهکننــده بــود.
ایشــان از مــن پرســید کــه االن مشــغول چــه
کاری هســتی؟ کــه گفتــم مــن دانشــجوی
دکتــرای ســال چهــارم هســتم و ایشــان گفــت
کــه بــا ایــن شــرایط شــما نمیتوانــی اعــزام
بشــی .گفتــم مــن قبـ ً
ا امتحــان اعــزام دادم و
نمیخواهــم اینجــا درس بخوانــم ،میخواهــم
بــروم خــارج .اعتــراض کــردم و در ادامــه بــا
وزیــر صحبــت کــردم و راضــی شــد کــه بــرای
مــن یــک نامــه بنویســد کــه ایشــان همیــن
االن بــرای فرصــت مطالعاتــی میتواننــد بــه
خــارج از کشــور برونــد .اگــر آن زمــان بــه مــن
اجــازه میدادنــد ،اولیــن دانشــجویی در ایــران
میشــدم کــه موفــق شــده بــرای فرصــت
مطالعاتــی دورهی دکتــری بــه خــارج از کشــور
بــرود .وقتــی بــه شــیراز برگشــتم بــا مخالفــت
اســتاد راهنمــا مواجــه شــدم در نتیجــه مجبــور
شــدم مقطــع دکتــری را بــه پایــان برســانم و
در ســال  ۷۶از دکتــریام دفــاع کــردم .پــس از
فارغالتحصیــل شــدن ایــن نامــه بــه طــور کل
منتفــی شــد و از ســال  ۷۶در دانشــگاه حکیــم
ســبزواری ســبزوار مشــغول بــه کار شــدم.
ســال  ۸۰-۷۹از طــرف آقــای دکتــر ظهــور کــه
رئیــس دانشــگاه پیامنــور کل کشــور بودنــد
بهعنــوان رئیــس دانشــگاه پیــام نــور فریمــان
انتخــاب شــدم .پــس از دو ســال و در ســال ۸۱
دانشــگاه ســبزوار درخواســت برگشــت مــن را
ارائــه کــرد پــس بــه دانشــگاه ســبزوار برگشــتم
و بــه محــض برگشــت پلّههــای تر ّقــی را بــه
ســرعت طــی کــردم ۲ .ســال معــاون دانشــگاه
بــودم و بهعنــوان معــاون دانشــجویی فرهنگــی
نمونــهی کل کشــور انتخــاب شــدم .در ســال
 ۸۳اختراعــی را انجــام دادم و در مســابقات
جهانــی ســوئیس موفــق شــدم مــدال طــا را
کســب کنــم .دوبــاره بــه دانشــگاه برگشــتم و
بــه مــن یــک فرصــت مطالعاتــی دیگــر داده
شــد .بــرای یــک ســال بــه انگلســتان رفتــم و

پــس از اینکــه بــه ایــران بازگشــتم در ســال
 ۸۵مدیــرکل پژوهشــی دانشــگاه حکیــم
ســبزواری شــدم و بــا همیــن ســمت بــه
دانشــگاه فردوســی مشــهد انتقــال پیــدا کردم.
از ســال  ۸۹تــا االن در دانشــگاه فردوســی
مشــهد بــودم کــه طــی دو دوره مدیرگــروه
شــیمی بــودم .از زمانــی کــه آمــدم ،مســئولیت
 HSEکل دانشــگاه فردوســی بــا مــن بــوده و
همچنــان بهعهــدهی مــن اســت.
اگــر روی پدیدههایــی کــه در اطــراف مــا
رخ میدهنــد کمــی تأ ّمــل کنیــم ،بهطــور
بالقــ ّوه میتوانیــم شــغل ایجــاد کنیــم ا ّمــا
میتــوان گفــت کــه اشــکال اساســی تقریبــاً
 ۹۰درصــد افــرادی کــه در جامعــه هســتند
ایــن اســت کــه بــه پدیدههایــی کــه پیرامــون
آنهــا هســت ،چنــدان د ّقــت نمیکننــد و
یــک حالــت عــادی بــه آنهــا نســبت بــه آنها
میگیرنــد .جوانــی دورهای اســت کــه انــرژی
فوقالعــادهای را در فــرد نهفتــه اســت .جــوان
دوســت دارد کــه ایــن انــرژی را بــروز دهــد.
احســاس دیگــری کــه در جوانهــا وجــود دارد
میــل بــه دیدهشــدن اســت .یعنــی همــواره
دوســت دارنــد کــه دیــده بشــوند و بــرای رفــع
شــدن ایــن احســاس دســت بــه کارهایــی

عجیــب و غریــب میزننــد تــا نشــان دهنــد
مــن هســتم؛ وجــود دارم .ا ّمــا متأســفانه در
جامعـهی مــا بهعلّــت شــرایط اقتصــادی خــاص
خــودش جــوان هــا را داخــل حــوزهای کــه
بایــد ببینیــم نمــی بینیــم و همیــن ندیدنهــا
باعــث بســیاری از انحرافــات میشــود .ولــی مــا
میتوانیــم ایــن مشــکالت را ســامان بدهیــم و
یــک جهتگیــری خــاص بــرای آنهــا ایجــاد
کنیــم .ایــن جهتگیــری خــاص باعــث
آمــدن آنهــا بــه حــوزهی علمــی کــه دارنــد
و دانشــی کــه فــرا گرفتهانــد میشــود .اگــر
جوانــان انــرژی مــازادی کــه مــن گفتــم را
رهــا کننــد ،مــا میتوانیــم ایــن انــرژی را
ســامان بدهیــم تــا فــرد بهجــای اینکــه
بخواهــد خــودش را فقــط نشــان بدهــد و بــه
جامعــه تحمیــل کنــد ،بیایــد و در یــک جهــت
قانونــی و علمــی بهدنبــال حرفــه و شــغل
باشــد .ولــی اشــکال ســازوکار علمــی فعلــی
کشــور مــا ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی مــا
بــه گون ـهای اســت کــه مــا بســتری را فراهــم
نکردهایــم تــا دانشــجو کار ف ّنــی یــاد بگیــرد.
دانشــجو  ۴ســال در دورهی کارشناســی درس
میخوانــد و کاری را یــاد نمیگیــرد .وقتــی
دانشــجو فارغالتحصیــل میشــود یــک گــپ
و اختــاف بیــن آموختههــا و چیــزی کــه
در صنعــت بــهآن نیــاز اســت برایــش وجــود
دارد .پــس وقتــی دانشــجو بــه صنعــت مراجعــه
میکنــد ،بهخاطــر خیلــی از مــواردی کــه
بایــد آمــوزش میدیــده اســت ولــی آمــوزش
ندیــده و بهعبارتــی امکاناتــش وجــود نداشــته،
صنعــت او را نمیپذیــرد .بــرای مثــال دانشــجو
دســتگاههای صنعــت را بهصــورت تئــوری
خوانــده اســت ولــی وقتــی بــه آنهــا مراجعــه
میکنــد ،دســتگاهها دســتگاههای جدیــد
هســتند و بــا دســتگاههایی کــه در تئــوری
خوانــده اســت و قدیمــی هســتند ،متفاوتانــد.
درنتیجــه دانشــجو نمیتوانــد بــا ایــن
دســتگاهها کار کنــد .پــس بههمیــن دلیــل
نیــروی جــوان وقتــی آمــوزش میبینــد ا ّمــا
بهعنــوان نیــروی کار جــذب نمیشــود ،عم ـ ً
ا
مشــکالتی پیــش میآیــد کــه ایــن مشــکالت
جامعــه را بهســمتی میکشــاند کــه شــاید
بــرای جامعـهی مــا مطلــوب نباشــد .درنتیجــه

جامعــه نمیپذیــرد کــه چنیــن رفتارهایــی از
جوانهــای ایــن نســل ســر بزنــد .ولــی یکــی
دیگــر از علّتهایــی کــه ایــن رفتارهــا از جوانان
ســر میزنــد ایــن اســت کــه بــه ســنی رســیده
کــه احســاس میکنــد االن بایــد شــغلی
داشــته باشــد ،ا ّمــا نــدارد .درنتیجــه مــوارد
دیگــری کــه بــه ایــن موضــوع ربــط دارنــد،
ماننــد شــرایط ازدواج و موقعیــت اجتماعــی،
فراهــم نمیشــوند و هرجــا هــم کــه جــوان
مــیرود ســرکوفت میخــورد.
یکــی از کارهایــی کــه مــا میتوانیــم انجــام
بچههــا بــا دســتگاهها
دهیــم ،آشــنا کــردن ّ
بهصــورت کاربــردی اســت .بایــد یکســری
از کارگاههــا از ایــن قبیــل گذاشــته شــوند.
ا ّمــا بهتریــن مجــری بــرای ایــن طرحهــا
انجمنهــای علمــی هســتند .وقتــی انجمــن
علمــی وارد ایــن قضیــه شــود میتوانــد از
معاونــت فرهنگــی دانشــگاه بودجــه اخــذ
بچههــا را بــا دســتگاهها آشــنا کنــد.
کنــد و ّ
لزومـاً نبایــد ایــن اتّفــاق داخــل دانشــگاه بیافتد
زیــرا خیلــی از دســتگاهها در دانشــگاه وجــود
ندارنــد .بــرای مثــال میتــوان هماهنگــی کــرد
و بــه شــرکت پتروشــیمی بجنــورد رفــت کــه
چــون خــود پتروشــیمی نوپاســت خیلــی از
دســتگاههایش هــم نــو و جدیــد هســتند .ایــن
بچههــا عالقهمنــد
کار باعــث میشــود هــم ّ
شــوند و هــم کار بــا دســتگاههای جدیــد را
نیــز یــاد بگیرنــد و شــاید ح ّتی دوســت داشــته
باشــند در آینــده در ایــن مــکان کار کننــد.
ا ّمــا دربــارهی ســؤال دومتــون کــه پرســیدید
چــه پارامترهایــی میتوانــد در شــیمی آلــی
ّ
جــذاب و کارآفریــن باشــد ،میتوانــم بگویــم
کــه شــیمی آلــی از بهتریــن رشــتهها بــرای
توجــه
کارآفرینــی اســت .ا ّمــا مــا بــه آن نــگاه و ّ
درســتی نکردهایــم .مــا فقــط درسهایمــان را
خواندهایــم بــا هــدف اینکــه نمــره بگیریــم
و فقــط درسهــا را پــاس کنیــم و واحدهــای
بیشــتری را بهســرعت بگذرانیــم تــا بــه ۱۳۳
واحــد مــورد نیــاز برســیم ،لیســانس بگیریــم و
بعــد هــم دورهی ارشــد را همینگونــه ســپری
کنیــم .نیامدیــم روی واکنشهایــی کــه اتفــاق
میافتــد تمرکــز کنیــم و بــا نگاهــی ن ّقادانــه
بــه آنهــا نــگاه نکردهایــم کــه آیــا مــوادی کــه

بــه آنهــا نیــاز داریــم را میتوانیــم خودمــان
بســازیم؟ یکــی از کارهایــی کــه میتوانیــم
انجــام دهیــم ایــن اســت کــه برویــم و بفهمیــم
کــدام یــک از مــواد شــیمیایی آلــی را نیــاز
داریــم ا ّمــا در داخــل کشــور تولیــد نمیشــود.
ایــن مــواد اگــر در داخــل کشــور تولیــد
بشــوند شــغلهای بســیاری ایجــاد میشــود.
زیــرا تمامــی ایــن مــواد از خــارج کشــور وارد
میشــوند منتهــی در داخــل ایــران فنــاوری
ســاخت بعضــی از ایــن مــواد وجــود نــدارد.
پــس مــا بایــد رویکــردی را بــرای دانشــجویان
ارشــد و دکتــری قراردهیــم کــه بــه جــای آنکه
هــدف دانشــجویان دکتــری یــا کارشناســی
ارشــد ایــن باشــد کــه از تزشــان مقالــهی q1
در بیایــد ،روی فنــاوری ســاخت ایــن مــواد کار
کننــد .اگــر ایــن اتفــاق افتــاد آن وقت دانشــگاه
مشــکلی از جامعــه را حــل کــرده اســت .اگــر
مــا نگاهمــان را بــه ایــن ســمت تغییــر دهیــم
کــه ایــن حرکتهــا اتفــاق بیافتنــد ،درنتیجــه
راهــکار ســاخت ایــن مــواد پیــدا میشــوند و
بچههــا ایــن کار را الگــوی خودشــان قــرار
اگــر ّ
دهنــد ،بــا اســتفاده از ایــن الگــو ،زمینــه آمــاده
میشــود و میتــوان هــم مــواد را داخــل
کشــور ســنتز کــرد هــم شــغل و درآمدزایــی
ایجــاد کــرد.
خاطــرهای کــه دوســت دارم تعریــف کنــم،
دربــارهی زمانــی اســت کــه معــاون دانشــجویی
فرهنگــی دانشــگاه ســبزوار بــودم ،یــک بــار
ایــن جملــه را بــرای دوســتان دانشــجو گفتــم
کــه(( :مــن داخــل یــک اتــاق شیشـهای شــفاف
نشســتهام .هرجــا شــما احســاس کردیــد ایــن
شیشــه کــدر شدهاســت و مــن کوتاهــی و
قصــور کــردهام شــما میتوانیــد آن شیشــهی
کــدر را بشــکنید )).یــک روز کــه در اتــاق مــن،
مثــل همیشــه ،بــاز بــود ،یکــی از دانشــجویان
وارد اتــاق مــن شــد و نگاهــی بــه مــن کــرد و
گفــت :آقــای دکتــر آن شیشــه کــدر شــده و
مــن اینجــام تــا آن شیشــه را بشــکنم .تــا گفتم
کــدام شیشــه؟ ایشــان بــا یــک لگــد شیشـهی
در اتــاق مــن را از بــاال تــا پاییــن شکســت!
مــن پشــت میــز نشســته بــودم و میخندیــدم
چــون ایشــان دچــار یــک توهــم شــده بــود و او
را شــارژ کــرده بودنــد .خــب تــا آمــد بهخــودش

بجنبـد ،حراسـت دانشـگاه ،چـون اتاقـش بـا
اتـاق مـن فاصلـهی چندانـی نداشـت ،آمـد و او
را دسـتگیر کـرد .از من خواسـتند تـا از آن فرد
شـکایت کنم .اگر من شـکایت میکردم ایشـان
اخـراج میشـد .ا ّمـا من شـکایت نکـردم .با این
حال حراسـت از طـرف "میز معاونت دانشـگاه"
از ایشـان شـکایت کرد کـه به معاونت دانشـگاه
توهیـن شـده اسـت .جلسـهای برای رسـیدگی
بهایـن موضـوع برگـزار شـد کـه چـون معـاون
دانشـجویی یـک دانشـگاه ،قاضـی آن دانشـگاه
هـم هسـت ،مـن قاضـی آن جلسـه بـودم .مـن
بـرای ایشـان دو تـرم اخـراج درنطـر گرفتم .در
اواسـط ایـن اخـراج ایشـان بـه مـن سـر زد و
گفـت شـما همچنـان آن چهـرهی خنـدان را
داریـد و مـن بعـد از اینکه به شـما حمله کردم،
فکـر کـردم که شـما من را اخـراج میکنیـد ا ّما
بعـدا ً فهمیـدم کـه شـما از مـن حمایـت کردید
و نگذاشـتهاید اخـراج بشـوم و االن میخواهـم
بهشـما بگویـم که آن کسـی که مـن را تحریک
کـرده بـود ،فالنـی بود و دلیل ایـن تحریک هم
ایـن بـود کـه شـما در مسـابقات جهانـی مدال
آورده بودیـد و در آخـر کار مـن راهنمایـیاش
کـردم و گفتـم شـما وقـت بگذاریـد و درس
بخوانیـد و یـک ترم از اخراجش را هم بخشـیدم
و بـهاو گفتـم کـه بـا ایـن افـراد فعالیـت نکنـد.
یـک روز بـا یـک جعبـه شـیرینی آمـد در اتاق
مـن و گفـت آقای دکتـر من آمدهام و شـیرینی
قبـول شـدنم را آوردهام گفتـم :کجـا قبـول
شـدی؟ ایشـان کاردانی میخواند و کارشناسـی
دانشـگاه اصفهان قبول شـده بـود .بعدها دوباره
یـک بـار دیگـر بـه اتـاق مـن آمـد و گفـت :من
میخواهـم با یکـی از دخترهایی که دانشـجوی
شماسـت ازدواج کنـم و میخواهـم شـما بـرای
این کار واسـطه بشـوید .من گفتم :شـماها مثل
بچههـای مـن هسـتید و به خانهی ایشـان زنگ
ّ
زدم و شـرایط ازدواج آنهـا جـور شـد و باهـم
ازدواج کردنـد .ایشـان االن دانشـجوی دکتـری
در دانشـگاه فردوسـی اسـت و همسرشـان هـم
دانشـجوی دکتـری آزاد مشـهد هسـتند .یعنی
آن اتفـاق کـه شیشـه شکسـت ،درنهایـت باعث
خیر شـد و ایـن خاطـرهی شـیرین هیچوقت از
یـاد من نمـیرود.

صبا رجائیان
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پلیمرهای مورد اسـتفاده درکاشـتنیهای ج ّراحی
کاشــتنی نوعـــی ابــزار پزشــکی اســت
کـــه بـــرای جایگزینــی یــک عضـــو
زیســتی ،حمایــت از یــک ســاختار
زیســتی آســیبدیده یــا تقویــت
ســاختار در بخشــی از بــدن قــرار داده
میشـــود.
زیســتمواد ( )Biomaterialsترکیبــات بــا
منشــأ طبیعــی و یــا مصنوعــی هســتند کـــه از
آنهــا بــهطور کامــل یــا تعویضــی در قســمتی
از بافــت بــدن انســان اســتفاده میشــود.
تمدنهـــاي
اســتفاده از زیســتمواد بــه ّ
کهــن بـــرمیگردد .در مومیايیهــاي مصــري،
اعضایــی ماننــد چشــم ،گــوش ،دنــدان و بینــی
مصنوعــی پیــدا شــده اســت .در چیــن و هنــد
نیــز از مــوم ،چســب و بافــت در بازســازي
بخشــی از بــدن کـــه از بیــن رفتــه و یــا معیوب
شــده ،اســتفاده میشــد .در طــول قرنهــا
بــا پیشــرفت در مــواد مصنوعــی ،زیســتمواد
بهصــورت کاشــتنی  Implantsنــخ
بخیــه ،صفحههــاي اســتخوانی ،مفصلهــاي
جایگزیــن ،لیگامانهــا ،گرافــت عروقــی،
دریچههــاي قلــب ،لنزهــاي داخــل چشــم و..
یــا بهطــور گســتردهاي بــراي جایگزینــی و یــا
بازگردانــدن عملکــرد بافــت یــا انــدام آســیب
دیــده ،کمـــک در ترمیــم ،بهبــود عملکــرد،
اصــاح و رفــع اختــاالت اســتفاده شــده و
بهایــن ترتیــب کیفیــت زندگــی بیمــاران را
بهبــود بخشــیده اســت .در حالحاضــر مــواد
مصرفــي در بــدن را ميتــوان بــه گروههــاي

فلــزات ،پليمرهــا ،ســراميكها و مــواد مر ّكــب
دســتهبندي کــرد .كاربــرد زیسـ ـتمواد ،تابــع
و متأثــر از واكنــش مــا ّده و بــدن بــوده و بايــد
زيستســازگار باشــند .از ميــان مــواد مختلفــي
كــه بــرای مصــارف زيســتي و بهداشــتي بـهكار
ميرونــد ،مــواد پليمــري داراي جايــگاه
ويــژهاي هســتند ،بهطــوري كــه حــدود ٩٠
درصــد زیســتمواد ،پايـهی پليمري دارند .بـــا
توجــه بــه نزدیکــی خــواص فيزيكــي پليمرهــا
ّ
بــه بافـــت نــرم ،از آنهــا در بافتهايــي ماننــد
پوســت ،زردپــي ،غضــروف ،ديــوارهی عــروق،
عدســي چشــم ،پســتان و مثانــه ،بهرهگيــري
ميشــود .از جملــه پليمرهــاي مناســب بــرای
ايــن مصــارف پلياولفينهــا ،پليآميدهــا،
پلياســترها ،پلياورتانهــا ،پليآكريالتهــا،
پليســولفونها ،پلياترهــا و الكتيكهــای
ســيليكوني هســتند.
برخــي از ايــن مــواد در نخهــای بخيــه،
چسـبهای بافــت و يــا پركــردن فضــا اســتفاده
ميشــود .هنگامــي كــه یــک قطعــه بــا بافــت
بــدن و بهطــور كلّــي بــا محيــط زنــده تمــاس
پيــدا ميكنــد ،بايــد حداقــل شــرايط ذیــل
را داشــته باشــد :بايــد بــه شــکلی باشــد
کــه بتوانــد نقــش خــود را ايفــا كنــد .یعنــی
دربرابــر بارهــای مکانیکــی متنــاوب اســتحکام
خســتگی ،اســتحکام کافــی داشتهباشــد و
بتوانــد دورههــای بارگــذاری را تــا چندیــن
برابــر وزن بــدن تحمــل کنــد .برخــي از
ويژگيهــاي عمــدهی فيزیكــی  -مكانيكــي

جــدول  .١فهرســتي كوتــاه از عمــده كاربردهــای
زيســتمواد در پزشــکی

كــه در بهرهگيــري از زيســتمواد اهميــت
دارنــد ،عبارتانــد از :اســتحكام ،تــوان
كششــي ،تــوان خمشــي ،تراكمپذيــري،
ضربهپذيــري ،خســتگي ،خــزش ،پارگــي،
خوردگــي ،ســاييدگي و تركبــرداري در
اثــر ضربــه ،كــه جملگــي خواصــي مكانيكــي
هســتند و بــه ســاختار گروههــای جانبــی در
زنجیرهــای پلیمــری و توزیــع وزن مولکولــی
پلیمــر وابســتگی زیــادی دارنــد ،سترونشــونده
ـمی يــا بيمــاريزا باشــند ،بــا
باشــند ،نبايــد سـ ّ
بــدن ســازگار باشــند و موجــب واكنشهــای
ايمنــي و خونلختگــي نشــوند ،اگــر جســم
در بــدن ناپايــدار اســت ،اجــزاي حاصــل از
ســمي يــا مضــر نباشــد ،اگــر
تخريــب آن
ّ
بــر اثــر واكنشهایــی بــه تشـــكيل شــبكهی
ســهبعدي منجــر شــد ،ايــن امــر نامطلــوب
نباشــد.
از لحــاظ کارکــرد در بــدن زیســتمواد
پلیمــری دو دســته انــد :يكــي آنهايــي كــه
زيستســازگار ،ولـــي پايدارنــد و ديگــري
آنهايــي كــه ضمــن زيستســازگاري ،آهســته
آهســته در بــدن تجزيــه و بــه مولكولهــاي
كوچــك تبديــل ميشـــوند و ســرانجام از
ميــان ميرونــد .ايــن نــوع پليمرهــا را زيســـت
تخريبپذيــر مينامنــد .از پليمرهــاي زيســت
تخريبپذيــر بهعنــوان نمونــه پلياســترهاي
طبيعــي و ســنتزي و پليآميدهــا ،در مصارفــي
چــون نــخ بخيــه و يــا صفحــات اســتخواني
اســتفاده ميشــود .ايــن مــواد ميتواننــد تــا
ترميــم بافــت ،بهعنــوان داربســت مو ّقــت
عمــل كننــد .از كالــژن نوسازيشــده نیــز
بهطــور گســـتردهاي در جايگزینــي ديــوارهی
شــريانها ،دريچههــاي قلــب و پوســت
مصنوعــي اســتفاده ميشــود.
اتصــال محکــم آنهــا بــه یکدیگــر میشــود.
ســخت و تــرد اســت.

پلیمرهای غیرقابل جذب:
ســیمان اســتخوان یــا پلیمتیــل متاکریــات
( )PMMAاز یــک پــودر جامــد پلیمــر و
مونومــر مایــع متیــل متاکریــات ()MMA
بههمــراه چنــد افزودنــی دیگــر تشــکیل
میشــوند .ایــن مخلــوط در ابتــدا خمیــری
اســت ولــی در عــرض چنــد دقیقــه ســفت
و محکــم میشــود .قــرار گرفتــن ســیمان
اســتخوانی در بیــن اســتخوان و فلــز موجــب
اتصــال محکــم آنهــا بــه یکدیگــر میشــود.
ســیمان از یــک طــرف در خلــل و فــرج ریــز
اســتخوان نفــوذ کــرده و از طــرف دیگــر بــه فلز
میچســبد و بدیــن ترتیــب اتصــال محکمــی
را بیــن ایــن دو ایجــاد میکنــدPMMA .
درصــد گذردهــی نــور زیــادی ،حــدود ،%۹۲
دارد و از ایــن لحــاظ مــا ّدهای شــفاف اســت.
در حالــت خالــص ،زیستســازگاری بســیار
خوبــی بــا بــدن نشــان میدهــد .ایــن مــا ّده
بســیار ســخت و تــرد اســت.

میدانیــم کــه واکنشهــای پلیمــر شــدن از
ســه مرحلـهی آغــاز ،انتشــار و اختتــام واکنــش
تشــکیل شــدهاند .دیبنزوئیــل پراکســاید
بــه عنــوان آغازگــر واکنــش و هیدروکینــون
واکنــش
متوقفکننــدهی
بهعنــوان
بههمــراه چنــد افزودنــی دیگــر اســتفاده
میشــود .باریــم ســولفات در ترکیــب ســیمان
اســتخوان بهعنــوان جــاذب اشــعهی ایکـــس
( )Radiopaqueعمــل میکنــد و باعــث
دیدهشــدن ســیمان در تصویــر رادیوگرافــی
میشــود .برخــی فرمولبندیهــا حــاوی یــک
رنــگ یــا آنتیبیوتیــک نیــز هســتند .اختــاط
مونومــر  MMAو پلیمر  PMMAگرمازاســـت.
افزایــش دمــا در فصــل مشـــترک اســتخوان و
ســیمان اتّفــاق میافتــد و باعــث کشتهشــدن
ســلولهای اســتخوانی اطــراف میشـــود.
بیشــترین دمــا درطــول فراینــد ســفت شــدن

اســتخوان ( )٨٠-١٢٤°گــزارش شــده اســت.
بافــت طبیعــی اســتخوان درصــورت حــرارت
مــدت کمتــر
دیــدن تــا دمــای  ۴۷°Cدر
ّ
از  ۱دقیقــه ،آســیب میبینــد و تخریــب
میشــود .میتــوان بــا ترکیبهــای مختلــف
و افزودنیهــای متفــاوت دمــای پلیمــر شــدن
را کاهــش داد .البتــه ایــن افزودنیهــا بــر ســایر
خــواص پلیمــر ماننــد خــواص مکانیکــی و...
تأثیــر نامطلــوب میگذارنــد .مونومــر MMA
ســمیت باالیــی دارد و در واکنــش
درجــهی
ّ
پلیمــر شــدن تمــام آن مصــرف نمیشــود.
بهطــور متوســـط ( )%٢-٦از مونومــر MMA
بعــد از کامــل شــدن فراینــد تشــکیل ســیمان،
داخــل ســیمان باقــی میمانــد و ایــن مقــدار
بهمــرور زمــان نشـــت میکنــد و وارد بافــت
ـمی
اطــراف میشــود .ایــن انتشــار مونومــر سـ ّ
باعــث مــرگ (نکـــروز) ســلولها میشــود.
درنهایــت یکــی از مهمتریــن مزایــای
ســیمان اســتخوان ایــن اســت کــه اگــر
جراحــی
بهصــورت ناخواســته بــاری در محــل ّ
وارد شــود ،ســیمان بــار را جــذب و میــرا
میکنــد PMMA .همچنیــن بهعنــوان یــک
جذبکننــدهی شــوک عالــی عمــل میکنــد.
بعــد از  ،PMMAپرمصرفتریــن پلیمــر در
جراحیهــای ارتوپــدی ،پلیاتیلــن
زمینــهی ّ
میباشــد .روشهــای ســترون کــردن آثــار
بســیار مهمــی روی خــواص مکانیکــی
پلیاتیلــن خواهــد داشــت .ســترون ســازی بــا
تولیــد رادیکالهــای آزاد بهواســطهی تابــش
اشــعهی گامــا انجــام میشــود .درحضــور
اکســیژن مولکولــی ،زنجیرهــای ت ّکهت ّکــه
شــده ایجــاد و تخریــب حاصــل ســبب کاهــش
مقاومــت مکانیکــی کاشــتنی میشــود .بــه
عبــارت دیگــر تابــش اشــعهی گامــا درغیــاب
اکســیژن میتوانــد بــه شبکهایشــدن
زنجیرهــا و ایجــاد یــک کاشــتنی مناســب بــا
خـــواص مکانیکــی بهینــه منجــر شــود .افزودن
ضداکســندهی
ویتامیــن  Eبهعنــوان یــک ّ
( )Antioxidantطبیعــی میتوانــد از
تخریــب اکسایشــی زنجیــر جلوگیــری کنــد.
اگرچــه پلیاتیلــن از دســته پلیمرهــای بیاثــر
ذرات ریــز میکرونــی
محســوب میشــودّ ،
( )UHMWPEکــه دراثــر ســایش در مفصــل

ســمی و
اســتخوان پدیــد میآینــد ،بســیار
ّ
مشــکلآفرین هســتند .همچنیــن موجــب
ســـت شــدن و لقشــدگی پروتــز میشــوند.

شــکل  .١تشــکیل ســیمان اســتخوان یــا پلیمتیــل
متاکریالت

پلیمرهای قابل جذب:
ایــن زیس ـتمواد پلیمــری در دورهی زمانــی
خاصــی در بــدن ،از بیــن رفتــه و جــذب
میشــوند و تجزی ـهی آنهــا در راســتای رشــد
ســلولهای آســیبدیده اســت.
روشهای مولكولي تخريب:
هــرگاه قطعــهی پليمــري كــه شــرايط
پذيــرش در بــدن را دارد در معــرض بافــت بدن
قــرار گيــرد ،مســـيرهاي متفاوتــي بســته بــه
راههــا و ســـرعت واكنشهــای تخريــب ،بــراي
متالشــي شــدن آن وجــود دارد .ايــن فروپاشــي
ميتوانــد بــه چنــد طريــق رخ دهــد :الــف) حل
شــدن ،بــدون شكســته شــدن مولكولهــای
ســازندهی جســم؛ ب) حــل شــدن تــوأم بــا
شكســتن ماكرومولكولهــا دراثــر حملــهی
شــيميايي يــا زيســتي؛ ج) حــل شــدن همــراه
بــا زيســتتخریب پذیــری شــيميايي ،تــوأم
بــا جــذب دراثــر ســوخت و ســاز و تبديــل
قطع ـهی پليمــري بــه مــواد معدنــی ،يــا دفــع
آنهــا از بــدن (بــه شــكل مولكولهــای كربــن
دياكســيد و آب از ريــه یــا كلّيههــا).

مواد کامپوزیتی:
مــواد کامپوزیتــی برپایــهی پلیمرهــای
جذبپذیــر شــامل پلیالکتیــک اســید
و پلیگلیکولیــک اســید میباشــند کــه
بهوســیلهی الیــاف مناســب تقویــت میشــوند؛
ایــن کامپوزیتهــا ضمــن ســازگاری خــوب بــا
ذرات
بـــدن ،درعمــل بــه خاطــر آزاد شــدن ّ
کربــن در اطــراف بافــت ،مشــکالتی را نیــز
بههمــراه میآورنــد .تقویتکنندههــای
مورداســتفاده شــامل الیــاف کربــن ،الیــاف
شیشــه ،الیــاف آرامیــد و تقویتکنندههــای
ذرات هیدروکســی آپاتیــت
ســرامیکی هســتندّ .
بهعنــوان افزودنــی ســازگار بــا اســتخوان
یکــی از ایــن نــوع افزودنیهــای تقویتــی و
زیستســازگار اســت.
ازجملــه کاربردهــای پلیمرهــای مــورد
جراحیهــای ارتوپــدی میتــوان
اســتفاده در ّ
بــه جایگزیــن کــردن مفاصــل ،جایگزیــن کردن
اســتخوان ،اتصــال مفصــل (فیــوژن) ،پرکــردن
اســتخوان ،ترمیــم شکســتگی و داربســت هــای
پلیمــری اشــاره کــرد.

سیاوش وجدانی
شیمی کاربردی 96

اخبار عمومی دنیای شیمی
پایان کار سوختهای فسیلی؟

آهنرباهایی که بازدهی تولید هیدروژن با شکافت آب را دو برابر میکنند.

منتقــل کــردن یــک آهنربــای ســادهی
دائمــی بــه فاصلـهای معقــول و قابــل دســترس
بــرای یــک رآکتــور شــکافت آب ،میتوانــد
بهراحتــی بازدهــی آن را تــا دو برابــر برســاند.
شــکافتگی آب پایدارتریــن راه بــرای تولیــد
هیــدروژن اســت و میتوانــد بنیانــی بــرای
یــک اقتصــاد جهانــی بینیــاز از ســوختهای
فســیلی شــود .بــا اینکــه تکنولــوژی الزم بــرای
تولیــد مقادیــر انبــوه هیــدروژن بــا شــکافت آب
در دســترس اســت ا ّمــا ایــن روش نســبت بــه
تولیــد هیــدروژن از بخــار متــان ،کــه مقــدار
زیــادی گاز  CO2نیــز آزاد میکنــد ،بســیار
گــران هســت.
طــرح کلّــی جدیــد بــرای بهبــود الکترولیــز
کنندههــای آب بــه ایــن صــورت اســت :تولیــد
هیــدروژن در پتانســیلهای نســبتاً پاییــن بــا
نزدیــک کــردن یــک آهنربــای دائمــی بــه
آنــد کــه ســریعاً باعــث کاهــش انــرژی مــورد
نیــاز میشــود .بــر خــاف تالشهــای قبلــی
کــه نیــاز بــه فلــزات گرانبهــا داشــتند ،در
ایــن تحقیقــات بهطــور معمــول از فلــزات
فــراوان در ســاختار زمیــن چــون آهــن و نیــکل
بهعنــوان کاتالیســت اســتفاده شــد .هرچنــد
محققــان اعتقــاد دارنــد کــه بــا اســتفاده از
یــک الکترولیــز کننــده میتواننــد بازدهــی
تولیــد هیــدروژن در آزمایشــگاه را تــا %١٠٠
نیــز برســانند ،ا ّمــا انتظــار م ـیرود ایــن عــدد
در کارهــای صنعتــی بیــن  ٣٠تــا  ٤٠درصــد
باشــد.
بــه منظــور گســترش انــرژی هــای پایــدار،
تولیــد هیــدروژن تجدیدپذیــر توســط جفــت
کــردن الکترولیزکننــده هــای آب بــا منبــع
انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه عنــوان هــدف
قــرار داده شــد .بــا اینحــال اجــرا کــردن
ایــن طــرح بــه علّــت بــازده کــم و تنــاوب ایــن
منبــع انــرژی تجدیدپذیــر کار دشــواری اســت.

الکترولیزکننــده هــای آب بهتریــن راه حــل
جهــت برطــرف کــردن ایــن مشــکل هســتند
کــه بــه علّــت تشــکیل پیوندهــای شــیمیایی
در مولکــول هیــدروژن ســبب ذخیــره شــدن
انــرژی مــی شــوند.
تیمــی از محققیــن اســپانیایی کار خــود را
بــا تحقیقــات بــر روی آنــد کــه اکسیداســیون
آب بــه اکســیژن در آن اتفــاق می-افتــد،
شــروع کردنــد .ایــن نیــم واکنــش نیــاز بــه
مقــدار زیــادی انــرژی دارد کــه ایــن یــک
گلــوگاه در شــکافت آب اســت .آن هــا نشــان
دادنــد کــه وجــود یــک میــدان مغناطیســی
مــی توانــد نــرخ اکسیداســیون آب را افزایــش
دهــد کــه ایــن طــرح بــه راحتــی اجــرا شــده
اســت .آهنرباهــا روشــی دیگــر بــرای تولیــد
میســر ســاختند کــه بــا کمــک
هیــدروژن نیــز ّ
فریتــی ،کــه بهخوبــی و
کاتالیســتهای ّ
بــدون نیــاز بــه مصــرف چســب اضافــی جــذب
الکتــرود مغناطیســی میشــوند ،صــورت
میگیــرد.

شــکل  .١نمونــهای از کاتالیســتهای آهنربایــی
مــورد اســتفاده در ســلول الکترولیــز جهــت افزایــش
بازدهــی شــکافت آب و تولیــد هیــدروژن.

پوریا ابتهاج
شیمی محض 96

ابر رسانا
ابررســانا بــه معنــی فــوق رســانا
میباشــد و درواقــع میتــوان گفــت
کــه ایــن واژه در مــورد رســانایی
فوقالعــاده قــوی بــهکار مــیرود و
اجســامی را کــه دارای ایــن خاصیــت
باشــند ،اجســام ابررســانا میگوینــد.
ابررســانایی پدیــدهای اســت کــه در دماهــای
بســیار پاییــن بــرای برخــی از مــواد رخ میدهد.
در حالــت ابررســانایی مقاومــت الکتریکــی ما ّده
دقیقــاً صفــر میشــود و همچنیــن مــا ّده
خاصیــت دیامغناطیــس کامــل پیــدا میکنــد؛
یعنــی میــدان مغناطیســی را از درون خــود
طــرد میکنــد .طــرد میــدان مغناطیســی
تنهــا تفــاوت اصلــی ابررســانا بــا رســانای کامــل
اســت ،زیــرا در رســانای کامــل انتظــار مـیرود
میــدان مغناطیســی ثابــت بمانــد ،در حالــی
کــه در ابررســانا میــدان مغناطیســی همــواره
صفــر اســت.
ویژگــی ابررســانایی از ســوی پروفســور
هلنــدی ،کمرلینــگ اونــز در  ۸آوریــل ســال
 ۱۹۱۱در دانشــگاه لیــدن دیــده شــد .وی
دریافــت کــه در دمــای خیلــی پاییــن ،مقاومــت
ـدی غیرقابــل اندازهگیــری کاهــش
جیــوه تــا حـ ّ

مییابــد .وی دریافــت هنگامــی کــه دمــای
جیــوه بــه ســوی صفــر هروســپ (مطلــق)
کاهــش داده میشــود ،رونــد کــم شــدن
آرام مقاومــت بــه ناگهــان در نزدیکــی دمــای
 ۴درجــهی کلویــن بــا افــت بســیار بزرگــی
روبــهرو شــده و پاییــن تــر از ایــن دمــا،
جیــوه هیــچ گونــه مقاومتــی از خــود نشــان
نمیدهــد .اونــز بــه ایــن پیامــد رســید کــه در
دمــای کمتــر از  ۴درجـهی کلویــن ،جیــوه بــه
حالــت دیگــری ،کــه از حالتهــای شــناخته
شــدهی پیشــین متفــاوت بــود ،رسیدهاســت.
ایــن حالــت تــازه ابررســانایی نــام گرفــت.
هیــچ نظریـهای بــرای توضیــح این رخــداد در
طــول پنجــاه و شــش ســال بعــد از کشــف ارائه
نگردیــد .تــا وقتــی کــه در  1957در دانشــگاه
الینویــس ،ســه فیزیــکدان بــه نامهــای
 Robert Schrieffer، LeonCooperو
 John Bardeenنظریــهی میکروســکوپی
خــود را ارائــه کردنــد کــه بعــدا ً بــا نــام تئــوری
( BCSحــروف ابتدایــی نــام محققان) شــناخته
شــد .نظریــه  ،BCSبهطــور خیلــی ســاده،
بیــان میکنــد کــه شــارش الکترونهــا در
یــک مــا ّدهی ابررســانا بــه صــورت جفــت

الکتــرون انجــام میپذیــرد .جفــت الکترونهــا
را زوجهــای کوپــر مینامنــد .عامــل
جفتشــدگی الکترونهــا فونــون اســت.
هنگامــی کــه یــک زوج الکتــرون در داخــل
ســاختار شــبکهی ابــر رســانا شــارش میکنــد،
پشــت ســرش ر ّدپایــی برجــای میگــذارد
کــه ایــن ر ّدپــا مســیری بــرای الکترونهــای
دیگــری کــه آن را دنبــال میکننــد خواهــد
بــود .بدیــن ترتیــب از برخــورد الکترونهــا
ذراتــی کــه ممکــن اســت ســبب
بــا ســایر ّ
مزاحمــت در شــارش آنهــا و ایجــاد مقاومــت
(چیــزی کــه در رســاناهای معمولــی رخ
میدهــد) داخــل شــبکه شــوند ،جلوگیــری
خواهــد شــد.
ســومین رخــداد مهــم در تاریــخ ابررســانایی
در ســال  1986اتفــاق افتــاد ،وقتــی کــه
 George Bednorzو  Alex Muellerدر
حــال کار کــردن در آزمایشــگاه  IBMنزدیــک
شــهر زوریــخ ســوئیس ،یــک کشــف مهــم
دیگــر کردنــد
ابررســانایی در دماهــای باالتــر از دماهایــی کــه
قب ـ ً
ا بــرای ابررســانایی شــناخته شــده بودنــد
ا متفــاوت از آنچــه قبــ ً
در فلزاتــی کامــ ً
ا
فلــز ابررســانا شــناخته میشــد .ایــن کشــف
باعــث ایجــاد زمینــه جدیــدی در علــم فیزیــک
شــد .از نظــر عملــی ابرســاناهای دمایبــاال
کاربردهــای بســیار بیشــتری دارنــد ،زیــرا در
دماهایــی ابررســانا میشــوند کــه راحتتــر
قابــل ایجــاد هســتند.
درحقیقــت طــرد میــدان مغناطیســی ،تنهــا
تفــاوت اصلــی ابررســانا بــا رســانای کامــل
اســت .زیــرا در رســانای کامــل انتظــار مـیرود
میــدان مغناطیســی ثابــت بمانــد ،در حالــی
کــه در ابررســانا میــدان مغناطیســی همــواره
صفــر اســت .مقاومــت الکتریکــی یــک رســانای
فلــزی بــه تدریــج بــا کاهــش دمــا کــم مــی
شــود .در رســاناهای معمولــی مثــل مــس و
نقــره ،وجــود ناخالصــی و مشــکالت دیگــر ایــن
رونــد را کنــد میکنــد .بهطــوری کــه ح ّتــی
در صفــر مطلــق هــم نمونههــای معمــول مــس
همچنــان مقاومــت الکتریکــی کمــی دارنــد.
درمقابــل ابررســاناها مــوا ّدی هســتند کــه
اگــر دمایشــان از یــک دمــای بحرانــی کمتــر

شــود ،ناگهــان مقاومــت الکتریکــی خــود را
از دســت میدهنــد و جریانــی از الکتریســیته
در یــک حلقــه ابررســانا میتوانــد بــرای
مــدت نامحــدودی بــدون وجــود مولّــد
جریــان وجــود داشــته باشــد .ابررســانایی نیــز
پدیــدهای کوانتومــی اســت و نمیتــوان آن را
بــا فیزیــک کالســیک بــه ماننــد یــک رســانای
مطلــوب توصیــف کــرد .پدیــدهی ابررســانایی
بــرای طیــف وســیعی از مــواد ماننــد قلــع و
آلومینیــوم وجــود دارد .همچنیــن برخــی
آلیاژهــا و نیمهرســاناها نیــز ابررســانا هســتند،
ولــی فلزاتــی مثــل طــا و نقــره ایــن پدیــده را
از خــود نشــان نمیدهنــد ،همچنیــن پدیــدهی
فرومغناطیــس هـم روی
ابررســانایی در فلــزات ّ
نمیدهــد.
بیشــتر ویژگیهــای فیزیکــی ابررســاناها در
مــواد مختلــف متفــاوت اســت .ماننــد ظرفیــت
گرمایــی و دمــای بحرانــی کــه ابررســانایی
در آن دمــا شــروع میشــود .ولــی درعــوض
برخــی ویژگیهــا وجــود دارنــد کــه بــه
نــوع مــا ّدهی ابررســانا شــده بســتگی ندارنــد.
مثــ ً
ا یکــی از ایــن ویژگیهــا ایــن اســت
کــه همــهی ابررســاناها دارای مقاومــت صفــر
در برابــر جریانهــای کــم (بــدون حضــور
میــدان مغناطیســی خارجــی) هســتند .وجــود
چنیــن ویژگیهــای "جهانــی و مشــترکی" در
بیــن ابررســاناها نشــان میدهــد کــه ابــر
رســانایی یــک حالــت ترمودینامیکــی اســت و
دارای بعضــی ویژگیهــای متمایــز اســت کــه
از جزئیــات میکروســکوپی بهمقــدار زیــادی
مســتقل اســت.

ویژگیهای ابررساناها

.۱مقاومــت ناچیــز در مقابــل عبــور جریــان
مســتقیم و توانایــی عبــور چگالــی جریــان
بــاال :امــروزه صرفهجویــی در مصــرف انــرژی،
یکــی از مهمتریــن نیازهــای کشــورهای
صنعتــی اســت .بودجههــای زیــادی صــرف
تحقیقــات در زمینــهی کشــف راههــای تــازه
و مؤثرتــر بــرای یافتــن انرژیهــای ارزان و
بــا ریســک کمتــر میشــود .برپایــهی ایــن
پدیــده ،بارهــای الکتریکــی میتواننــد بــدون
تلفــات گرمایــی از یــک رســانا عبــور کننــد.

بنابرایــن ابررســانایی بــا نقشــی کــه میتوانــد
در زمینــهی صرفهجویــی در تولیــد و انتقــال
انــرژی الکتریکــی بــازی کنــد ،در آینــدهی
بشــر نقشــی اساســی خواهــد داشــت و بــه
همیــن دلیــل در ســالهای اخیــر بیــش از
دههــزار پژوهشــگر بــا صــرف هزینههــای زیــاد،
تحقیقــات خــود را روی موضــوع ابررســانایی و
کاربردهــای آن در علــوم مختلــف متمرکــز
ســاختهاند .بــا توجــه بــه مقاومــت تقریبــ ٌا
صفــر ،ابررســاناها درشــبکههای توزیــع و
انتقــال و همچنیــن ماشــینهای الکتریکــی
قابــل اســتفاده هســتند .ایــن خاصیــت باعــث
میشــود کــه اگــر جریانــی در یــک ابررســانا
ایجــاد شــود ،بــدون کاهــش قابــل توجهــی
بــرای مــدت طوالنــی برقــرار بمانــد .همینطــور
ـدت جریــان عبــوری از ابررســانا نیــز بــه علّت
شـ ّ
فقــدان افــت اهمــی بســیار باالســت .بــرای
مثــال آلیــاژ نیوبیــوم و تیتانیــوم کــه در درجــه
حــرارت  ۴ / ۴کلویــن بــه حالــت ابررســانایی
میرســد قــادر بــه عبــور جریــان  ۲۰۰۰آمپــر
ـدت میــدان  ۵تســا
بــر میلیمتــر مربــع در شـ ّ
اســت .ایــن چگالــی صــد بــار بیشــتر از چگالــی
جریــان در ســیمهای مســی معمولــی اســت.
البتــه در صــورت افزایــش چگالــی جریــان از
معینــی ،ابررســانا در وضعیــت مقاومتــی
حــد ّ
قــرار میگیــرد و خصوصیــت ابررســانایی را از
دســت خواهــد داد .جریــان یــا چگالــی جریانــی
کــه ابررســانا میتوانــد از خــود عبــور دهــد و
خاصیــت ابررســانایی را از دســت ندهــد بــه
جریــان بحرانــی یــا چگالــی جریــان بحرانــی
معروف اســت.
 .۲توانایــی تولیــد میدانهــای مغناطیســی
قــوی :پدیــدهی ابررســانایی در فنآوریهــای
جدیــد از تواناییهــای گســتردهای برخــوردار
اســت .خــواص ابررســانایی در مــواد ،عــاوه بــر
شــدت جریــان عبــوری ،بــه
دمــای محیــط و
ّ
میــدان مغناطیســی هــم بســتگی دارد .یعنــی
ح ّتــی اگــر جســم در دمایــی پایینتــر از حــد
ابررســانایی باشــد ،وقتــی میــدان مغناطیســی
از میــزان مشــخصی بیشــتر باشــد ،خاصیــت
ابررســانایی از بیــن خواهــد رفــت .از ایــن
میدانهــا میتــوان در قطارهــای مغناطیســی
شــدت ایــن میدانهــا بــرای
اســتفاده کــرد.
ّ

آلیــاژ نیوبیــوم و تیتانیــوم ( )NbTiبــه حــدود
شــدت میــدان
 ۱۰تســا نیــز میرســد.
ّ
مغناطیســی در جهــت از بیــن بــردن خاصیــت
ابررســانایی عمــل میکنــد .میــدان بحرانــی
شــدت میدانــی اشــاره دارد کــه ابررســانا
بــه
ّ
شــدت میــدان از
خاصیــت خــود را در آن
ّ
دســت میدهــد .بــرای توضیــح خصوصیــات
مغناطیســی ابررســانا ،فــرض کنیــد کــه در
غیــاب هرگون ـهی مغناطیســی ابتــدا مقاومــت
ابررســانا بــا ســرد شــدن از بیــن بــرود و ســپس
میــدان مغناطیســی بــه آن اعمــال شــود .بــه
دلیــل آنکــه چگالــی شــار نمیتوانــد در
داخــل فلــز تغییــر کنــد ،بایــد ح ّتــی بعــد از
اعمــال میــدان مغناطیســی نیــز صفــر باقــی
بمانــد .در واقــع اعمــال میــدان مغناطیســی،
جریانهــای بــدون مقاومتــی را القــا میکنــد.
کــه در ســطح نمونــه طــوری گــردش میکننــد
کــه چگالــی شــار مغناطیســی آنهــا در داخــل
نمونــه دقیقــاً برابــر و در جهــت مخالــف
چگالــی شــار میــدان مغناطیســی اعمــال شــده
باشــد و از آنجایــی کــه ایــن جریانهــا از بیــن
نمیرونــد ،چگالــی شــار خالــص در داخــل
نمونــه صفــر باقــی میمانــد.
ســالهای بســیاری تصــ ّور میشــد کــه
تمــام ابررســاناها بــر اســاس اصــول فیزیکــی
مشــابهی رفتــار میکننــد .امــا اکنــون ثابــت
توجــه بــه رفتــار فیزیکــی،
شــده ابررســاناها بــا ّ
بــه دو گــروه مختلــف کــه بــه ابررســاناهای نوع
 .Iو  IIمعــروف هســتند بایــد دســتهبندی
شــوند .بیشــتر عناصــر در شــرایط ابررســانایی،
رفتــار ابررســانایی از نــوع  Iرا از خــود نشــان
میدهنــد ،ا ّمــا تعــداد کمــی از عناصــر و
بیشــتر آلیاژهــا عمومــاً رفتــار ابررســانایی از
نــوع  IIرا بــروز میدهنــد.
توجیــه اختــاف بیــن ابررســاناهای نــوع
 .Iو  IIمبتنــی بــر مســافت آزاد میانگیــن
الکترونهــای هدایتــی در فــاز نرمــال اســت.
مقاومــت الکترونــی در مــواد ابررســانای نــوع
 ،Iیعنــی آلیاژهــا و فلــزات واســط در حالــت
عــادی کوتــاه اســت .ا ّمــا بــا افــزودن مقــداری
از یــک عنصــر خــاص ،مســافت آزاد میانگیــن
الکترونهــای هدایتــی افزایــش یافتــه و
ابررســانای نــوع ا ّول بــه ابررســانای نــوع

دوم تبدیــل میشــود .از نظــر مغناطیســی،
ابررســاناهای نــوع ا ّول دارای دو محــدوده و
ابررســاناهای نــوع دوم دارای ســه ناحیــه بــرای
فعالیــت هســتند.
 .۳خاصیــت تونلزنــی :ایــن مشــخصه بــه
ایــن معنی اســت کــه اگــر دو ابررســانا را خیلی
بــه هــم نزدیــک کنیــم ،مقــداری از جریــان
یکــی بــه دیگــری نشــت میکنــد .در دو ســر
ایــن پیونــدگاه یــا تونــل هیــچ ولتــاژی وجــود
نــدارد .یعنــی میــزان جریــان نشــتی بــه ولتــاژ
بســتگی نــدارد ولــی بــه میــدان مغناطیســی
و تابــش مغناطیســی حتــی در مقادیــر خیلــی
شــدت وابســته اســت.
کوچــک به ّ
زمانــی کــه یــک ابررســانا در یــک میــدان
مغناطیســی ضعیــف خارجــی قــرار میگیــرد،
میــدان فقــط بــه مقــدار ناچیــز  λدر داخــل
ابررســانا نفــوذ میکنــد کــه بــه آن عمــق نفــوذ
لنــدن ()London penetration depth
میگوینــد کــه بــا گذشــت زمــان ایــن مقــدار
بــه صفــر میرســد .بــه ایــن پدیــده ،اثــر
مایســنر میگوینــد و ایــن اثــر مشــخصهی
ویــژهی ابررســانا را مشــخص میکنــد .بــرای
بیشــتر ابررســاناها عمــق نفــوذ لنــدن تقریب ـاً
در حــدود ۱۰نانومتــر میباشــد .اثــر مایســنر
در بعضــی مواقــع در مقابــل انتظــاری کــه از
یــک رســانای الکتریکــی ایــدهآل مــیرود،
گیجکننــده اســت .مطابــق قانــون لنــز وقتــی
کــه تغییــرات میــدان بــر یــک رســانا اعمــال
میشــود در هــادی ،جریانــی القــاء میشــود
کــه جهــت ایــن میــدان در خالف جهــت میدان
بهوجــود آورنــدهاش اســت یــا بــه عبــارت
دیگــر در رســانای ایــدهآل جریــان بزرگــی در
هــادی القــاء میشــود کــه نتیج ـهاش خنثــی
کــردن میــدان اصلــی میباشــد .اثــر مایســنر
بــا بحــث بــاال متفــاوت اســت .فــرض کنیــد
فلــزی داریــم کــه در وضعیــت عــادی اســت
و دارای میــدان مغناطیســی ثابــت (داخلــی)
اســت .حــال آن را ســرد میکنیــم تــا بــه
دمــای بحرانــی برســد در ایــن زمــان مــا شــاهد
از بیــن رفتــن فــوری میــدان خواهیــم بــود کــه
مطابــق قانــون لنــز چنیــن انتظــاری نمـیرود.
اثــر مایســنر بــه کمــک دو بــرادر  Fritzو
 Heinz Londonمطــرح شــد کــه نشــان

دادنــد انــرژی آزاد الکترومغناطیســی در
ابررســانا مینیمــم مقــدار اســت.
کاربردهای ابررسانا
ابررســاناهای دمایپاییــن امــروزه در ســاخت
آهنرباهــای ویــژهی طیــف ســنجهای
رزونانــس مغناطیســی هســته ،رزونانــس
طبــی،
مغناطیســی بــرای مقاصــد تشــخیص ّ
شــتاب دهنــدهی ذرههــا ،ترنهــای ســریع
مغناطیســی و انــواع ابزارهــای رســانایی
الکترونیکــی بهکار مـیرود .از دیگــر کاربردهای
آنهــا میتــوان بــه دســتگاههای عکســبرداری
تشــدید مغناطیســی هســته و قطارهــای
جدیــدی کــه توســط نیروهــای مغناطیســی
در هــوا معلــق هســتند و بــا ســرعت ٤٤٠
کیلومتــر بــر ســاعت حرکــت میکننــد،
اشــاره کــرد .ا ّمــا بــرای اینکــه ابررســاناهای
دمایبــاال در کاربردهــای میــدان مغناطیســی
در دمــای بــاال رقابــت کننــد ،هنــوز زمــان الزم
دارد .ایــن بــه علّــت دشــواری در تولیــد انبــوه و
بــا کیفیــت باالســت .اگــر چــه در حالحاضــر،
بــازار ابررســاناهای دمایبــاال رونــق کمــی
دارد ،گمــان مـیرود کــه در خــال دو دهـهی
آینــده کاربــرد آن فراگیــر و پررونــق شــود.

معرفی نرمافزار گوسین

نرمافــزار گوســین یکــی از
پرکاربردتریــن
و
معروفتریــن
برنامههــای نرمافــزاری شــیمی
محاســباتی در زمینــهی محاســبات
کوانتومــی و ســاختاری مولکــول هاســت
کــه اولیــن نســخهی آن در ســال
 ۱۹۷۰توســط «جــان پاپــل» و گــروه
تحقیقاتــیاش در دانشــگاه «کارنگــی
ملــون» تحــت عنــوان «گوســین»۷۰
منتشــر شــد .پاپــل بــرای ا ّولیــن بــار در
یــک مجموعــهی نرمافــزاری ،اوربیتالهــای
گوســینی را بــه جــای اوربیتالهــای اســلیتری
بــه کار بــرد تــا ســرعت و کارایــی محاســبهها را
بــاال ببــرد .بههمیــن دلیــل نــام برنامـهی خــود
را گوســین نهــاد .فلســفه تئــوری Gaussian
بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه مــدل بایــد
بــرای همـهی سیســتم هــای مولکولــی بــا هــر
انــدازه و نوعــی بهطــور یکســان قابــل اجــرا
باشــد .مدلهــای شــیمیایی در Gaussian
از ترکیــب روشهــای تئــوری بــا مجموعههــای
پایــه حاصــل شــده انــد .نرمافــزار Gaussian
قــادر بــه پیشبینــی خــواص بســیاری از
مولکولهــا و واکنشهــا میباشــد.
ایــن برنامــه قــادر بــه پیشگویــی انــواع
خــواص مولکولهــا و واکنشهــا ماننــد
رســم ســاختار بهینــهی مولکــول هــا،
انرژیهــای پیونــدی و واکنــش ،مکانیســم
واکنــش ،انــرژی ســاختارهای حالــت پایــه و
حالتهــای گــذار ،بررســی طیفهــای مرئــی
فرابنفــش ،رامــان IR ،و ،NMRاوربیتالهــای
مولکولــی ،محاســبهی بارهــای اتمــی و
مومنتــوم چندقطبــی ،الکترونخواهــی و
پتانســیل یونیزاســیون ،قابلیــت پالریزاســیون،
ثابتهــای پوششــی ،نفوذپذیــری مغناطیســی،
پتانســیلهای الکترواســتاتیک و دانســیتهی
الکتــرون ،فرکانسهــای ارتعاشــی و خــاص
ترموشــیمیایی میباشــد .بــا اســتفاده از
نرمافــزار گوســین در کنــار نتایــج تجربــی و
یــا بــه تنهایــی میتــوان وضعیــت مولکــول و
واکنشهــا و مکانیســم آنهــا را شبیهســازی
کــرد.

رضا رضائی نژاد
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فایــل ورودی نرمافــزار  Gaussianفایــل
ســادهی متنــی اســت .ســاده بــودن ایــن فایــل
بــه ایــن معنــی اســت کــه فایــل بایــد فاقــد
هرگونــه قالــب نگارشــی ،ماننــد نــوع و انــدازهی
قلــم ،پاراگــراف بنــدی ،رنــگ و غیــره باشــد.
بههمیــن علّــت بــرای تهیــهی فایلهــای
ورودی بایــد از یــک نــرم افــزار text editor
ســاده ماننــد  Viیــا  Geditدر محیــط
یونیکــس و یــا  Notepadدر محیــط وینــدوز
اســتفاده کــرد .نرمافــزار  Gaussianفاقــد
رابــط گرافیکــی اســت .بنابرایــن فایــل ورودی
بایــد توســط نرمافزارهــای دیگــر ،بهعنــوان
مثــال  gaussviewیــا hyperchem
ســاخته شــود .بــرای انجــام محاســبات بایــد
متــد محاســبه و  basis setمشــخص شــود.
نرمافــزار گوســین ایــن قابلیــت را دارد کــه در
صــورت نادرســت بــودن فایــل ورودی ،خطــای
معیــن
موجــود را بههمــراه شــمارهای خــاص و ّ
نمایــش میدهــد .در ادامــه میتــوان بــه
مراجــع توضیــح و کمکــی نرمافــزار مراجعــه
کــرد و بــا بررســی خطــای مربــوط بــه
شــمارهی نمایــش داده شــده ،میتــوان بــه
اشــکال موجــود در فایــل ورودی پــی بــرد.

شــکل  .١نمایــی از ملکــول اتــان و نمایــش برخــی
از ویژگیهــای شــیمیایی آن چــون نــام ،فرمــول
ملکولــی ،طــول پیوندهــا و  ...در محیــط نرمافــزار
گوســین.

