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  نيم ميليون تن سيمان وارد كشور شد
 روزنامه دنياي اقتصاد

 هزار تـن از ايـن        470 به منظور سامان بخشيدن به روند عرضه سيمان در بازار، حدود             -گروه صنعت و معدن   
  .كاالي پر مصرف ساختماني در نيمه اول امسال وارد شد

 سال حداقل يك برابر و نيم اين رقم سيمان وارد           اين در حالي است كه بر اساس وعده مسووالن بايد تا پايان           
انـدازي    به گزارش ايلنا، ظرفيت توليد سيمان كشور بـا توجـه بـه راه             . شود تا نياز داخلي به سيمان مرتفع شود       

عبـاس  . ها، حدود دوميليون تـن افـزوده خواهـد شـد            سازي و نوسازي در برخي پروژه       هاي جديد و بهينه     پروژه
:  سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني كشور، با بيـان ايـن مطلـب افـزود                   شرفي مدير امور  

هاي صورت گرفته ايـن       بيني   ميليون تن رسيد و بر اساس پيش       32توليد سيمان تا پايان سال گذشته به حدود         
  . ميليون تن خواهد رسيد34جاري به  رقم در سال

  
 نتخاباتسازمان نظام مهندسي معدن در آستانه ا

 روزنامه دنياي اقتصاد
ــروه صــنعت و ــدن  گ ــداد-مع ــات دوره دوم : عليرضــا به ــات انتخاب ــ جزئي ــديرهأهي ــأت  ت م ــسه و هي ريي

  . اعالم شد ها نظام مهندسي معدن در استان سازمان تخصصي  هاي گروه
نظـام  سـازمان    سـازمان نظـام مهندسـي معـدن ايـران و ريـيس             شوراي مركـزي   هرمز ناصرنيا، دبير اجرايي   

و هيـات رييـسه      دوره دوم هيـات مـديره      انتخابـات :  تهران در گفت و گو با خبرنگار مـا گفـت            استان معدن 
سال جاري به طور همزمـان در تمـامي          اسفند ماه    چهارم   مهندسي معدن  نظام تخصصي سازمان  هاي  گروه
هيـات رييـسه    هاي هيات مديره و     نامزد ها  اكنون در همه استان     هم: او افزود . شود  هاي كشور برگزار مي     استان
در انتخابات چهـارم     توانند    هاي تخصصي مشخص شده و كليه اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن مي             گروه

به منظور مشاركت هر چه بيشتر اعـضا در انتخابـات فعـال بـدهي حـق      : ناصرنيا گفت . اسفند ماه شركت كنند   
او بـا اشـاره بـه شـرايط         . ركت كننـد  ش در اين انتخابات   توانند  و اعضا مي   دريافت نخواهد شد     عضويت اعضا 

بـا داشـتن پروانـه       هاي معـدني      سال سابقه كار در فعاليت      10 دارا بودن حداقل  : افزود نامزدهاي هيات مديره   
از  هاي معدني    سال سابقه كار در فعاليت     5 مديره و دارا بودن    هيات شرط براي كانديداتوري   ترين  مهم اشتغال
  . هاي تخصصي است رييسه گروه  يداتوري براي هياتكاند شرايط 

  
 فيلترها و نانو غشاها نانو

  ايتكا
ويروسهاي  با نانو فيلترها عالوه بر بازيابي عناصري مثل نمك و كلسيم از آب، قادر به بازيابي توان امروزه مي

هـاي   خيره نوشيدني انسانها و آبهاي ذ آب هاي توانيم در رفع، آلودگي بنابراين مي. و باكتريها نيز از آن باشيم
. توانند به فيلتراسيون سريع خون كمك فراواني كننـد  فيلترها مي نانو به گزارش ايتكا .كشاورزي استفاده شوند
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مسموميت خوني يكي از مـشكالت جـدي در جهـان اسـت و      در حال حاضر
 شـديدتري دارنـد بيـشتر اسـت،     قبتمرا خطر عفونت در واحدهايي كه نياز به

بيافتـد بايـد خـون     اگر مسموميت خوني اتفاق. پذيرترند ها آسيب ن مريضچو
روشـهاي   فرآينـدهاي غـشايي از   .تر از علل مسموميت پاك شود هرچه سريع

نوين جداسازي هستند كه بدون اسـتفاده از تغييرفـاز، اجـزاء مـورد نظـر را از                  
شـود    مـي عدم تغيير فاز در طول فرآيند جداسازي موجب. نمايند جدا مي سيال

دو خصيصه اصلي غشاها يعني توانايي قابل توجه در انجام . انرژي كمتري صورت گيرد كه جداسازي با صرف
غـشاءها   .باشـد  انرژي، عوامل گسترش روز افزون فرآينـدهاي غـشائي مـي    ها و حداقل مصرف جداسازي انواع

دريـا، ديـاليز خـون،     آب كـردن  ينهاي مختلف علمي و صنعتي دارنـد ماننـد شـر    كاربردهاي فراواني در زمينه
ميـوه،   خانگي، پسابهاي صنعتي، تغليظ شـير و آب   و چاه و تصفيه پسابهاي رودخانه، چشمه آب نظير آب تصفيه
توان به كاربرد آنهـا   ها از مهمترين كاربردهاي نانو غشاها مي ميكروارگانيسم كردن مايعات و جداسازي  استريل
نيتـروژن    تغليظ هـوا بـه اكـسيژن و   ،CO/H2 كردن گاز طبيعي، تعيين نسبت نجداسازي گازها، شيري در زمينه

 .اتيلن اشاره كرد پلي واحد توليد بازيافت هليوم، بازيابي متان از بيوگازها و جداسازي اتيلين از گازهاي خروجي
 

  توليدى كشور در دنيا منسوخ شده است هاى برخى سيمان
 روزنامه صبح اقتصاد

يكسان سازى بـا اسـتانداردهاى جهـانى        : نى غير فلزى وزارت صنايع و معادن كشور گفت        مدير كل صنايع كا   
 . در دستور كار توليدكنندگان سيمان قرار گيرد بايد

هـاى توليـد شـده         درصد از نمونه   92البته بيش از    : محمد رضا مس فروش در گفت و گو با مهر در كرج افزود            
: وى خـاطر نـشان كـرد       .هاى جهانى نيز رقابـت كننـد        ايد با استاندارد  د هستند؛ اما كاالهاى ياد شده ب      راستاندا

استاندارد كردن شن و ماسه در كشور ما مورد غفلت واقع شده در حالى كه در توليد بتن اسـتاندارد بـه شـن و                         
  .ماسه استاندارد نياز است
 در دنيا منـسوخ شـده و        شوند  هايى كه در كشور ما توليد مى        استفاده از برخى سيمان   : مس فروش تصريح كرد   

بحث آالينـدگى صـنايع توليـدى       : اين مسوول اظهار داشت    .هاى مفيد حركت كرد     بايد به سمت توليد سيمان    
   .سيمان با توجه به افزايش توليد اين كاال نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

گى كمتـرى دارنـد، بايـد       كنند و آالينـد     كمترى ايجاد مى      2CO هايى كه     توليد سيمان : مس فروش ياد آور شد    
تـوان بـه      در صورت توجه به مـسئله استانداردسـازي، مـى         : وى گفت  .توسط محققين كشور جدى گرفته شود     

به گفته كارشناسان، استانداردهاى سيمان كشور در مقايـسه          .صادرات سيمان به نقاط دورتر جهان اميدوار بود       
  .ب نيستبا استانداردهاى اروپايى توليد اين كاال چندان مطلو

  
  تبديل نفت خام فوق سنگين به نفت سبك با استفاده از فناوري نانو
  خبرگزاري ايتكا

خـام   نخستين فرآيند نانو تكنولوژي در مقياس صنعتي به منظـور ارتقـاء نفـت   
سنگين در كـشور بـه مـورد اجـرا گذاشـته شـده و بـه زودي در عـسلويه بـه                       

 به جديـد بـودن ايـن فرآينـد بـا      به گزارش ايتكا با توجه .رسد مي برداري بهره
در  .شـود  پيشتاز ارتقاء نفت خام سـنگين در جهـان مـي    اجراي اين طرح ايران

 به نفت سبك سنتزي ءسنگين و ته مانده خال طول فرايند هيدروكانورژن نفت
 پناه مسئول پروژه هيدروكانورژنهاي پژوهشگاه صـنعت نفـت در ايـن    مهندس سيد جواد احمد .شود تبديل مي
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زيـادي    سنگين نفتي به نفت خـام سـبك كـاربرد   ةهيدروكانورژنها در تبديل نفت خام و ته ماند :گويد ره ميبا
كاتاليتي است كه فراينـدي صـنعتي و    )كراكينك+ هيدروژناسيون(اين فرايند تركيبي از هيدروكراكينگ  .دارد

   .المللي است داراي گواهينامه ثبت اختراع بين
اسـت كـه از درصـد     ورژن فرايند شكست كاتاليتي در حضور نانو كاتاليزور و هيـدروژن هيدروكان: ادامه داد وي

گيرد، در طـي مراحـل فـوق     انجام مي برخوردار است و در فشار عملياتي پائين) درصد95حدود (تبديل بااليي 
ص شـاخ (  APIةو در نهايت نفت سنگين با درجـ  رسد تمامي فلزات سنگين حذف و گوگرد نفت به حداقل مي

احمدپناه با اشاره به مزاياي فني نانو تكنولوژي در فرايند  .شود مي باال API پائين مبدل به نفت سبك با) نفتي
درصـد از گـوگرد،    60عدم تشكيل كك و حذف تمامي فلزات سنگين، كـاهش حـداقل   : گفت هيدروكانورژن

روشـهاي   ادگي عمليـات نـسبت بـه   درصد، نبود واكنشهاي پليمريزاسـيون و سـ  95بازيابي كاتاليتي تا  قابليت
بخـار مـورد نيـاز واحـد از      پذيري باال نسبت به شدت جريان و تركيبات فلزات و گوگرد، توليـد  مشابه، انعطاف

ترين مزاياي فني استفاده  پائين كاتاليت از عمده بخش بازيابي كاتاليت، ضريب باالي بازدهي، سرمايه و هزينه
 فرايند از نظـر زيـست محيطـي فاقـد مـشكالت فراينـدهاي مـشابه نظيـر           اين :افزود. از هيدروكانورژن است  

 مسئول پروژه هيدروكانورژن معضل صنعت نفـت كـشور را   .ريز حاوي فلزات سنگين است هاي دور كاتاليست
در  عـالوه بـر كاربردهـاي سـرچاهي هنگـام اسـتخراج،      : وجود ذخاير عظـيم نفـت سـنگين دانـست و گفـت     

و مرغـوب تبـديل    هاي سـنگين نفتـي بـه برشـهاي سـبك      ه از اين فرآيند ته ماندهپااليشگاهها هم با استفاد
 اكنـون مـذاكرات    جـذابيت زيـادي دارد و هـم    هيدروكانورژن در بازارهـاي دنيـا  : وي در پايان افزود  .شود مي

  .كشورهاي صنعتي آغاز شده است مقدماتي براي فروش تكنولوژي و اجراي طرح در
  

   : تر در صنايع سنتي ايتالياادغام تكنولوژي هاي بر
  هاي برتر در صنايع سنتي تجربة ايتاليا در ادغام تكنولوژي

  ايتكا / جواد ناصر بخت
استراتژي كارآمـد   هاي برتر در صنايع سنتي است به عنوان يك تكنولوژي كه همان وارد نمودن فناوري ادغام

در اين تحليل به تجربة ايتاليا در ادغـام   .ته استدر كشورهايي همچون ايتاليا به خوبي مورد استفاده قرار گرف
  تكنولوژي اشاره خواهد شد

همراه با مردمـاني   ايتاليا كشوري است كه از صدها شهر كوچك شكل گرفته است؛ :عمومي ايتاليا شرايط -1
در حاليكـه بـسياري از   . هـستند  سختكوش كه اغلب بيش از يك شغل دارند و برخوردار از مهارتهـاي سـنتي  

هـاي برتـر متمركـز     صنايع مبتني بـر فنـاوري   شورهاي صنعتي، سياستهاي صنعتي و تكنولوژيكي خود را برك
هايش  با آنكه ايتاليا تالش. بازارهاي جهاني، متوجه صنايع بالغ نموده است اند، ايتاليا تالشهاي خود را در كرده

در شمال  به ويژه( ر صدها شهر كوچك خود صنايع بالغ نموده است، اما توانسته است، صنايع واقع د را متوجه
مثـال، ساسـوال كـه يكـي از شـهرهاي       بـه عنـوان  . المللي، وارد نمايد را به بازارهاي بين) شرق و مركز ايتاليا

   .دنيا را توليد نمايد كوچك ايتالياست، توانسته است حدود چهل درصد سراميك
هاي نيروي انساني ايتاليـا نـسبت بـه منطقـه جنـوب       ينهمتوسط هز با اينكه عوامل مؤثر بر موفقيت ايتاليا -2

 برابـر و نـسبت بـه كـشورهايي همچـون برزيـل در       4به طور متوسط ) كنگ هنگ كره، تايوان و(شرقي آسيا 
  برابر بيشتر است، اما اين كشور همچنـان داراي مزيـت رقـابتي در   6التين، به طور متوسط  منطقه آمريكاي

در طـي سـاليان    اگر چه اين بخشها بالغ هستند، اما. است)  چرم، كفش و مبلهمچون(بخشهاي بالغ توليدي 
در واقـع، بـا آنكـه    . گرفتـه اسـت   دراز ظرفيتهاي نوآوري در توليد و بازاريابي درمقياس جهاني در آنها شـكل 

 بـه علـت   كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است اما هاي نيروي انساني در صنايع بالغ ايتاليا از ساير هزينه
هاي جديد با ساختار صنعتي بالغ ايتاليا، اين كـشور   هوشمندانه تكنولوژي خالقيت در طراحي و ادغام و انطباق
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بنگاهي در درون  بين بنگاهي و روابط از سويي ديگر، همكاريهاي بين .صنعتي دست يافته است مندي به رقابت
در ايـن ميـان، تكنولوژيهـاي نـويني     . اسـت  يا بودههاي محلي توليد، قسمتي از تاريخ صنعتي شدن ايتال شبكه

هاي سنتي توليد، منجر به تحكـيم روابـط    با ادغام در شبكه همچون فناوري اطالعات، توانايي آن را دارند كه
  .گردند تاريخي موجود بين بنگاهي

3- ENEA نتي توليد، كارگيري دانش جديد در بخشهاي س به يكي از تجارب موفق ايتاليا در يك تجربة عملي
با آنكه در حوزه انرژي اتمي فعـال اسـت امـا توانـسته اسـت        ENEAباشد مي ENEA مرتبط با تجربة سازمان

هـايي را نيـز    برنامـه   ENEA.خود را در صنايع محلي مرتبط با ابريشم ادغام نمايـد   دانش تكنولوژيك پيشرفته
مناطق مختلف اين  كه در) سازي همچون شيشه(يا ادغام تكنولوژيهاي پيشرفته خود، در صنايع ديگر ايتال براي

  .نمايد اند، پيگيري ميكشور قرار گرفته
  

   توليد علم نانو در جهان دست يافت36ايران به رتبه 
  ايتكا

  مقاله،125 با انتشار 2005، محققان ايراني در سال (ISI)  اطالعات موسسه اطالعات علمي ترين براساس تازه
چنـدين كـشور     و پشت سر گذاشـتن 2004 علمي نانو با هفت پله صعود نسبت به سال از لحاظ تعداد مقاالت

، رشـد تعـداد كـل    (ISI) اطالعات علمي براساس آمار موسسه .اروپايي به رتبه سي و ششم جهان دست يافتند
ر آوري نـانو در كـشو   حالي كه رشد تعداد مقاالت فـن   درصد بوده در41 ميالدي 2005مقاالت ايران در سال 

اين در حالي است كه به گفته دكتـر سـركار، ريـيس كميتـه      .بوده است  درصد135بيش از سه برابر و معادل 
 آوري نانو رياست جمهوري كل بودجه متمركـز تخـصيص يافتـه در كـشور     ستاد ويژه توسعه فن منابع انساني

هـاي متمركـز    بودجـه   ميليارد ريال بوده است كه معادل يك هزارم50، 83آوري نانو در سال  براي توسعه فن
انگليس در خصوص رشد نانو تكنولـوژي و   بر اساس يك گزارش تحقيقي منتشر شده در .دولت هاي دنياست

 ميليـون دالر بـر   800 و ميالدي در كل چهار ميليـارد  2005 تحقيقات مربوط به آن در سراسر جهان، در سال
  .گذاري شده است سرمايه روي اين فن آوري جديد

نانو به عنـوان كـشور پيـشرو در ايـن      آوري  مقاله فن 627  هزار و11 كشور آمريكا با  ISI براساس آمار موسسه
پـنج    و807آوري نانو، چين و ژاپن با هشت هـزار و   بنابر اعالم ستاد ويژه توسعه فن .زمينه شناخته شده است

نـانو   آوري ژاپن كه يكي از پيـشگامان فـن   .هاي دوم و سوم قرار دارند  اختراع بعد از آمريكا در رده437هزار و 
آمريكا، بيشترين مقاله را در زمينه نانو داشته و چين با فاصله انـدكي    بعد از2001محسوب مي شود، در سال 

خـود    چين توانـسته مقـام دومـي را از آن   2003ر سال بوده است ولي با افول پيشگامي ژاپن، د در تعقيب آن
توجه به جديد بودن اين زمينه علمي،  نانو داشته و با آوري هاي اخير توجه چشمگيري به فن چين در سال .كند

 50طبـق آمـار بـيش از     .قابل مقايسه با آمريكـا برسـاند   آوري خويش را به سطحي سعي دارد پايه علم و فن
 پژوهـشگر از  3000 شـركت بـا حـدود    100و نيز بيش از  (CAS) آكادمي علوم چين  از مؤسسه20دانشگاه و 

بـا توجـه بـه     .اند هاي سراسر چين، به تحقيق و توسعه علم و فناوري نانو پرداخته و دانشگاه مؤسسات مختلف
 پـشت سـر    آمريكا را2009ژاپن و در سال  2003نانو اين كشور در سال  سرمايه گذاري چين در زمينه فناوري

  ..نانو در دنيا شناخته خواهد شد فناوري  گذاشته و به عنوان كشور داراي بيشترين مقاالت
آلمان، فرانسه، كره جنوبي،انگلستان، روسيه،ايتاليا و هند بـه ترتيـب    به گزارش ايسنا، پس از چين، كشورهاي

رتبه باالي  بل توجه در اين فهرستاز نكات قا .اند  كسب كرده2005تا دهم جهان را در سال  هاي چهارم رتبه
آرژانتين است كـه بـه ترتيـب بـا هـزار و       كشورهايي نظير تايوان، سنگاپور، برزيل، مكزيك، اوكراين، تركيه و

 35 و 33، 24، 23، 20، 18، 11هـاي   از ايـران رتبـه    مقالـه، پـيش  173 و 214، 426، 457، 634، 712، 389
 آوري نـانو در جمهـوري اسـالمي     ساله توسـعه فـن  10 اساس راهبرد گفتني است، بر .اند جهان را كسب كرده
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است، ايـران بايـد تـا     به تصويب هيات وزيران رسيده» راهبرد آينده«ايران كه مرداد ماه سال جاري با عنوان 
  .آوري نانو باشد  كشور اول دنيا در فن15 جزو 1393سال 

  
  هاي رفلكس تدوين مي شود  استاندارد ملي شيشه
 (www.yjc.ir) ه خبرنگاران جوانباشگا

تدوين استاندارد شيشه رفلكس در دست اقدام است كه با پايان يافتن تدوين آن، استاندارد ملي اين شيشه هـا         
 .اجباري خواهد شد

حسن جمشيدي مدير كل ساختماني و معدني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفتگو با خبرنگار                 
اسـتاندارد   اجباري شدن استاندارد شيشه رفلكس تـصويب و       : جوان با بيان اين مطلب افزود     باشگاه خبرنگاران   

وي با اشاره به  .هاي دوجداره نيز تدوين شده است كه پس از تصويب در كميته ملي، اجرايي خواهد شد شيشه
 جام اجباري    د شيشه استاندار:  جام است، گفت    شود، از نوع شيشه     هايي كه در ساختمان استفاده مي       اينكه شيشه 

ها، شيشه پيلوت هم منظور شـده         در تجديد نظر استاندارد ملي شيشه      ضمن اينكه  .د نظر است  در حال تجدي   و
 . كه استاندارد آن هم مشمول استاندارد اجباري خواهد شد

بيشتر استاندارهاي مصالح سـاختماني تـدوين شـده و تنهـا اسـتانداردهاي جزئـي يـا                  : جمشيدي اظهار داشت  
مدير كـل سـاختماني و معـدني مؤسـسه اسـتاندارد و             . رند، باقي مانده اند   استانداردهايي كه در حال تجديد نظ     

و شيشه در حال تجديد نظر است و اسـتاندارد آسـفالت             استاندارد سيمان، كاشي  : تحقيقات صنعتي ايران افزود   
   .شود نيز با هماهنگي وزارت راه و ترابري تدوين مي

 
 ختماني در طرح جامع استاندارد اجباري وضعيت مصالح سا

 (www.yjc.ir) باشگاه خبرنگاران جوان

در مرحله اول طرح جامع استاندارد اجباري، كاشي و عايق هاي رطوبتي، در مرحله دوم سـيمان، آجـر و بـتن                      
 . آماده و در مرحله سوم نيز شيشه ساختماني و پشم شيشه مشمول اين طرح مي شوند

كل ساختماني و معدني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با بيان ايـن مطلـب                حسن جمشيدي مدير    
 33هاي رطوبتي در كشور        واحد توليدي عايق   204در مرحله اول از     : به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت     

كاشـي و   درصـد فاقـد عالمـت اسـتاندارد بودنـد و در بخـش       67اسـتاندارد و   ها داراي عالمت   درصد از واحد  
ي و .استاندارد بودنـد   درصد فاقد عالمت16 درصد داراي عالمت استاندارد و 74 واحد توليدي 69سراميك از 

هـاي    شم  از اول بهمن، استاندارد آجرهاي رسي سبك باربر و غير باربر اجباري اعالم شده و استاندارد پ                : افزود
 اجباري شده كه مرحله اجرايـي آن از ابتـداي           نيز از اول آبان    معدني كه شامل پشم شيشه و پشم سنگ است        

  . است85سال 
گچ سـاختماني،   : جمشيدي با اشاره به اينكه استاندارد بيشتر مصالح ساختماني اجباري شده است، اظهار داشت             

همچنـين در   .  هستند كه استاندارد آنها تشويقي است      موزاييك، آهك و چيني بهداشتي جزء مصالح ساختماني       
 و الكترونيـك، مكانيـك و فلزشناسـي كـه كـاربرد سـاختماني دارنـد از جملـه شـيرآالت           بخش شيمي، بـرق   

  .لوله هاي ديگ آب گرم مشمول استاندارد اجباري هستند  ساختماني، كولر گازي و
  

  ذاري خارجي در معادن دولوميت نهاوند گ سرمايه
   (www.mom.gov.ir) مركز اطالع رساني صنايع و معادن ايران

 كشور آمريكا، برزيل، استراليا و اتـريش خبـر          4ن صنايع و معادن استان همدان از سرمايه گذاري          رئيس سازما 
 از آب دريا توليد مي شود به دليل نادر بودن معادن دولوميت در              با توجه به اينكه در جهان منيزيم      : داد و افزود  
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در : هندس ميرابوالفتحي تاكيد كـرد    م. گذاران شده است   ث جذب اين سرمايه   دنيا مرغوبيت دولوميت نهاوند باع    
 درصد در ساخت كارخانه پيشرفت فيزيكي داشته باشند ما ميتـوانيم            30ذاران بتوانند   گصورتي كه اين سرمايه     

الزم به ذكر است كه در اسـتان آذربايجـان          .  دولوميت در اختيار آنها بگذاريم     يكي از معادن را جهت استخراج     
رد كه با آزمايش هاي به عمل آمده توسط كارشناسان مرغوبيت مواد كاني             شرقي چند معدن دولوميت وجود دا     

  .نهاوند در مقايسه با آنها بسيار مرغوبتر نشان داده شده است
  

  برگزاري دوره ديرگدازهاي عايق حرارت
 توسط شـركت تمـام مـواد و         84بهمن ماه    5 و 4 خيق حرارت در تار   ي عا يرگدازهاي با د  يي آشنا يدوره آموزش 

ان يـ ن دوره آقايـ د اي اسـات .ديـ ن دانشكده برگـزار گرد ي مواد دانشگاه علم وصنعت در محل ا     يكده مهندس دانش
 سـاخت و    ي روش هـا   ، كـاربرد  ،ن دوره شامل موضوعات خواص    يا.  زاده بودند  ي و مهندس نق   يدكتر سرپولك 
  . بوديق حرارتي عايرگدازهاي دياستانداردها

  
  برگزاري دوره فتوكاتاليست ها

 در محل دانشكده فيزيك دانـشگاه صـنعتي   84 بهمن ماه 5 در تاريخ  TiO2ك روزه فتوكاتاليست ها سمينار ي
 كاربردهـا و    ،ها  هاي ساخت، دستگاه    در اين نشست سخنرانان مقاله هايي در زمينه روش         .شريف برگزار گرديد  

  .هاي مربوط به فتوكاتاليست هاي تيتانيايي ارائه نمودند تئوري
  

 م چين در تجارت جهاني ديرگدازفاكتوري به نا
By: Dr. Charles E. Semler  

   حاج دايياميرحسين: برگردان 
صنايع ديرگداز نيز همگام با ساير صنايع مجبور به مقابلـه           . شدن از موضوعات مطرح در دنياست      امروزه جهاني 

هاني شدن كه اكثراً به      عمده موارد پيش روي صنايع ديرگداز در روند ج         .با چالش هاي جهاني شدن مي باشند      
كاهش ميزان مصرف ديرگـدازها توسـط صـنايع مـصرف           : خاطر رقابت شديد ايجاد شده مي باشد عبارتند از          

 افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي و فاكتوري كه به تازگي وارد شده و تمامي مردم و صنايع در سراسـر                      ،كننده
  .جهان را تحت فشار قرار داده ؛ كشور چين

  :زار و توليداتارزش با
 .اسـت  ) mmt(  ميليـون متريـك تـن    30 تـا  28 توليد جهاني ديرگدازها 2004طبق آمار منتشر شده در سال  

 اولـين توليـد   ، چين بـا اقتـدار كامـل   2004 در سال . دالر آمريكاست  ميليارد 18 تا   14ارزش كل اين توليدات     
ننده فوالد جهان بود و هم اكنون صادرات چين نيـز    و نيز بزرگترين توليد ك     mmt 7/18 ديرگداز با توليد     ةكنند

  .با نرخ رشد قابل توجهي در حال افزايش است

  
 1شكل 
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 نشانه هاي مثبتـي در اقتـصاد آمريكـا در رابطـه بـا ديرگـدازها                 ،2004با رخداد جهش اقتصادي كاال در سال        
ر حالي كـه در مـدت مـشابه          د .ارزش تجاري آن است   % 7توليد ديرگداز و    % 3مشاهده شد كه شامل افزايش      

  .ارزش تجاري مواجه شده است% 8ميزان توليد و افزايش % 7ژاپن با كاهش 
هاي   و توليد فوالد در چين، آمريكا و ژاپن در سالارزش كل ميزان تغييرات در نسبت توليد ديرگداز بر -1جدول 

  2004 تا 2000
 توليد فوالد ارزش كل بازار توليد ديرگداز  
  ٪114  ٪138  ٪91  چين

  ٪-2  ٪-10  ٪-16  آمريكا

  ٪6  ٪-28  ٪-21  ژاپن

 تقاضاها براي نسوز آمريكا با رشد ساليانه به ميـزان حـدود             2009پيش بيني ها حاكي از اين است كه تا سال           
) bmt( متريـك تـن      ميليـارد  1 از مـرز     2004 توليد فوالد نيز براي اولين بار در سال          .افزايش خواهد يافت  % 1

 از  .بالغ گـردد   bmt 1/1 بر     2005و انتظار مي رود كه اين روند افزايش توليد در سال            ) bmt 05/1(فراتر رفت   
آنجايي كه صنايع فوالد بزرگترين مصرف كننده ديرگدازها هستند اين اعداد و ارقام نويد دهنده افزيش تقاضا                 

ز سـايرين خواهـد بـود چـون      شرايط در برخي نواحي بهتر ا.از طرف اين بخش براي صنايع ديرگداز مي باشد    
رشد توليد فـوالد خواهنـد      % 12و هند   % 25 چين حداقل    2005طبق برنامه ريزي هاي انجام شده براي سال         

 را تجربـه خواهنـد      -%6 و   -%3داشت و اين در حالي است كه اروپا و آمريكا براي مدت مشابه كاهش توليـد                 
  نمود 

   :ارزش و تمايل براي استفاده
در مقايسه بـا    ..  . مخلوط هاي پاششي و    ، پالستيك ،دازهاي يكپارچه از جمله جرمهاي ريختني     استفاده از ديرگ  

 ، علت ايـن امـر پيـشرفتهاي متعـدد در زمينـه توليـدات           .شكل ها رونق فوق العاده اي پيداكرده است       / آجرها  
 .زها مـي باشـد    پروسه هاي نصب و تعمير و نيز فوائد زيست محيطي و قيمت نسبي پايين تر اين نوع ديرگـدا                  

 63متريك تـن در مقايـسه بـا         /  دالر 972 در آمريكا    2004اشكال در سال    / براي مثال قيمت متوسط آجرها      
  . متريك تن براي ديرگدازهاي يكپارچه بودبردالر 

   تغييرات ميزان استفاده از ديرگدازهاي يكپارچه در ژاپن نسبت به كل مقدار مصرفي-3جدول 
2004  2000   

75٪  78٪  Incineration 
68٪  5/63٪  Steel 
63٪  45٪  Non-Ferrous Metals 
25٪  21٪  Cement 

كل توليد در ژاپن و آمريكا را تشكيل مي دهند و ايـن در حـالي                % 53و  % 65ديرگدازهاي يكپارچه به ترتيب     
 است ولي اين رقم به طـور مرتـب در حـال افـزايش             % 30است كه نرخ توليد اين محصول در چين هنوز زير           

 همچنين شايان ذكر است كـه       . ديرگدازهاي يكپارچه هستند   ، لذا همانطور كه ديده مي شود عمده توليد        .است
 كره جنوبي و آمريكـا را       ،ارزش ساليانه تجاري كشورهاي ژاپن    % 51و  % 55 ،%62شكل ها به ترتيب     / آجرها  

و ) incinerator(اي سوزاندن مرده هـا       در ژاپن باالترين استفاده نسوزهاي يكپارچه در كوره ه         .در اختيار دارند  
 در بسياري از صنايع استفاده از نسوزهاي يكپارچـه          . )2جدول  ( كمترين آن در كوره هاي پخت سيمان است         

 نوع ديرگدازها درمان هر دردي مي باشند چرا كه هنـوز هـم               اين در حال افزايش است اما نبايد تصور كرد كه        
 . در برخي موارد دارندشكل ها بهترين عملكرد را/ آجرها 
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  زندگينامه پروفسور جيمز وايت
  W.F Ford: نوشتة

  اميرحسين حاج دايي: برگردان
 سالگي انبوه 80 در سن 1988 آگوست 15مرگ پروفسور جيمز وايت در 

او يك اسكاتلندي . دوستداران وي در صنعت و دانشگاه را غمگين نمود 
ورد متولد محل تولد تل ف)  dumfrieshire ، langholm  (واقعي بود كه در

شدوي اندكي از خصوصيات اسكاتلندي ها در مخلوط كردن چيزها را 
 هم با پادشاهان نشست و برخاست داشت هم با مردم عادي در " ، شتدا

   . "ارتباط بود 
 از دانشگاه گالسكو فارغ التحصيل شد و 1931پروفسور وايت در سال 

 Royal در كالج Hayظر پروفسور نرا زير در زمينه سرباره قات خود قتحي

Technical و سپس در بخش د بودستيارابتدا در كالج .  شروع كرد 
 كوره ها ارائه داد كه در شيمي فيزيك سرباره يك مقاله جامع روي 1943در سال .  گرديد يارمتالورژي استاد

 ه اخذ درجهدر آن سال موفق ب. آن اطالعات وسيع خود در زمينه دياگرام هاي فازي را به همه نشان داد 
سپس به انگلستان رفت و پست .  انيستيتوي متالورژيست ها گرديد Carnegie گالسكو و مدال طالي دكترا

مقاله اي كه وي با .  را گرفت Worksop واقع در General Refractoriesتكنولوژيست ديرگدازها در شركت 
Harold parnhamفازها را براي شرح بررسي هاي ازي در  منتشر كرد اطالعات موجود در مورد سرباره هاي ب

اولين ديدار نويسنده با پروفسور وايت . دادن رفتار پوشش هاي ديرگداز دولوميتي را به شدت افزايش داد 
 حل خود براي هدر آن زمان وي مشغول ثبت را. نمونه اي از طبيعت عملي الزم براي يك مرد دانشمند بود 

 از سنگ معدن كروم و سيليكات سديم كاربردي در ديرگدازهاي  در مخلوطي" كروم پالستيك "مشكل 
وي دريافته بود كه شكنندگي چسب هاي باند سيليكاتي مورد استفاده در . كوره هاي عمليات حرارتي بود 

  .نسوزهاي كوره با اضافه كردن مقدار كمي كربنات كلسيم در سنگ معدن كروم برطرف خواهد شد 
 در مورد مواد دير گداز در بخش متالورژي دانشگاه شفيلد ارائه  خود را سخنراني وايت پروفسور1946در سال 

به محل دانشگاه مي آمد كه هزينه اين سفرها در   Lagonda با قطار يا worksopدر ابتدا او هر روز از . داد 
هاي محيط  گرديد ولي مواردي از اين دست و سختي DB9مجموع بالغ بر قيمت يك اتومبيل آستون مارتين 

 مقاله طي بيست سال 100چاپ . اطراف مانع تحقيقات وي نمي گرديد بلكه وي را مصمم تر نيز مي نمود 
 مدير 1956 در سراميك و در سال  دانشيار1952وايت در سال . اين مطلب است توسط او و همكارانش مويد 

در نشست هاي انجمن متالورژي در طي اين زمان او يك عضو فعال .  شد Dyson  شركتتكنولوژي ديرگداز
-60( و انجمن ديرگدازهاي انگلستان )  نايب رئيس 1959( ، انيستيتو تكنولوژي رس )  رئيس 1952(شفيلد 
 و از سال 1965 تا 1958در انجمن سراميك او اولين رئيس قسمت علوم پايه از سال . بود )  رئيس 1959
 شكل گرفت پروفسور وايت 1955ستيتو سراميك در سال زماني كه اني.  رئيس انجمن بود 1962 الي 1961

سال هاي زيادي او رئيس كميته آزمايشات انجمن تحقيقات .  انتخاب گرديد همكار موسسبه عنوان 
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 انجمن تحقيقاتي ديگر كه از كمك هاي راهگشاي وي در كميته هاي شابه پنجسراميك انگلستان بود م
 كارهاي تحقيقاتي و  مواد دانشگاه شفيلددانشكدهكه 1956 سال بعد از. مختلف خود استفاده مي كردند 

در سال . رئيس قسمت متالورژي شد 1962 تا 1958علمي خود را افزايش داد و پروفسور وايت در سال هاي 
 يك تيم از انجمن 1960قبل از اين جابجايي در .  دانشكده متالورژي از محل قديم خود جابجا شد 1966

در .  شده در اتحاد جماهير شوروي تشكيل داد مي بازديد از صنايع و تحقيقات ديرگداز انجاهاي ديرگداز برا
. داشت بازديد كننده  به عنوان قاهره  پروفسور سفري به مركز تحقيقات ملي در 1962-63زمستان سال 

اي تحقيقاتي خود  بازنشسته شود  براي ارائه مقاالت مربوط به كاره1973قبل از آنكه پروفسور وايت در سال 
يا دانشكده سفرهايي به آفريقاي جنوبي ، آمريكا ، كانادا ، برزيل ، آلمان ، اسرائيل ، اسپانيا ، سوئد و مكزيك 

  .انجام داده بود و به بين ترتيب يك اعتبار بين المللي براي خود و دانشكده كسب كرده بود 
دانستن چگونگي آغاز آين ارتباطات در . د داشت جيم وايت ارتباط ويژه اي با صنايع و با دانشجويان خو

 يوناني بود كه برنده جايزه بورس كنسولگري Basil Vassiliou اولين دانشجو . شفيلد جالب خواهد بود 
 اين كار با  .انگلستان در يونان شده بود و روي حركت آب از سطح گرم شده ستون رس تحقيق مي كرد

وابستگي هاي دمايي كه اولين آنها / كاپيالري/ ئه مقاالتي روي فشاربخار منجر شد به اراابتداييتجهيزات 
 روي ماسه قالبگيري Rees و Daviesكارهاي انجام شده توسط .  منتشر شد 1948 در سال Natureتوسط 

با استفاده از تجهيزات آزمايش تحقيقات باندهاي رسي كه منجر به آزمايشات سينتيكي روي شكست 
 مصري Agamawi. هاي رسي در قالب هاي ديرگداز مورد استفاده در قالب هاي ريخته گري فوالد شد باند

 آجرهاي سيليسي با مطالعه سيستم چهارتايي super dutyبراي كمك به پروژه تعيين اثر تيتانيا روي خواص 
CaO-Al2O3-SiO2-TiO2 از شد و سپس با تحقيقاتي روي زينترينگ پودرهاي اكسيدي آغ.  وارد گروه شد

پشتيباني انجمن سراميك انگلستان ، يك باالنس حرارتي خانگي براي شروع كار روي ارتباط فازي اكسيد 
تصور كلي .  كروميتي حين كار ، استفاده شد –آهن كه حاوي اسپينل هاي مربوط به رفتار آجرهاي منيزيت 

آن را در زمان سرد شدن جذب مي كند آجري كه اكسيژن را در حين گرم شدن بيرون مي دمد و مجدداٌ 
 قلياييشكل گرفت كه پي آيند شكست آجرها در حين كار منجر به تحقيق روي خواص مكانيكي آجرهاي 

كه (  با پشتيباني انجمن ديرگدازها  Laming و Richardsonهمزمان با كشف آجرهاي باند مستقيم توسط 
 و B.I.S.R.A ، Steetly Magnesiteشركت هاي ، )  را پرداخت كردند Reesكمك هزينه تحصيلي تحقيق 

در فاكتور كنترل تركيبات فازي ، نسبت  .  ، گرديددانشجويان بسياري كه در تحقيقات بعدي همكاري داشتند
 1973در زمان بازنشستگي وي در سال . هاي ترسازي و ميكروساختارهاي ديرگدازهاي اصلي روشن شدند 

سراميك ها به زمينه هاي مواد وارد شدند طور وسيعي گسترش  يافتند و قلمرو تحقيقات از زماني كه 
 فلز و در سيستم هاي غير فشرده شامل مس ، كروم ، كبالت بنا – كربن –ارتباطات سيستم هاي اورانيوم 

 و كلوپ علم مواد و به عنوان عضو كميته A.A Griffithsدر آن زمان پروفسور وايت مدال . نهاده شدند 
 سالگي 65بعد از بازنشستگي از دانشگاه در سن .  را دريافت نمود Harvel در مركز تحقيقات سراميك مشاوره

 به انتشار .GR-Stein Refractory Ltd برگشت و به عنوان مشاور شركت Worksopطبق قانون به ناحيه 
وران بازنشستگي اش وي روز قبل از مرگش سي و ششمين مقاله د. كارهاي با كيفيت باالي خود ادامه داد 
 1982اين تالش هاي مستمر قابل توجه در سال .  مقاله برسد 100را به پايان برده بود تا به ركورد كلي 

 نيز اين جايزه مجدداً 1988 ارج نهاده شد در سال Alfred W.Allen آمريكا با جايزه كتوسط انجمن سرامي
 را از دانشگاه شفيلد .Honorary Degree of D.Sc Tech م  او تنها امتياز ديگر به نا1987در سال . تكرار شد 

  .دريافت كرد 
جيم وايت همواره چهره اي بشاش داشت و عالقمند به كمك به ديگران ، بسيار باهوش ، با نثري شيوا و 

  .روحش شاد و يادش گرامي باد. دلنشين ، و بسيار انسان بود 
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  برگزاري دوره هاي آموزشي
  ي هاي لعابدار و بدون لعابطراحي بدنه هاي كاش

انجمن سراميك ايران به منظور ارتقاء سطح علمي كارشناسان و متخصصين كارخانجات صنايع كاشي و 
آموزشي  سراميك ايران دوره

طراحي بدنه هاي كاشي "
 را "هاي لعابدار و بدون لعاب

 بهمن ماه 12 و 11 تاريخ  در
در اين دوره . برگزار نمود 84

 مواد و كه در دانشكده
متالورژي دانشگاه علم و 

آقاي دكتر صنعت توسط 
افتخاري عضو هيات علمي 
 دانشگاه علم و صنعت ايران

 20حدود  و ارائه گرديد
 در  كارخانه11كارشناس از  

  :عناوين آموزشي زير مورد بحث قرار گرفت. نداشت شركت داين دوره آموزشي
  
 تقسيم بندي كاشي ها •
 اريتفاوتهاي كاشي كف و ديو •
 انواع لعاب •
 اصلي ترين آزمون هاي كنترل كيفيت •
 ريز نگرشي بر پديده انبساط رطوبتي •
 مواد اوليه مصرفي در صنعت كاشي •
 كربناتهاي قليايي خاكي  •
 رسي ها •
سيليس و نقش آن بر خواص بدنه هاي  •

 خام و پخته شده
 رفتارهاي حرارتي رس ها •
 انواع بدنه هاي كاشي ديواري •
 تكاشي هاي ديواري دوپخ •
 كاشي هاي ديواري تك پخت •
 انواع بدنه هاي كاشي كف •

 تزيين كاشي هاي پرسالني •
بال ميل و پارامترهاي مربوطه در توليد  •

 كاشي
 اسپري دراير و پارامترهاي مربو طه •
 پرس •
 خشك كن •
 پخت •
 اعمال لعاب •
 انگوب و پارامترهاي مربوطه •
 دكوراسيون كاشي •
• Ink 
 چاپ •
 عيوب لعاب •
 عوامل كاهش عيب •
 عيوب كاشي •

در اين سمينار دوروزه شركت كنندگان كه از شركت هاي مختلف بودند به بحث ها و تبادل نظرهاي سازنده 
با يكديگر پرداختند و در روز پاياني سمينار در جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده كارشناسان كارخانجات درباره 

  .اي نمودند ل و مشكالت واحد توليدي خود بحث و تبادل نظرهاي سازنده ئمسا برخي
مطالب ارائه شده به شركت كنندگان به صورت جزوه اي در اختيار آنان قرار داده شد تا بتواند براي مرورهاي 

  .بعدي از آنها استفاده كنند 
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  مصاحبه 
 دايي  اميرحسين حاج

 
 
  
  
  
 جناب آقاي مهندس زجاجي با تشكر از فرصتي كه در اختيار فصلنامه سراميك قرار - 1

داديد، لطف كنيد در آغاز مختصري از سوابق و فعاليتهاي خود را در صنعت شيشه 
 .بفرماييد

ارماتاكا هندوستان  از سال  فارغ التحصيل رشته شيمي از دانشگاه ك1336اينجانب حسين زجاجي متولد 
 تا به اكنون بصورت مستقيم و غير مستقيم در فعاليت هاي مربوط به شيشه و سراميك كشور در سمت 1362

در حال حاضر بعنوان عضو هيئت مديره و معاونت . هاي مديريتي و مشاوره در حال انجام وظيفه هستم
ايع معدني وزارت صنايع و معادن مشغول بكار بازرگاني صنايع شيشه گيالن و مشاور مدير كل دفتر صن

  .باشم مي
  
دانيم شكوفايي و پيشرفت صنعت به ويژه صنعت   آقاي مهندس ، همانطور كه مي-2

از نظر جنابعالي پيوستن ايران . شيشه جز با تعميق همكاريهاي جهاني محقق نخواهد شد
د يك فرصت تلقي براي صنعت شيشه ايران مي توان) WTO(به سازمان تجارت جهاني 

شود يا يك تهديد؟ الزامات وارد شدن صنعت شيشه ايران به اين سازمان تا چه حد  
 محقق گشته است؟

الزم به توضيح است كه با توجه به قوانين و مقررات واردات در حال حاضر  هيچگونه محدوديتي براي ورود 
. شود يزان سود و حقوق پرداختي را شامل مياقالم صنعتي وجود ندارد و تنها بحث موانع تعرفه اي است كه م

پس فعالً درهاي ايران براي ورود محصوالت خارجي باز است و به نظر اينجانب در صورت پيوستن ايران به 
 واردات و صادرات كشور قانونمند تر شده كه به نفع كشور خواهد بود چرا كه )WTO(سازمان تجارت جهاني 

ورود به ايران را دارد ولي كشورهاي مختلف محدوديت هايي را براي ورود در حال حاضر هر كااليي امكان 
كاالهاي ايراني اعمال مي كنند مثل كشور تركيه كه همواره براي ورود محصوالت شيشه اي ايران 
محدوديت ايجاد مي نمايد، از طرفي با توجه به ظرفيت هاي ايجاد شده در بخش هاي مختلف صنعت شيشه 

شيشه تخت در صورتيكه مسائل كيفي كه دستيابي به آن دور از انتظار نيست حل و بخصوص در صنعت 
فصل شود به جرات اعالم مي كنم با توجه به مزيت نسبي و امكانات موجود كشور، در مقابل قيمت 

به اعتقاد بنده با كمي هوشمندي و مطالعه و هماهنگي بين . محصوالت چيني نيز امكان رقابت وجود دارد
  .، دولت و دانشگاه زمينه تبديل اين تهديد به فرصت محيا استصنعت 

  
 . در ارتباط با شركت گروه شيشه گيالن و انواع محصوالت آن توضيح بفرماييد - 3

 ابتدا با نام شيشه هاي ايمني ايران تاسيس و در 1348در سال ) سهامي خاص(گروه صنايع شيشه گيالن 
ابعه كه شامل صنايع شيشه گيالن، شيشه ايمني شمال و ايمن حال حاضر با در نظر گرفتن سه شركت ت

كه داراي مدرنترين و پيشرفته ترين ماشين آالت توليد شيشه هاي ايمني در ايران و خاورميانه (شيشه سپهر 
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 متر مربع در سال بوده و يكي از توليد كنندگان عمده در 000/750/3مجموعاً داراي ظرفيت توليد ) است
شامل پژو ، پرايد ، ون ، ولوو، دوو، ريو ، ورنا، ( ور مي باشد و قادر است شيشه انواع خودرو صنعت شيشه كش

، شيشه هاي ساختماني ، شيشه دو جداره و ساير شيشه هاي صنعتي را با كيفيت ) 000 و MVMپروتون ، 
  .بسيار مطلوب و مطابق با استاندارد جهاني توليد نمايد

  
 ز چه منابعي تامين مي گردد ؟ مواد اوليه اصلي شركت ا- 4

  :مواد اوليه اصلي شركت عبارتند از
شايان ذكر است شيشه هاي فلوت داخلي ) 000از گاردين عربستان و تايلند، تركيه  و (شيشه فلوت  •

در حال حاضر كيفيت الزم براي استفاده در شيشه اتومبيل را ندارند ، البته اخيراً صنايع داخلي در 
  .بزودي به ثمر خواهد رسيد... كيفيت تمهيداتي در نظر گرفته اند كه انشااارتباط با بهبود 

 . اين طلق وارداتي است و بيشتر از شركتهاي بلژيكي تهيه مي گردد : P.V.Bطلق  •
الزم به ذكر است مشابه اين رنگ . اين لعاب از كشور هلند تهيه مي شود: رنگ مشكي سراميكي •

 .شده استدر گروه صنايع شيشه گيالن ساخته 
اين خمير در المنت گرمكن شيشه عقب استفاده مي شود و از كشور هلند تهيه : خمير نقره  •

 .گردد مي
 
 مهمترين مشكالتي كه اكنون پيش روي صنعت شيشه است و راه حل هاي پيشنهادي - 5

 .خود را در اين رابطه  بفرمائيد 
كمي و ايجاد ظرفيت هاي جديد از رشد صنعت شيشه مثل ساير صنايع كشور در يك دهه گذشته از نظر 

مطلوبي برخوردار بوده و توانسته بخش عمده اي از نيازهاي كشور را تامين كند و تا حدودي نيز جايگزين 
 :ولي بنظر اينجانب اين توسعه نكات قابل تامل ذيل را دارد. محصوالت وارداتي شود

ته بخصوص در بخش شيشه تخت ، ظروف سرمايه گذاري صورت گرفته شده در بخش هاي مختلف اين رش
شيشه اي با ديد تامين نياز و در حد خريد ماشين آالت توليد و يا بعضاً خريد و انتخاب خوب تجهيزات 
توليدي صورت گرفته و به بخش دانش فني و چگونگي توليد محصوالت در حد كيفيت هاي خوب و 

اضر بيشتر نمايان شده است زيرا ظرفيت هاي اين مهم در حال ح. استانداردهاي جهاني توجه شده است 
در . توليدي بيش از نياز داخل بوده و مي بايست فعاليت جهت حضور در بازارهاي جهاني را به جد آغاز نمود

 . اين مرحله است كه توجه به دانش فني ارزشمند مي گردد
ت اين محصول نسبت توسعه در بخش شيشه بخصوص شيشه تخت در چند سال اخير بسرعت انجام و ظرفي

متأسفانه در بخش فرآوري مواد معدني مصرفي بخصوص . به دهه گذشته حدود سه برابر افزايش يافته است
 درصد مواد اوليه را شامل مي شود اقدام موثر صورت نگرفته و اين امر باعث شده 70پودر سيليس كه حدود 

 درصد كاهش و يا از نظر كيفي امكان 20د كه راندمان توليد نسبت به ظرفيت كارخانجات مذكور تا حدو
 .دستيابي به كيفيت هاي مناسب به سختي صورت پذيرد

بطور كل با توجه به موارد فوق جهت توسعه بازار داخل و حضور در بازارهاي جهاني مراتب ذيل داراي 
  :اهميت ويژه اي است

  ايجاد تنوع محصوالت و ارتقاء كيفي .1
  كاهش قيمت تمام شده .2
 ر رقابتيايجاد بست .3
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  طرح هاي توسعه احتمالي شركت شامل چه مواردي است ؟- 6
 اقدام به اجراي طرح 1381گروه صنايع شيشه گيالن به منظور توليد شيشه اتومبيل هاي نسل جديد در سال 

  .توسعه اي بنام شركت شيشه ايمني سپهر در شهر صنعتي كاوه واقع در شهرستان ساوه نموده
 250 ست انواع شيشه اتومبيل و سرمايه گذاري حدود 400000پروژه مذكور به مديريت اينجانب با ظرفيت 

 طرح از نظر كارهاي ساختماني و 2 ماه اجرا و مورد بهره برداري قرار گرفت فاز 10ميليارد ريال ظرف حدود 
شين آالت مربوطه انتخاب شده  ست شيشه انواع اتومبيل آماده گرديده و ما650000افزايش ظرفيت تا سطح 

  .و اجراي آن منوط به درخواست بازار داخلي و فعاليت هاي صادراتي شركت است
الزم به توضيح است كه با فعاليت هاي صورت گرفته امكان صادرات شيشه اتومبيل ميسر گرديده و اولين 

در خواست شركت . شده است محموله اين شركت به يك كارخانه خودرو سازي اروپايي بنام ايويكو ارسال 
  .مذكور ساالنه حدود بيست ميليون دالر است

  
 علت كمرنگ بودن همكاري هاي صنعت و دانشگاه را در چه چيزي ارزيابي مي كنيد و - 7

 براي رفع اين معضل چه پيشنهاداتي داريد؟
 كاالهاي خارجي به نظر مي رسد در دهه هاي گذشته به دليل عدم تناسب عرصه و تقاضا و محدوديت ورود

به داخل كشور واحدهاي صنعتي مشكلي براي عرضه محصوالت خود در كشور احساس نمي كردند و عمدتاً 
لذا وقتي محصول با هر كيفيتي .  درصد ظرفيت اسمي سودهاي خوبي را كسب مي نمودند50با توليد حتي 

سطح كيفي و يا رفع معضالت توليدي توليد و براي آن مشتري به صف ايستاده داشته باشد نيازي به ارتقاء 
  .احساس نمي شود

در سال هاي اخير با ظرفيت سازي هاي انجام شده و باز شدن درهاي كشور به روي محصوالت خارجي ، در 
صنايع مختلف در بحث كيفي و توليدي در حد راندمانهاي باال احساس ضعف گرديد و در بسياري از صنايع 

 با مشكالت بوجود آمده و احساس خطري كه مديران محترم صنعتي نموده اند .امكان رقابت را محدود نمود
به سرعت در پي رفع اين موانع مي باشند در اين مقطع احساس مي شود دانشگاه مي تواند نقش مهمي را در 

  .اين موارد داشته باشند
ئل مالي شركت ها تجربه نشان داده كه مديران صنعتي در سال هاي اخير بقدري سرگرم حل و فصل مسا

مي باشند كه كمتر به رفع معضالت تكنولوژي خود مي رسند، در اين مرحله دانشگاه مي تواند نقش مهمي 
داشته باشد و با توجه به احساس نيازي كه از سوي طرفين مشاهده شده و با هماهنگي هاي الزم كه ساز و 

واند همكاري هاي بسيار سازنده اي بين كار عملي آن از طرف سازمانهاي مربوطه تدوين شده است مي ت
  .صنعت و دانشگاه صورت پذيرد

  
 با توجه به ورود محصوالت دو كشور تركيه و چين به داخل بازار ايران ، مختصري در - 8

مورد مشكالت و محاسني كه اين واردات براي صنايع شيشه كشور ايجاد كرده است 
 . توضيح فرمائيد

 آمده و مزيت نسبي موجود براي بخش هاي مختلف توليد محصوالت با عنايت به بررسي هاي بعمل
اي در كشور اعتقاد بر اين است كه چنانچه واحدهاي توليدي اين رشته از صنعت بخصوص شيشه  شيشه

 استاندارهاي توليد را، كه باتوجه به تجهيزات نصب شده امكانپذير 000تخت ، شيشه آينه ، شيشه اتومبيل و 
ايند ظرفيت سازي هاي انجام شده امكان رقابت داخلي و خارجي با ساير كشورها از جمله است، رعايت بنم

  .ميسر نموده و نگراني براي واردات محصوالت كشورهاي فوق به ايران نخواهد بودرا تركيه و چين 
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  وضعيت كارگاه هاي شيشه گري سنتي در ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟- 9
 مي گرديد و طي جلسات متعدد به كار فرمايان محترم و زحمتكش اين بخش از همانگونه كه پيش بيني

صنعت شيشه اعالم شده اگر در ارتقاء سطح تكنولوژي و رفع مشكالت و معضالت فني خود اقدام ننمايند و 
  .همكاري الزم به منظور بهبود بكارگيري تجهيزات مناسب صورت نگيرد دچار مشكل خواهند شد

واحدهاي مذكور . د واحدهاي توليد ظروف شيشه اي در مقياس صنعتي الزام بيشتري يافته استاين امر با رش
بتدريج نه تنها رشد نكردند بلكه سهم خود را در دو دهه گذشته در بازار از دست داده اند بهر جهت و به 

يه قرار گرفته و داليل فوق صاحبان اصلي صنعت ظروف شيشه اي كه تجارب بسيار با ارزش را دارند در حاش
در حال حاضر بخشي از اين واحدها با امكانات بسيار جزئي در حال توليداند كه از نظر اقتصادي در وضعيت 

  .مناسبي قرار ندارند
پيشنهاد مي گردد با همت سازمان صنايع كوچك و كارفرمايان محترم بسرعت نسبت به بررسي و ساماندهي 

اد دارم با توانمندي موجود و تجارب استادكاران اين رشته از صنعت اين بخش اقدام شود كه اينجانب اعتق
شيشه و با توجه به ارزش افزوده بااليي كه اين گروه از توليدات دارند اين گروه از صنايع مي توانند حياتي 

  .همدوباره پيدا نمايند و اينجانب با توجه به عالقه مندي كه دارم حاضرم تجارب خود را در اختيار قرار د
  

لطفاً .  در پايان بار ديگر از شما تشكر مي كنيم و براي شما آرزوي موفقيت داريم-10
 .چنانچه مطلب ديگري باقي مانده است، بيان نماييد

ضمن تشكر از فرصتي كه به من داده ايد تا نقطه نظرات خود را در اين فصلنامه وزين مطرح نمايم ، پيشنهاد 
ست هاي دوستانه اي به منظور تبادل اطالعات متخصصين سراميك كشور مي نمايم كه انجمن سراميك نش

نمايد، منظور برگزاري سيمنارهاي تخصصي و از اين گونه موارد هزينه بر نيست بلكه اين امر مي تواند برگزار 
  .با دعوت تعدادي از افراد بصورت دوره هاي منظم چند ساعتي انجام پذيرد

 يك محفل دوستانه و تخصصي فرصتي بدست آيد تا متخصصين در كنار اين امر باعث مي شود حداقل در
  .هم بتوانند به طرح مشكالت خود و رفع آنها بپردازند

 
 

  جناب آقاي دكتر مهران صولتي عضو محترم هيئت مديره انجمن سراميك ايران
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت عرض نموده براي آن مرحوم علـو درجـات و بـراي                 

   .لي و خانواده محترمتان از درگاه ايزد منان صبر و شكيبايي مسئلت داريمجنابعا
  هيئت مديره انجمن سراميك ايران

 

  جناي آقاي دكتر مهران صولتي عضو محترم هيئت مديره انجمن سراميك ايران
فقدان پدر گراميتان را تسليت عـرض نمـوده از خداونـد منـان بـراي ايـشان طلـب                    

  . و خانواده داغدارتان صبر جزيل خواستاريمآمرزش و براي جنابعالي
  فصلنامه سراميك ايران
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 يكي از مديران فعال و دلسوز صنعت سراميك ايران دكتر ابراهيم مسعود
.  در محله بابا طاهر همدان متولد شدند 1326بودند كه در شانزدهم آذر ماه 

دوران دبستان و دبيرستان را در همدان سپري كرده و پس از اخذ ديپلم 
شان ضمن تحصيل اي. متوسطه در رشته فيزيك دانشگاه تهران پذيرفته شدند 

. به كار تدريس و مسئوليت بهداشت مواد غذايي شهرداري تهران مشغول بودند 
پس از اخذ مدرك ليسانس در مدت هفت ترم ، براي خدمت نظام وظيفه به 

پس از طي دوران خدمت سربازي به . منطقه سيستان و بلوچستان اعزام شدند 
 stoke on trent از دانشگاه PHDكشور انگلستان عزيمت كردند و موفق به اخذ 

در .  داشتند Post Doctoral Research همزمان Brunelشدند پس از اخذ اين مدرك در لندن در دانشگاه 
همين زمان ايشان ثبت اختراعي نيز در زمينه لعاب داشتند كه توسط روش الكتروليز مي توانستند روي فلزات 

 ازدواج 61دكتر مسعود سال . شور انگلستان به ثبت رسيده است اين اختراع در ك. يا مواد ديگر لعاب بزنند
 به ايران بازگشتند تا دين خو را 63ايشان سال . كردند و حاصل اين ازدواج دو فرزند پسر و يك دختر است 

ابتدا به استخدام جهاد دانشگاه صنعتي شريف در آمدند و ضمن خدمت . نسبت به مملكت عزيز خود ادا كنند 
 به كار تدريس در دانشگاه صنعتي شريف نيز مشغول بودند در همين دوران در شركت هاي كاشي در آنجا

قائم ، ايران لعاب ، آردل ، شيشه و سراميك قزوين ، آبگينه قزوين ، آلومينيوم سازي اراك ، كاشي پارس و 
 استخدام كاشي سعدي سپس به عنوان قائم مقام و مشاور مدير عامل به.كاشي الوند سمت مشاور را داشتند 

در . در آمدند و ضمن خدمت در كارخانه كاشي سعدي در دانشگاه شهيد رجايي لويزان نيز تدريس مي كردند 
 نيز در كارخانه كاشي حافظ شيراز با سمت رئيس هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل مشغول به كار 72سال 

 در اين كارخانه به 82ارخانه كاشي سعدي بازگشتند و تا سال  سال مجدداً به تهران و ك7پس از . شدند 
  . عنوان قائم مقام مدير عامل و عضو هيئت مديره با تمام توان خود خدمت نمودند 

 در كارخانجات محل كارشان ارائه طرح هاي توسعه و راه اندازي قسمتهاي جديد ايشاناز مهمترين كارهاي 
  .با حداقل هزينه بود 

نوان استاد مشاور دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه  علم و صنعت و ديگر ايشان به ع
دكتر مسعود همچنين از اعضاي فعال انجمن . دانشگاههاي دولتي نيز به جامعه علمي كشور خدمت نمودند

  .  بودند1383 تا 1379سراميك ايران و عضو هيئت مديره از سال 
المعارف  هسبات در تكنولوژي كوره ها ، لعاب فلز و كاربرد آن در صنعت ، دايركتب جرم هاي نسوز ، محا

  .صنعت سراميك و صنعت لعاب از تاليفات ايشان است 
 كارخانجات كاشي و سراميك سينا بودند و با تمام توان خود در جهت  را درمرحوم دكتر مسعود دوسال اخير

 و بزرگترين آرزويشان خودكفايي و پيشرفت كشور عزيزمان اصالحات و توانمند كردن اين كارخانه كوشيدند
ايران بود و به قول خودشان آخرين يادگار خود را در كاشي سينا با گردآوري مديران و مهندسين دلسوز و 

  روحشان شاد  .مسئول باقي گذاشتند و تا آخرين لحظات عمر از اين مطلب خرسند بودند
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  كي نو در صنعت سرامي گام،يعي طبيندرهايژل با
  ي سرپولكني حس،زهرا صالحپور

  راني دانشگاه علم و صنعت ا، مواديگروه سراميك دانشكده مهندس
salehpourz@iust.ac.ir 

  مقدمه -1
بطور كلي در ساخت . چسب يا بايندر نقش بسيار مهمي در روشهاي نوين شكل دادن سراميكها دارد

شود حال آنكه نقش بايندرهاي غير  ل و صنعتي از رس بعنوان چسب معدني استفاده ميسراميكهاي متداو
معدني در فرايند ساخت محصوالت سراميكي  فاقد پالستيسيته اهميت بسزايي دارد بطوريكه انتخاب روش 

،  شكل افزودن بايندر به مخلوط مواد اوليه. شكل دادن بر پايه نوع و مقدار اين افزودنيها تعيين مي شود
پذيري را ميسر ساخته و به جسم شكل داده شده مقاومت مي بخشد تا امكان جابجائي آن را قبل از پخت 

  ].1[فراهم نمايد
مصرفي در صنايع سراميك، به دونوع آلي و معدني تقسيم مي شوند كه هركدام ها و افزودني هاي  چسب

در   ، سيمانها و رسها 2، كربوكسي متيل سلولز1لكلبعنوان مثال از پلي وينيل ا. كاربردهاي خاص خود را داند
همانطور كه اشاره شد رسها بعنوان متداولترين بايندر معدني در . توان نام برد توليد قطعات سراميكي مي

) زمانبر( آرام بدليل اينكه فرآيند ريخته گري دوغابي يك فرآيند تقريباً. گري سراميكها استفاده مي شود ريخته
شكل توزيع ناهمگن بايندر و نيز شيب غيريكنواخت دانسيته بخصوص در مورد قطعات ضخيم باشد، م مي

شود، سوختن و   از بايندرهاي آلي استفاده ميهمچنين در روش قالبگيري تزريقي كه معموالً. وجود دارد
يير فرم خروج بايندر نياز به زمان طوالني داشته و عيوب مختلفي از جمله بادكردگي، ترك خوردگي و تغ

بهمين دليل، اين روش نيز . بخصوص زمانيكه حجم پليمر يا واكس مورد استفاده زياد باشد، بوجود مي آيد
  .محدود به قطعات كوچك يا نازك مي گردد

نوع و مقدار بايندرهاي آلي بر روي بارهاي سطحي ذرات، توليد حباب و پايداري آن، دستيابي به باالترين 
. ام، كنترل ابعاد و تشكيل عيوب درطول فرآيند سوختن و خروج بايندر موثر مي باشندمقدار جامد، استحكام خ

فرآيندهائي كه حاوي مقادير كم بايندرهاي آلي بوده و در عين حال محصولي با دانسيته خام باال و استحكام 
نيكهاي شكل در سالهاي اخير، تك. د، در شكل دهي سراميكها بسيار مطلوب مي باشدننمايمي باال توليد 

(DCC) و ريخته گري كواگوله اي مستقيم 3 مانند ريخته گري ژلي جديد دهي كلوئيدي 
در شكل دادن  4 

قطعات سراميكي پيچيده مورد استفاده قرار گرفته است كه در اين روش ها همگني مناسبي در بدنه خام 
  .تامين شده است

ر آلي ميباشد، قابليت توليد بدنه هاي خام با شكلهاي ريخته گري ژلي كه بر پايه پليمريزاسيون بايندر منوم
وزني بايندر، بدنه هايي با دانسيته % 4در اين محصوالت با مصرف مقادير كمتر از . پيچيده را فراهم مي سازد

  ].2[خام باال بدست ميايد
براي مثال . ي نمودبطور كلي بايندرها را مي توان از ديدگاه هاي مختلف و با توجه به نوع كاربرد تقسيم بند

                                                           
1 PVA 
2 CMC 
3 Gel casting 
4 Direct coagulation casting 



 

 

17

ن 
يرا

ك ا
امي

سر
مة 

لنا
ص
ف

 /
رة 

ما
ش

4 
ان

ست
زم

 
13

84
 

توان   ميبايندرهاي معدني و آلي، بايندرهاي محلول و غير محلول و همچنين بايندرهاي سنتتيك و طبيعياز 
  .نام برد

  بايندرهاي طبيعي -2
 ،اين افزودنيها. دنشو  يا با انجام تغييراتي از طبيعت استخراج ميبايندرهاي طبيعي موادي هستند كه مستقيماً

  .ي دارد كه نشان دهنده ميزان بي خطر بودن مصرف اين نوع بايندرها مي باشدي صنايع غذاكاربرد زيادي در
 مخاطرات ناشي از استفاده از بدليلبا توجه به گستردگي مصرف بايندرها در فرآيندهاي سراميكي و 

، در سالهاي ]2[، كه كاربرد وسيعي در صنايع سراميك دارد5ميد آبايندرهاي آلي سنتزي از جمله منومر آكريل
  .است  اخيرگرايش جديدي به سمت استفاده از بايندرهاي طبيعي در فرآيندهاي ساخت سراميكها بوجود آمده

  مزاياي استفاده از بايندرهاي طبيعي -2-1
  ]:3[باشند يند توليد و هم حين كاربرد ميآبايندرهاي طبيعي داراي مزاياي متفاوتي هم در فر

  .غير سمي هستند •
 .بوده و دوستدار محيط زيست مي باشندزيست تخريب پذير  •
 . مي باشنددر دسترسارزان قيمت و  •
 .براي شروع يا تكميل فرآيند ژل شدن نياز به افزودني هاي شيميائي ندارند •
 دانسيته تئوريك  درصد97 تا 95 محصول به  دانسيتهاندنبرخي از ژل بايندرهاي طبيعي امكان رس •

 .را فراهم مي كنند
را )  ميكرون60حداقل  (كمرهاي طبيعي امكان توليد نوارهاي با ضخامت هاي برخي از ژل بايند •

 .فراهم مي كنند
 .براي تهيه قطعات سراميكي همگن با اشكال پيچيده مناسب مي باشند •
 .با توجه به خواص باالي برخي از بايندرهاي طبيعي، مقدار مصرف بايندر را مي توان كاهش داد •
ام باالتر در مقايسه با بدنه هاي تهيه شده با استفاده از بايندرهاي امكان دستيابي به استحكام خ •

 .ي منومر و پليمر با درصد وزني برابر بايندر را فراهم مي سازديشيميا
از جمله كاربرد . امروزه ژل بايندرهاي طبيعي كاربرد گسترده اي در پژوهش و صنعت سراميك  يافته اند

 .ويژه پودرهاي نانوسايز و همچنين در ساخت قطعات سراميكي مي باشده بموفقيت آميز آنها در سنتز پودرها 
انجام يا ژله اي شدن  6 عمل اتصال دهي را با تغيير دما از طريق فرآيند ژالسيوناين بايندرها كه عموماً

   .]3 [دهند، در فرآيندهاي قالبگيري تزريقي و ريخته گري ژلي سراميكها مورد استفاده قرار مي گيرند مي
  انواع ژل بايندرهاي طبيعي -2-2

باشند،  مي  برپايه پلي ساخاريد ها يا پروتئين هاژل بايندرهاي متداول در شكل دهي سراميكها كه عمدتاً
  :]3[عبارتند ازمتداولترين آنها 

 ژالتين •
 آگار •
 آگارز •
 پلي ساخاريد •
 )سفيده تخم مرغ(اوالبومين  •

                                                           
5 Acryl amide monomer 
6 Gelation 
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 ]3[و كنسانتره پروتئين گندم پروتئين هايي مثل آلبومين موجود در سرم خون گاو  •
   (Gelatin)ژالتين -2-2-1

يني است كه از جوشاندن استخوان حيوان و بافتهاي نرم آن كه حاوي كالژن ئژالتين نوعي ماده پروت
ژالتين بي رنگ، شفاف، ترد، بدون بو و به شكل خالص بدون  .باشد، در آب يا اسيد رقيق بدست مي آيد مي

 باد كرده و تبديل به يك جرم رسيده، برابر وزن خود 10 تا 5در آب سرد، به  با قرار گرفتن و مزه مي باشد
  .]4[شود شفاف االستيك مي

  (Agar)آگار -2-2-2
اين ماده در ديواره سلول انواع مختلف جلبك دريايي . آگار ماده اي ژلي است كه كاربردهاي تجاري زياد دارد

  . يافت مي شودGelidiumقرمز بويژه انواع آسيايي نوع 
ار با جوشاندن جلبك دريايي بدست مي آيد و سپس سرد و خشك شده و به شكل ورقه هاي نازك آگ

 يك كلمه مااليي براي جلبكهاي دريايي محلي  كه نامشود  آگار آگار ناميده ميفروخته مي شود كه معموالً
آرام مانند كاليفرنيا اين محصول در شرق آسيا توليد مي شود اما امروزه در ديگر مناطق حاشيه اقيانوس  .است

  .]4[شود و استراليا نيز تهيه مي
 (Agarose)آگارز -2-2-3

هاي يوني  ناخالصي وزني% 2/0آناليز آگارز شامل . بدست آمده از آگار است) پلي ساخاريد(يك كربوهيدرات 
SO4به شكل 

ارج از  پايدار بوده و خبطور كلي مولكولهاي آگارز. وزني خاكستر مي باشد% 1كمتر از داراي  و -2
آگارز آب جذب كرده و در دماي محيط در آب باد مي كند و در آب داغ .  تجزيه نمي شودpH= 1-4محدود 

  gr/cm2 600آگارز به بيشتر از % 5/1استحكام ژلي يك محلول حاوي  . حل مي شودC80◦با دماي حدود 
  ].2[رسد مي
  )كربوهيدرات ها( پلي ساخاريدها  -2-2-4

ي بزرگ تركيباتي كه شامل  اكسيژن و هيدروژن به شكل آب در تركيب كربوهيدراتها به همه گروهها
. شود مي بيان Cm(H2O)n: فرمول اغلب اين تركيبات بصورت. باكربن مي باشند، اطالق مي گردد

ها فراوان ترين تركيبات آلي در طبيعت هستند كه بوسيله عمل فتوسنتز توسط گياهان سبز  كربوهيدرات
. ترين نوع كربوهيدراتها قند ساده يا منوساخاريد است كه مهمترين آن  گلوكز استساده . ساخته مي شوند

بقيه اتمهاي اكسيژن و اتمهاي . مولكول گلوكز  شامل حلقه اي از يك اتم اكسيژن و پنج اتم كربن مي باشد
  .)1شكل(كربن و هيدروژن از بيرون به اين حلقه چسبيده اند 

  
  ].4[مل حلقه اي از يك اتم اكسيژن و پنج اتم كربن مي باشد يك مولكول گلوكز كه شا-1شكل 
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داي ساخاريد از اتصال دو منوساخاريد بوسيله يك اتم اكـسيژن و گـرفتن آب از آن بوجـود                 
پلي ساخاريد  ). 2شكل   (الكتوز و مالتوز است   ) شكر نيشكر (مي آيد كه مهمترين آن ساكروز     

نـوع واحـد منوسـاخاريد سـاخته شـده          داراي مولكولهاي زيادي است كـه از يـك يـا چنـد              
  .]4[است

  
  ]4)[ساكروز(  يك مولكول داي ساخاريد -2شكل 

  (Ovalbumin)اوالبومين  -2-2-5
محصول هيدروليز (ورده آ زنجيره اسيد آمينه فر400اوالبومين پروتئين موجود در سفيده تخم مرغ است كه از 

  .]4[تشكيل شده است تكي (Polypeptide)  پلي پپتيديبه شكل يك زنجيره) پروتئين
 (Protein) پروتئين -2-2-6

هيدروژن، اكسيژن، كربن و نيتروژن مي باشند، تشكيل شده   يك مولكول پروتئين از هزاران اتم كه عمدتاً
از شكسته  .دنباش  نوع مختلف مي100،000پروتئين تشكيل شده كه شامل  بدن انسان از  پانزده درصد.است

جوشاندن طوالني مدت آن در آب يا با تركيب نمودن آن با اسيد يا قليا شدن مولكولهاي بزرگ پروتئين  با  
 .)3شكل](4[نسبت به پروتئين دارند آيند كه ساختار ساده تري اسيدهاي آمينه بوجود مي

 
  ]4[پروتئين ساختار يك مولكول اسيد آمينه -3شكل 
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 7اسيدهاي آمينه فرآوري شده -2-2-7
ورده آگروههاي اتمي موسوم به اسيدهاي آمينه فر ل اسيد آمينه،آب از يك مولكو لكول بعد از گرفتن يك مو

يرهاي طوالني اين اسيدهاي آمينه حاصل از هيدروليز پروتئين، زنجيرهاي پلي پپتيد ناميده زنج. مانند بجا مي
 آنگستروم و 02/0در اين زنجيرها فاصله بين اتمها حدود .اين زنجيرها معموالً خيلي بزرگ هستند. مي شوند

جزء  اصلي ساختار  كه  اهميت خاصي  دارد، ). 4شكل (مي باشد  درجه 3اويه بين پيوندهاي شيميائي حدود ز
اين گروه آميد  .  هستند كه آرايش صفحه اي دارند(CCNHC)گروههاي شش اتمي بنام گروه آميد 

هاي آميد به پيوند هاي شيميائي در گروه .اي، قسمت صلب زنجير پلي پپتيد را تشكيل مي دهند صفحه
  :دوصورت زير است

  وجود پيوند دوگانه بين اتم كربن و اتم اكسيژن مجاور •
  ) 5شكل(وجود پيوند دوگانه بين اتم كربن مشابه و اتم نيتروژن مجاور •

  

  
  ]4[ زنجير هاي پلي پپتايد حاصل از هيدروليز-4شكل 

  
  ]4[ ساختار صفحه اي گروههاي آميد-5شكل 

پيوند هيدروژني . گروههاي آميد توسط پيوند هيدروژني به يكديگر متصل مي شوند يدر زنجيرهاي پلي پپتيد
بين دو گروه آميد، يك پيوند ضعيف است كه اتم نيتروژن از يك گروه آميد را با اتم اكسيژن گروه ديگر پيوند 

سه بعد، و در نهايت پيوند هيدروژنه بين گروههاي آميد در زنجيرهاي پلي پپتيد در ). 6شكل(دهد  مي
  ).7شكل] ( 4[ ايجاد مي نمايد α- Helixساختاري مارپيچ به نام 

                                                           
7 Amino Acid Residue 
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++

  
  ]4[ پيوند هيدروژني بين دو گروه آميد-6شكل

  
  ]4[ ساختار فضائي زنجيرهاي پلي پپتايد-7شكل

  نويني كاربرد ژل بايندرهاي طبيعي در سنتز سراميكها -2-3
 و نيز سنتز پودرهاي نانوسايز، در قرن بيست و استفاده از ژل بايندرهاي طبيعي براي ساخت قطعات سراميكي

يكم توسعه زيادي يافته و زمينه هاي تجاري اين نوع بايندرهاي دوستدار محيط زيست به سرعت فراهم 
در بخش پاياني با توجه به گسترش مصرف اين افزودنيها در صنايع سراميك به نمونه هايي از . گردد مي

  .گردد ه ميكاربردهاي بايندرهاي طبيعي اشار
   سفيده تخم مرغ -2-3-1
  كاربرد سفيده تخم مرغ در ريخته گري ژلي سراميكها -2-3-1-1

 انجام شد، استفاده از سفيده تخم مرغ بعنوان بايندر در ساخت Bhargava و Dharaدر تحقيقي كه توسط 
ته گري گري و تزريق در قالب و نيز ريخ قطعات آلومينايي  با استفاده ازدوغاب سنگين آلومينا بصورت ريخته

  .]3[گرفت مورد مطالعه قرار 8نواري
 .انگيزه اين تحقيق، مشاهده عادي تغيير فيزيكي محتويات مايع تخم مرغ با جوشاندن آن در آب بوده است

و سفيده تخم %) 34-50(آلومينا   با  درصد متفاوت حجمي جامد(slurry)دوغابهاي غليظي اين تحقيق  در
  .شوند ي م آمادهمرغ  مخلوط شده در آب، 

براي تهيه بدنه هاي بالك، . با افزايش مقدار جامد، مقدار اوالبومين موجود در مخلوط اوليه كاهش مي يابد
يجه اوالبومين بصورت ژل شود كه در نت مي گرم درجه سانتيگراد  80گري شده تا دماي   ريختهدوغاب
 براي رسيدن در پايان خشك شده ونمونه هاي ژلي تحت اتمسفر با  رطوبت كنترل  شده، سپس . آيد درمي

                                                           
8 Tape Casting 
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 .شود  دانسيته تئوريك در هوا زينتر مي درصد97 تا 94 به دانسيته
 بدون استفاده از آب  وسفيده  تخم مرغ   آلومينايي  بااز دوغابهاي ميكرون 60براي توليد نوارهاي با ضخامت 

  ..استفاده مي شود
مقدار  بايندر باقيمانده در % 6/0-4رين مقدار بوده و حدود ت ميزان بايندر باقيمانده در بدنه خام خشك، پائين

 .روش ريخته گري ژلي با استفاده از بايندرهاي آلي  مي باشد
 )اسالري(آماده سازي دوغاب 

بعنوان كنترل كننده كف به )  ميلي ليتر سفيده تخم مرغ100 ميلي ليتر به ازاي هر 5( اكتانول  -1محلول  
البومين با  و. شود  ساعت همزده مي2مرغ اضافه شده و توسط يك همزن مغناطيسي به مدت سفيده تخم 

  .گردد آب مقطر با نسبتهاي مختلف مخلوط مي
  گري و عمليات بعدي ريخته

 ساعت هوازدايي شده و سپس در قالبهاي 1 پائين به مدت ء،  آنها  تحت خالدوغابهاپس از آماده شدن 
قالبها در يك كوره پيش گرم در  .شوند  شده اند، ريخته گري مينفتي پوشاندهكه با نوعي ژل چهارگوش 

شوند و بدنه ها از قالب جدا شده  سپس تا دماي اطاق سرد ميشده و  ساعت قرار داده 1 بمدت C 80°دماي 
 .شوند  خشك مي و تحت شرايط رطوبتي كنترل شده،

 دوغابر پروتئين مارپيچي شده و بدليل اين استحاله،  باعث تغيير ساختاC80°گرم كردن اوالبومين تا دماي 
بدنه سراميكي خام ژل شده صلب . گردد تبديل به ژلي با ذرات سراميكي كه در ساختار ژل محكم شده اند مي

جذب بايندر روي سطوح ذرات آلومينا بدليل ماهيت قطبي  .شود و محكم بوده و به راحتي از قالب جدا مي
  .آلومينا مي باشدبايندر و ذرات پودر 

  تهيه نوارهاي آلومينائي -2-3-1-2
PETنوارها روي صفحات نازك

ريخته گري   با استفاده از روش ريخته گري نواري در مقياس آزمايشگاهي9
سطح رطوبت بتدريج تا  .شوند  قرار داده ميC 60°و دماي %) 95(سپس در  معرض  رطوبت  باال شده و 

  .ي يابد ساعته كاهش م6در يك دوره زماني  % 50
  :شود در هر دو نوع بالك و نواري، مراحل سوختن بايندر و زينترينگ به صورت زير انجام مي

 مراحل زينترينگ
   درجه سانتيگراد550 ، 350 ، 120 :نيم ساعت نگهداري در هريك از دماهاي •
  . ساعت2 به مدت c 900°پخت بيسكويت در دماي  •
   ساعت2ه مدت  بc 160°زينترينگ در كوره جداگانه در دماي  •

ميزان جامد باال كه  هاي آبي بادادن دوغابسفيده تخم مرغ براي شكل در اين تحقيق نتيجه گرفته شد كه 
ها با تنظيم  دوغابويسكوزيتهمطلوب بوده و دهند   نشان مي از خود (shear thinning)سودوپالستيكرفتار 

  .قابل تنظيم استمقدار اوالبومين براي درصد حجمي مشخص ذرات جامد آلومينا 
قيمت ارزان، زيست تخريب پذير بودن، : اگرچه كاربرد اوالبومين بعنوان يك بايندر مزاياي زيادي مانند

 ، تشكيل حباب در طول فرآيند مخلوط كردن و آسياب كردنبدليل اما  دارد،غيرسمي و سهل الوصول بودن
  .]3[وامل ضد كف استفاده نموداز عمشكالتي را ايجاد مي نمايد كه براي كنترل آن مي توان 

  كاربرد سفيده تخم مرغ در سنتز آلوميناي نانوكريستالين -2-3-1-3
، روش جديدي براي سنتز ]5[ ميالدي انجام شد2005 در سال Dharaدر تحقيق ديگري نيز كه توسط 

براي تهيه هاي متداول  روش. آلوميناي كريستالين در ابعاد نانومتري با استفاده از اوالبومين پيشنهاد گرديد

                                                           
9 Poly Ethylene 
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اما در . رسوبي مي باشد سل ژل، هيدروترمال، هم: سراميكهاي نانو كريستالين روشهاي برپايه محلول مانند
تغييرات . و نيترات آلومينيم در يك واسط آبي استفاده گرديد) اوالبومين(روش حاضر، از سفيده تخم مرغ 

يونهاي فلزي افزوده شده . ن اوالبومين مي گردداستحكام يوني به ازاي افزايش نيترات آلومينيم باعث ژالسيو
 ، C330◦نيز در اين زمينه ژلي پخش گرديده و پس از عمليات حرارتي اين توده ژلي، در دماي پائين حدود 

γ- آلوميناي نانوسايز با محدوده اندازه nm 80- 15بوجود مي آيد  .  
يند، زمينه بسيار مناسبي براي محبوس كردن پروتئينهاي موجود در سفيده تخم مرغ كه به شكل ژل در مي آ

و به دام انداختن يونهاي فلزي ايجاد مي كنند كه با عمليات حرارتي تبديل به اكسيدهاي كريستالي يا آمرف 
يند آاستفاده از سفيده تخم مرغ، اين فرآيند را آسان نموده و يك فر. با اندازه ذرات بسيار ريز مي گردند

  .نتز اقتصادي ذرات سراميكي مي باشدجايگزين ديگري براي س
  )فوم( سراميكي10ساخت بدنه هاي متخلخلكاربرد سفيده تخم مرغ در  -2-3-1-4

Dhara و Bhargava ميالدي در انستيتو تكنولوژي هند انجام دادند، به 2003 در تحقيقي ديگر كه در سال 
اوالبومين در دوغابهاي آبي، روشي ساده براي ريخته گري مستقيم فوم هاي سراميكي و فلزي با استفاده از 

  ].6[دست يافتند
فوم هاي سراميكي داراي كاربردهاي جداسازي مختلف، مانند كاتاليست، فيلتراسيون، عايق حرارت همچنين 

 سراميك، ـساختارهاي ضربه گير، مواد با استحكام ويژه باال، اشكال اوليه براي كامپوزيت هاي فلز 
روشهاي متعددي براي تهيه  بدنه هاي . تراقي با بازده باال مي باشندهاي پزشكي و مشعلهاي اح ايمپلنت

  . ژل يكي از اين فرآيندهاي شناخته شده مي باشدـمتخلخل براساس روش سنتز پودر وجود دارد كه سل 

  
 به  مربوطGنمونه هاي با عالمت .  اشكال مختلف توليد شده با ماشينكاري بدنه هاي متخلخل خام و زينتر شده-8شكل

  ].6[ مربوط به نمونه هاي زينتر شده مي باشدSنمونه هاي خام و نمونه هاي مشخص شده با عالمت 

يكي ديگر از متداولترين روشها براي تهيه بدنه هاي سراميكي با تخلخل هاي ماكرو، فيلتراسيون ماده اوليه 
مونه هاي فيلتر شده، خشك شده ن. باشد  كه معموال همراه با دوغابهاي آبي سراميكي است، مي11پلي اورتان

در . آيد شود كه پس از زينتر، يك فوم سراميكي بدست مي و پلي اورتان سوخته و از شبكه سراميك خارج مي
 متصاعد شده در مرحله آماده سازي پلي اورتان و نيز سوختن آن، شديداً براي NOxاين روش، سمي بودن 

                                                           
10 Foam 
11 Polyurethane 
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محدود به ساختمان پلي سراميكي توليد شده به اين روش، همچنين ساختار فوم . باشد محيط زيست مضر مي
 ناشي از خروج پلي اورتان، داراي حفرات  فوم توليد شده در اين روش بدليل وجود اورتان بوده و نتيجتاً

  .قابليت ماشينكاري ضعيف مي باشد
ده كه در آن، در اين تحقيق با استفاده از اوالبومين و ساكروز ساختاري متخلخل و مستحكم ايجاد كر

% 20در صورتيكه مقدار ماده جامد بيش از . ريزساختار فوم حاصله شديداً به رئولوژي دوغاب وابسته مي باشد
حجمي باشد براي گيرش فوم از اسيد استفاده مي گردد، كه عالوه بر گيرش فوم، مانع مهاجرت بايندر نيز 

حجمي % 20ه ترك خوردن فوم با مقدار بيش از اما افزايش اسيد باعث انقباض بيشتر و در نتيج. مي شود
ماده جامد مي شود كه افزودن ساكروز به دوغاب، مانع انقباض شده و درنتيجه فوم عاري از عيب با تخلخل 

  ]. 6[توليد مي گردد% 95بيش از 
يرش فوم  آب، زمان گـتخلخل كلي و ريزساختار فوم با تغيير در ميزان ماده جامد سراميكي، نسبت اوالبومين 

فوم هاي سراميكي كه به اين روش توليد مي گردند، . ، مقدار ساكروز و دماي زينترينگ كنترل مي شود
. هاي مختلف مي باشند داراي استحكام خام باال و قابليت ماشينكاري درحالت خام و تبديل آنها به شكل

  ).8شكل (
 آگارز -2-3-2
  كيكاربرد آگارز در شكل دهي ژلي بدنه هاي متراكم سرامي -2-3-2-1

تعدادي از محققين دانشگاه سينگهواي چين در تحقيقي، براي ريخته گري آلومينا از آگارز بعنوان عامل ژل 
  ].2[شونده، استفاده نموده و نتايج بسيار موفقيت آميزي بدست آوردند

هدف از اين تحقيق، مطالعه ريخته گري ژلي سوسپانسيونهاي سراميكي با ويسكوزيته ظاهري پائين، حاوي 
  .گارز بعنوان بايندر، براي توليد بدنه هاي خام با اشكال پيچيده و كامالً همگن بوده استآ

  
  ]2[تهيه شده به روش ژل فورمينگ)  ميلي متر110به قطر (  روتور توربين -9شكل 

نتايج حاصله . استفاده گرديدوزني آگارز % 7/0-05/1 درصد جامد و 53-55 با دوغابهاييدر اين روش از 
اين روش .  مي باشد مگا پاسكال3استحكام خام بيشتر از  و توزيع هموژن دانسيته در بدنه خام دهنده نشان
و بدون نياز به  باال مثل روتور توربين كه مستقيماًتهيه قطعات پيچيده با  سطوح  صاف  و  دقت ابعادي براي 

محصول نهايي عاري از تغيير ردد كه ، بخوبي استفاده مي گشوند مراحل ويژه براي سوختن بايندر، زينتر مي
  )9شكل . (فرم و ترك مي باشد

مراحل آماده سازي دوغاب، عمليات حرارتي، ريخته گري و زينترينگ بدنه هاي ساخته شده به اين روش را 
  :مي توان در نمودار زير خالصه نمود
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 زينترينگ

 خشك كردن

 خروج از قالب

 ژالسيون

 ريخته گري

 حرارت دهي

 ديسپرسانت
 آب

 آگارز پودر سراميكي
(Agarose) 

بال ميلينگ

 گاز زدائي

  
  ]2[ نمودار مراحل ساخت يك قطعه سراميكي به روش ريخته گري ژلي - 10شكل 

  ژالتين و آنزيم -2-3-3
   در ريخته گري سراميكها12كاربرد ژالتين و آنزيم موجود در سويا -2-3-3-1

 و همكاران به يك نوع جديد از فرآيند ژالسيون براي شكل دهي بدنه خام سراميكي دست 13ژي پنگ زي
التين زمانيكه محلول داغ ژ]. 7[يافتند كه در آن از ژالتين، آنزيم موجود در سويا و اوره استفاده شده است

 سرد مي شود اوره مانع از چسبيدن و جاذبه بين مولكولهاي ژالتين مي گردد تا يك سوسپانسيون كامالً
بعد از افزودن آنزيم به . ديسپرس توسط بال ميل ايجاد شود و سپس در شرايط محيط گاز زدائي مي گردد

 با پيوندهاي هيدروژني ناشي هاي ژالتين يكديگر را جذب نموده و يك شبكه سه بعدي سوسپانسيون مولكول
  .از تجزيه آنزيم بوجود مي آورند

دوغابهاي حاوي آلومينا و ژالتين با فرآيند ژالسيون فوق الذكر در دماي اطاق مي گيرد و يك بدنه خام با 
  ].7[ريزساختار هموژن و سطح صاف بدست مي آيد

   و آلبومينپروتئين -2-3-4
م گاوي براي شكل دهي ژلي كاربرد كنسانتره پروتئين گندم و آلبومين سر -2-3-4-1

  سراميكها 
 ميالدي به روشي جديد براي 2000 و همكاران از انستيتوي سراميك سوئد، در سال 14اوال اليك فيلت

                                                           
12 Urease 
13 Zhi-Peng Xie 
14 OlaLyckfeldt 
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شكل دهي ژلي سراميكها با استفاده از پروتئين هاي كروي بعنوان عامل انعقاد و نيز چسب در دوغاب هاي 
و ) پودر سفيده تخم مرغ(، آلبومين (BSA)ن سرم گاوي در اين روش آلبومي]. 8[سراميكي دست يافتند

15كنسانتره پروتئين گندم 
(WPC)هاي حاوي  سوسپانسيون.  به عنوان عوامل ژل شونده استفاده گرديدند

Si3N4 , Al2O3 و ZrO2 براي اين منظور تهيه شده، ) حجمي% 44-55(  با درصدهاي مختلف ماده جامد
رديده و دوغاب حاصله در قالبهاي با اشكال ساده ريخته گري شده و در پروتئين هاي فوق الذكر اضافه گ

در مرحله اي از فرآيند، بدنه شكل ). 11شكل ( انجام مي گيرد ) ژالسيون( عمل گيرش دوغاب C80◦دماي 
 عمل زينترينگ مي تواند هزينتر مي گردد، ك ) <% 99دانسيته تئوري ( داده شده براي رسيدن به دانسيته باال

 و زينترينگ بدون فشار تحت اتمسفر هوا براي اكسيدها Si3N4 براي (GPS)ز نوع زينترينگ تحت فشار گاز ا
:  خواص مطلوبتري از خود نشان داده است از جملهWPCدر ميان پروتئين هاي كروي مورد مطالعه، . باشد

ستحكام خام بسيار ، ايجاد كف كمتر، ژالسيون سريعتر، ا16دوغاب) سفت شدن(جلوگيري از ضخيم شدن 
باالتر كه امكان خروج بدنه خام از قالب را در حالت تر امكان پذير نموده و ترك كمتري در طول فرآيند 

 براي رسيدن به ژالسيون مطلوب، در مقايسه WPCبنابراين مقدار باالتري از . شود خشك كردن ايجاد مي
گذارد باعث    روي شرايط زينترينگ ميWPC كه اثر نامطلوبي. با پروتئين هاي ديگر، مورد نياز مي باشد

 شكل داده شده به اين روش در مقايسه با روشهاي زينترينگ عادي پودرهاي ة بدنةشود كه دانسيت مي
    بحراني ترين مرحله در فرآيند حاضر، خروج كامل هوا و جلوگيري از تشكيل كف. سراميكي پائينتر باشد

  .ن خروج از قالب و خشك كردن بدنه هاي ريخته شده، جلوگيري شودباشد تا از ترك خوردگي در حي مي

  
  ]8[ تصوير شماتيك تشكيل ژل با  يك پروتئين كروي در يك سوسپانسيون پودر سراميكي-11شكل 
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6. Santanu Dhara and Parag Bhargava, "A simple Direct Casting Route to Ceramic Foams", 

J. Am. Soc. 86[10] 1645-50, 2003 
7. Zhi-Peng Xie, Ya-Li Chen, Yong Huang, "A Novel Casting Forming for Ceramics by 

Gelatine and Enzyme Catalysis" Journal of the European ceramic society, 20 253-257, 
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8. Ola Lyckfeldt, Jesper Brandt, Silvia Lesca, " Protein Forming – A Novel Shaping Technique 
for Ceramics" Journal of the European ceramic society, 20, 2551-2559, 2000 

                                                           
15 Wheat Protein Concentrate 
16 Slip Thickening 
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 سراميكهاي بايواكتيو در - بررسي شيشه ها و شيشه 
 دندانپزشكي

 مارال دبير، واهاك كاسپاري مارقوسيان

 راني، دانشگاه علم و صنعت اي مواد و متالورژيدانشكده مهندس
mdabir@yahoo.com 

سالهاست كه از ايمپلنت ها براي بازسازي يا جانشيني اعضاء از دست رفته استفاده  :چكيده
براي ساخت اين ايمپلنتها از مواد مختلف فلزي، سراميكي، پليمري و كامپوزيتي . مي كنند

 - استفاده مي شود سراميك ها خود شامل سراميكهاي اكسيدي، كربن، شيشه و شيشه
  .سراميكها مي باشد

هميشه بين ايمپلنت و بافت اطرافش، اعم از سخت يا نرم، فعل و انفعاالتي صورت خواهد 
اين نكته كه اين واكنش براي بدن مفيد يا مضر خواهد بود از اهميت گرفت و دانستن 

در قديم براي كاهش ضررهاي وارده سعي مي شد كه . بسيار بااليي برخوردار بوده و هست
 انجام دهند و از نظر يحتي االمكان از موادي استفاده شود كه در بدن واكنش كمتر

 نيازمند تشكيل يك فصل مشترك پايدار با اما بقاي يك ايمپلنت. زيستي غير فعال باشند
با بررسي مواد بايواكتيو در دندانپزشكي و مشاهده عملكرد . بافت زندة ميزبان مي باشد

سراميكهاي بايواكتيو براي ساخت - مناسب و فوايد فراوان آنها، در سالهاي اخير شيشه
  . گرفته اند ايمپلنتهاي دنداني مورد توجه خاصي قرار

  مقدمه -1
هيچ مادة كاشتني در بافت زنده . ر كلي به هر جسمي كه در بدن كاشته شود ايمپلنت گفته مي شودبه طو

 استخواني، چهار نوع واكنش متفاوت -با ورود مادة جديد به سيستم ماهيچه اي. خنثي و بدون واكنش نيست
  :بافتي انجام خواهد گرفت 

  . اطراف جايگزين آن مي گردندبافت  با استفاده از اين مواد در بدن:1مواد قابل جذب .1
بافت فيبري با ضخامتي متغير تشكيل خواهند  با استفاده از اين مواد در بدن: 2 خنثي مواد تقريباً .2

  .داد
  . ادامه توليد بافت قبلي اتصالي در فصل مشترك بوجود خواهند آوردبا: 3فعالمواد زيست  .3
  .موجب مرگ بافت اطراف خود خواهند شد: مواد سمي .4
، يا واكنش منجر به ايجاد يك بافت ضخيم فيبري شدهه واكنش بين ايمپلنت با محيط اطراف محدود زمانيك

در اطراف ايمپلنت گردد، ديگر اتصالي بين بافت و ايمپلنت وجود نخواهد داشت در نتيجه فصل مشترك 
براي . ثابت باشند ايمپلنت ها بايد در جاي خود اين در حالي است كه.  را تحمل كندزياديتواند تنش  نمي

يا  5، پيچاندن 4محكم كردن و ثابت نگه داشتن ايمپلنت ها از روشهاي مكانيكي مختلفي از قبيل چسباندن
ايمپلنتهاي ساخته شده از مواد بايواكتيو قبل از ايجاد . رشد بافت به درون سطح متخلخل استفاده مي كنند

                                                           
1 Resorbable 
2 Bioinert 
3 Bioactive 
4 Cementing 
5 Screwing 
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براي  استخوان و بافت اطراف، د اتصال قوي بهايجا با كپسول فيبري، سريع و سخت محكم خواهند شد و
 بهتر بگوئيمآپاتيت، يا .  شد، احتياجي ندارنداز آنها نام بردهمكانيكي كه در قبل  محكم شدن به عوامل

 جزء اصلي تشكيل دهنده بافت هاي سخت، مانند )HA يا Ca10(P2O5)6(OH)2(آپاتيت  كلسيم هيدروكسي
با وجود هيدروكسي آپاتيت در استخوان، اين ماده گزينه قابل  و باشداستخوان، عاج و ميناي دندان مي 

در دهه هفتاد ميالدي هيدروكسي آپاتيت . توجهي براي استفاده در ايمپلنتها و بررسي بايواكتيويته مي باشد
 و متراكم دهه هيدروكسي آپاتيت  همينبراي ايمپلنتهاي استخواني و دنداني پيشنهاد شده بود و در اواسط

 و يا شيشه هاي زيست فعال، خواص مكانيكي مناسبي HAمتأسفانه هيچكدام از مواد . زينتر شده ساخته شد
كه روي موادي با خواص مكانيكي خوب، مانند تيتانيوم و  هنگاميتنها براي كاربردهايي با تنش باال ندارند و 

 همين دليل تالش براي ساخت موادي  به.مي توان از آنها استفاده نمودآلياژهاي آن پوشش داده مي شوند، 
 سراميكهاي بايواكتيو با خواص -با خواص مكانيكي مناسب آغاز شد و در نهايت منجر به پيدايش شيشه

  ]1. [ گرديدطلوبمكانيكي م

  هاي بايواكتيو شيشه -2
 اين است يعني SiO2 مشاهده مي كنيد جزء اصلي ساختار شيشه هاي بايواكتيو )1( در جدول همانطور كه
 نيز مقدار كمي نخواهند CaO و Na2O هر چند كهدر دسته شيشه هاي سيليكاتي قرار دارند، شيشه ها 

 . خواهند داد P2O5و CaF2داشت، كه در آينده جاي خود را به 

  ]1[ و همكارانش Henchچند نمونه از شيشه هاي بايواكتيو معرفي شده توسط ) درصد مولي( تركيب -1جدول
455F 52S4.6 45S5  
46.1 
24.4 
13.4 
13.5 
2.6 

52.1 
21.5 
23.8 

- 
2.6 

46.1 
24.4 
26.9 

- 
2.6 

SiO2 
Na2O 
CaO 
CaF2 
P2O5 

پس از قرارگيري شيشه بايواكتيو در بدن واكنشهاي پيچيده اي در نه مرحله به شرح زير، بر روي سطح 
 :]7و1[شيشه اتفاق خواهد افتاد 

   ) اجزاء شيشهيدگرگون(  در محلول +H3O يا+Hبا   +Kيا+Na تعويض. 1
  از دست دادن سيليكاتهاي قابل حل شيشه به داخل محلول. 2
 خواهند بر روي سطح شيشهSi(OH)4 و Si-OH شكسته شده و تبديل به گروههايSi-O-Siباندهاي (

  )شد
  تراكم و پليمريزه شدن مجدد با واكنش زير بر روي سطح . 3

Si-OH + OH-Si   →   Si-O-Si + H2O  
PO4 و +Ca2رت گروههاي مهاج. 4

3-   
   CaO-P2O5تشكيل فيلمهاي غني از . 5

  ) شد كلسيا ژل تشكيل خواهد- اليه غني از سيليكا يك فيلم فسفات يرو(
   SiO2رشد اليه . 6
   CaO-P2O5رشد اليه آمورف غني از . 7
    CaO-P2O5كريستاليزاسيون اليه آمورف غني از . 8
    پيوستن اجزاء آلي. 9
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  ]8[يري يك الية هيدروكسيد آپاتيت بر روي سيليكا ژلشكل گ -1شكل

   سراميكهاي بايواكتيو-شيشه -3
 سراميكها پلي كريستالهاي ريزدانه اي هستند كه با عمليات حرارتي يك شيشه با تركيب مطلوب و -شيشه

توليد همانطور كه مي دانيم تمامي شيشه ها قابليت . در نتيجه كريستاليزاسيون كنترل شده شكل مي گيرند
 سراميك را ندارند، بعضي شيشه ها بسيار پايدار بوده و به سختي تبديل به كريستال مي شوند در -شيشه

حاليكه بعضي ديگر به طور غير قابل كنترلي كه منجر به ايجاد ريز ساختار نامطلوب خواهد شد آماده 
اي قابل قبول، بسيار مهم  سراميك ه-تركيب شيشه هاي اوليه براي توليد شيشه. كريستاله شدن هستند

 -ه در نتيجه در تمامي شيش سراميكهاي بايواكتيو نياز به توليد يك فاز آپاتيت داريم،-براي توليد شيشه. است
، فاز كريستالين هيدروكسي آپاتيت وجود دارد و براي ايجاد اين فاز اكثر سراميكهاي بايواكتيو مورد بحث

 سراميك هاي -تركيب چند نمونه از شيشه. يليكوفسفاتها بنا شده اند سراميكهاي بايواكتيو بر پاية س-شيشه
  .آمده است) 2(بايواكتيو در جدول 

  ]8[ تركيب چند نمونه از سراميكهاي بايواكتيو مورد استفاده در پزشكي -2جدول

  

د، اما  سراميكها شبيه به اجزاء تشكيل دهنده شيشه هاي بايواكتيو هستن-بيشتراجزاء موجود در اين شيشه
 و A/Wبه عنوان مثال در .  مي باشندNa2O و درصد كمتري P2O5معموالً داراي درصد باالتري از 
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CERVITAL درصد كمتري P2O5 سراميكها، -براي اين شيشه. مشاهده مي شود P2O5  به عنوان عامل
هاي ته به تركيب شيشهتواند جزء مهمي براي فاز آپاتيت كريستاليني باشد كه وابس كند و مي زا عمل مي جوانه

تأثير گذاري . مادر ممكن است هيدروكسي آپاتيت، هيدروكسيل كربنات آپاتيت و يا فلئوروآپاتيت تشكيل شود
P2O5  به عنوان يك عامل جوانه زا در شيشه ها به طور كلي وابسته به قدرت ميدان باالي يونP5+است  .
P2O5  ،گيري يك ريزساختار ظريف  بدين صورت كه شكلجدايش فازي شيشه در شيشه را تشويق مي كند

 .متشكل از دو شيشه با تركيب متفاوت اتفاق خواهد افتاد، كه مي تواند منجر به جوانه زني بسيار موثر گردد
 سراميكهايي كه تركيبشان از حالت نرمال خارج شده است، فاز اصلي -قابل ذكر است كه در شيشه

هاي اوليه و  گري شيشه  سراميكها با روش معمولي ذوب و ريخته- شيشه كهزمانيكه. كريستالين نخواهد بود
زني در  سپس كريستاليزاسيون آنها توليد شوند، ضروري است كه جوانه زني در حجم انجام گرفته و جوانه

هاي  به هستهيبراي اطمينان از جوانه زني حجم، زني در دماي پائين معموالً در جوانه. سطح محدود شود
  ]8. [كافي احتياج داريمدروني 

 كاربرد مواد بايواكتيو در دندانپزشكي -3-1
  ساختمان دندان -3-1-1

 و ريشه تاج قسمت قابل رويت در دهان. ستتشكيل شده ا 7 و ريشه6به طور كلي هر دندان از دو قسمت تاج
مغز در وسط هر دندان حفره اي وجود دارد كه حاوي . بخشي از دندان است كه داخل استخوان فك قرار دارد

پالپ دندان حاوي عروق و . قسمتي از پالپ در وسط تاج و بقيه آن در ريشه قرار داردكه  است 8دندان يا پالپ
  . اعصابي است كه از استخوان وارد آن مي شوند

9مينا: در هر دندان از خارج به داخل سه اليه وجود دارد:ساختمان تاج دندان 
10، عاج 

آن قسمت از تاج . و مغز 
. ساير قسمتهاي تاج در زير مينا قرار دارد. در دهان قابل مشاهده و لمس است مينا ناميده مي شوددندان كه 

مينا با داشتن . يكي از خصوصيات مينا سختي آن است به طوريكه استحكام آن از استخوان هم بيشتر است
متر از ميناست و استحكام عاج بسيار ك. مواد معدني و آهكي سخت ترين بافت بدن محسوب مي گردد% 96

  . بر خالف مينا بافتي زنده بوده و در مقابل تحريكات حساسيت نشان مي دهد
ريشة دندان نيز از سه نوع بافت تشكيل مي شود كه به ترتيب از خارج به داخل  :ساختمان ريشة دندان 

11سيمان: عبارتند از 
. دان قرار داردسيمان الية نازكي است كه در سطح خارجي ريشة دن .13 و مغز12، عاج 

در زير سيمان اليه اي از عاج .سيمان از نظر استحكام اندكي از عاج سست تر و رنگ آن نيز روشن تر است
  .وجود دارد كه ادامة عاج قسمت تاج است و تقريباً همان خصوصيات را دارد

ي و با استفاده از قسمت تاج و ريشه را صرف نظر از مغز يا پالپ، به صورت مصنوعبر اين اساس مي توان دو 
  ]9. [ سراميكها توليد كرد-شيشه

   ها تنايمپل -3-1-1-1
براي ساخت ايمپلنتها از مواد . ايمپلنتها وابسته به جائي كه كاشته مي شوند نوع و شكل خاصي خواهند داشت

اولين مادة به كار رفته در دهان سراميك . مختلفي مثل انواع فلزات پليمرها و سراميك ها استفاده مي شود
                                                           
6 Crown 
7 Root 
8 Pulp 
9 Enamel 
10 Dentin 
11 Cement 
12 Dentin 
13 Pulp 
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  . مي گرددباز در دندانپزشكي به مصر باستان آنتاريخچة استفاده از  و وده استب
دسته اول شامل . استفاده از ايمپلنتها در جراحي هاي دهاني را مي توان به سه دسته مهم تقسيم نمودموارد 

به دو زير ايمپلنتهايي مي شود كه براي جانشيني دندانهاي از دست رفته به كار مي روند، اين دسته خود 
ايمپلنتهايي كه خود با شكل آناتوميك دندان به طور مستقيم جايگزين ) الف (:مجموعه تقسيم مي شود

ايمپلنتهايي كه ) ب(يا خواهند كرد، هخواهند شد يا زيرساختار و پايه اي را براي قرار گيري تاج، در زير لثه م
  ]10.[اري دندانها كمك مي كنندبه طور غير مستقيم و به صورت تيغه هاي استخواني به نگهد

جانشين كردن هر ). 2شكل(در حال حاضر بيشترين كاربرد را دستة اول يعني ايمپلنهاي جانشين دندان دارند 
نوع از دندانهاي مصنوعي در دهان مشكالت عمده اي را به دنبال دارد كه تا چند سال پيش راه حلي جز كنار 

حاضر ايمپلنت توانايي جايگزيني تمامي اين موارد را بدون ايجاد آمدن با آن وجود نداشت، ولي در حال 
  .شكالت متعدد ثانويه داردم

  
   ايمپلنت متشكل از دو قسمت تاج و پايه-2شكل

 ، آلومينا، PMMA ، HDPE پليمرهاي ،Co-Cr-Mo ،Ti، آلياژهاي 14استينلس استيل: مواد مختلفي مثل 
  . شيشه اي، براي ايمپلنتهاي متخلخل دنداني آزمايش شده اند ك وكلسيم آلومينا، بايوگلس، كربن پيروليتي

به طور مختصر  قبل در مورد آلياژهاي مختلف فلزي و امكان ايجاد پاية هيدروكسي آپاتيت بر روي آنها در
مشاهده مي كنيد مي توانند به صورت متخلخل در ) 3(پليمرها نيز همانطور كه در شكل . توضيحاتي ارائه شد

  ]11[ .نتها به كار گرفته شوندايمپل
توانند با  اين مواد كامالً مي. كربنها خواص متفاوت و منحصر به فردي دارند كه در مواد ديگر يافت نمي شود

پس از معرفي كربن پيروليتيك  .هر دو بافت سخت و نرم به صورت خنثي سطح مشترك داشته باشند
اين ماده به .  براي ايمپلنتهاي عروقي به كار گرفته شد، اين ماده1969ايزوتروپ به علم پزشكي در سال 

خاطر استحكام باال و همچنين مدول االستيك نزديك به استخوان و همچنين نداشتن خستگي، گزينة خوبي 
پوششهاي كربني به طور گسترده اي در دريچه هاي قلب و پيوندهاي رگهاي . براي استفاده در ايمپلنتها است

. قابليت جذب پروتئينها در كربن، بدون ايجاد تغييرات، مهمترين فاكتور در آن است. دخوني، كاربرد دارن
. مالحظه مي كنيد كربن نيز مي تواند در ايمپلنتهاي دنداني استفاده شود) 3(همانطور كه گفته شد و در شكل

]12[.  
هيچكدام از اين مواد خواهند داد در نتيجه  مشكل اساسي تمام مواد باال اينست كه كپسول فيبري تشكيل

ثبات فيزيكي نخواهند داشت و پس از مدتي لق خواهند شد مگر اينكه به طرق مختلفي در جاي خود محكم 
 سراميكها هستند كه با زيست سازگاري و -بهترين مواد براي استفاده در ايمپپلنتهاي دنداني، شيشه. شوند

 -د، به همين دليل در ادامه انواع شيشهزيست فعالي باال به سادگي در جاي خود محكم خواهند ش
 .سراميكهاي بايواكتيو مورد مصرف در دندانپزشكي معرفي شده اند

                                                           
14 Stainless steel 
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  شيشه اي و پليمر متخلخل  دو نمونه از ايمپلنتها با استفاده از كربن-3شكل

اده در  بايومورفيك نيز معرفي شده است كه با پوشش بايواكتيو براي استفSiCاخيراً مادة جديدي به نام 
اين ماده با توجه به پوشش بايواكتيوي كه دارد ايجاد كپسول نكرده و در جاي خود . ايمپلنتها به كار مي رود

، دانسيتة پائين و خواص مطلوب آينده روشني را براي كاربردهاي  و به دليل استحكام باالثابت خواهد ماند
  ]13. [دندانپزشكي و ارتوپديك نشان داده است

  هاي دنداني يك سرام-شيشه -3-2
ماده ، دو دسته دندانپزشكي سراميكهاي زيست سازگار و زيست فعال براي كاربردهاي -با پيشرفت شيشه

  :متفاوت هستنددر محيط كاربري و خواص مطلوب معرفي شده اند كه 
  )ايمپلنت ها(مواد مورد استفاده براي اعضاء كاشته شده  .1
  مواد مورد استفاده براي دندانپزشكي ترميمي .2

براي ايمپلنت ها خواص .  سراميكها در دو دسته فوق كامالً متفاوت است- شيشهساختشرايط الزم براي 
 سراميك بايواكتيو كه يك اليه -زيست سازگاري و زيست فعالي بيشتر مورد نظر است، يك شيشه

بسته به كاربرد . هيدروكسي آپاتيت زيست فعال با قدرت اتصال باال به بافتهاي نرم و سخت، توليد كند
 و مدول يانگ خاصي مطلوب چقرمگيميكها، براي برآورده شدن انتظارات ما، استحكام خمشي،  سرا-شيشه

اين وضعيت در مورد  .است، اگرچه خواص اپتيكي مثل شفافيت، رنگ در اين دسته براي ما اهميتي ندارند
ان اين مواد مي بايست با محيط اطراف خود يعني محيط ده.  سراميكهاي ترميمي متفاوت است-شيشه

در حاليكه بايواكتيويته سطح اين نوع مواد اهميتي ندارد، خواص سطحي مهمتري در اين . سازگار باشند
 و سايش آنها بايد مشابه با دندان طبيعي چقرمگي، 16 ، شفافيت15 سراميك ها مثل تيرگي رنگ-شيشه
عي قرار داده شده است در براي پايداري شيميايي اين مواد استانداردهاي باالتري نسبت به دندان طبي. باشد

به خاطر وجود اين تفاوتها، . شود مي  سراميكها به شدت جلوگيري-نتيجه از ايجاد تخلخل در اين شيشه
براي روشن تر شدن تفاوتهاي اين دو گروه، ابتدا در مورد . سيستمهاي شيميايي مختلفي استفاده مي شوند

  .كنيممي صحبت  سراميكهاي بايواكتيو دنداني -شيشه
  : سراميكهاي بايواكتيو دنداني-شيشه -3-3

اين دسته از مواد پزشكي براي جراحي هاي ارتوپديك سر و گردن به كار مي روند، به طور مثال ايمپلنتهاي 
  .   كه وارد بدن انسان مي شوند، به اين گروه تعلق دارند17دنداني و پركننده هاي ريشه

توان از ذرات و يا پودرهاي بايواكتيو يشة دندان ميبحث شد براي پر كردن رقسمت اول همانطور كه در 
                                                           
15 shade 
16 translucency 
17 root fillers 
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براي ايمپلنت ها خواص زيست سازگاري و زيست فعالي با قدرت اتصال باال به بافتهاي استفاده نمود، ولي 
رغم اينكه در حال حاضر ساخت ايمپلنتها از پوششهاي بايواكتيو بر علي. نرم و سخت بيشتر مورد نظر است

مي رايج است، اما با توجه به نو بودن مبحث ايمپلنتهاي دنداني و خواص مكانيكي و روي قطعات تيتانيو
، اين مواد با توانايي ايجاد همزمان هر )مانند شفافيت و رنگ مناسب( سراميكها -فيزيك مطلوب شيشه

ل ما نيز به همين دلي)4شكل(اند دوخاصيت مورد نياز مواد دنداني، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده
 فازهاي  بهبا توجه سراميكهاي بايواكتيو - از شيشه به معرفي چند نمونهقسمتبراي آشنايي بيشتر در اين 

  .پرداخته ايم  تركيب اوليهناشي ازرسوبي 

  
   سراميكي-هاي فلزي و شيشه  مقايسه اي از شفافيت ايمپلنت-4شكل 

3-3-1- P2O5-Na2O-CaO-SiO2) آپاتيت(  
 سراميكهاي آپاتيتي در اين سيستم، محصول موفقيت آميز اولين -وع رشد شيشهنقطه شر 1960واخر دهه ا

 از نظر بايواكتيويته يعني شكل گيري Henchاما . شيشه بايواكتيو براي جانشيني استخوان در بدن انسان بود
 در سريع و اتصال مستقيم، بدون وجود بافت مرتبط كننده، بين بايومتريال و استخوان زنده از شيشه اي

 . سراميك ساخته شده از همان تركيب گرفت-سيستم بايوگلس نتايج بهتري نسبت به شيشه
3-3-2- F- P2O5-CaO-MgO-SiO2) آپاتيت، والستونيت (  

دستيابي .  سراميك از ابتدا با هدف ساخت بايومتريالهاي جايگزين استخوان انتخاب شد-اين سيستم شيشه
 براي اطمينان از رهايش يون در ايمپلنت اهميت +Ca2أمين منبع  سراميك و ت-به مقدار زياد آپاتيت در شيشه

  . سراميك افزوده شدند- به تركيب شيشهP2O5 و CaOويژه اي داشت در نتيجه 
 كامپوزيتي شبيه به استخوان طبيعي بدن را با استفاده از فرآيندهاي كريستاليزاسيون شيشه تهيه پژوهشگران

را كه از يك ساختار زنجيره اي سيليكاتي تشكيل شده است، به ) CaO.SiO2(والستونيت  -βآنها . درده انك
 -با كنترل كريستاليزاسيون سطحي پودر شيشه، شيشه 1993در سال . دنمودنعنوان فاز تقويت كننده انتخاب 

 به تركيب شيشه مادر CaF2مقدار كمي . ساخته شد) A/W يا CERABONE( والستونيت -سراميك، آپاتيت
در نتيجه اين فرآيند پودر . شد متراكم C830˚ در دمايي نزديك به، و پودر شيشه اي تهيه شدههافزوده شد

و والستونيت رسوب ) Ca10(PO4)6(O, F)(شيشه به طور كامل متراكم شده و سپس اكسي فلئورو آپاتيت 
  ]14.[ سراميكي يكنواخت و بدون ترك و تخلخل بدست آمد-كردند و شيشه

 شكست چقرمگي و MPa1080، استحكام فشاري MPa215استحكام خمشي سراميك با -اين شيشه
MPa.m0.52/0 خواص مكانيكي بسيار مطلوبي را، به خصوص براي ايمپلنتهايي كه متحمل بار هستند، نشان 

 داد
3-3-3- P2O5-CaO-K2O-Na2O-MgO-SiO2) آپاتيت(  

ستالين آپاتيت توسط و فاز كريP2O5-CaO-K2O-Na2O-MgO-SiO2   سراميكهاي مختلفي بر پايه-شيشه
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 24جوانه زني شيشه پايه پس از . ه است توليد شد18 سروايتال تحت نام تجاريLeitz, Wetzlarكمپاني 
در سال  . ساعت رخ مي دهد24 پس از C750˚ انجام شده و كريستاليزاسيون آپاتيت در C600˚ساعت در 

 با  سروايتال سراميكهاي-شيشه. شدند سراميكها براي ايمپلنتهاي ريشه دندان آزمايش - اين شيشه1977
  مشخصMPa500 و استحكام فشاري MPa150 استحكام خمشي nm40-50اندازه كريستالي بين 

 ]15و14.[شوندمي
3-3-4- F- P2O5-K2O-Na2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2) آپاتيت، ميكا(  

ه ميكايي قابل  سراميكهاي پاي-شيشه. كريستالهاي ميكا خواص ماشينكاري قابل پيش بيني ايجاد مي كنند
تركيب شيشه اوليه از سيستم .  و براي كاربردهاي فني ساخته شدندBealماشين كاري اولين بار توسط 

براي توليد ماده اي بايواكتيو و قابل ماشينكاري هر دو فاز .  فلئور، بور و قليايي ها انتخاب شده بود-سيليكات
  . ميكا و آپاتيت الزم هستند

، در نوع اول و دوم شيشه مادر جدايش شده و بر سه نوع هستند ناميده 19يووريت سراميكها با-اين شيشه
اين دو . فازي يافته و در حين عمليات حرارتي كريستالهاي دو فاز ميكا و آپاتيت جوانه زني و رشد مي كنند
ر فلزي نوع به دليل وجود فاز ميكا قابليت ماشينكاري زيادي دارند تا حدي كه در هنگام جراحي با ابزا

در نوع سوم كه از شيشه مادري، معروف به شيشه معكوس . استاندارد به راحتي مي توان اصالحشان كرد
فسفاتي ساخته مي شود، جدايش فازي نداشته و كريستالهاي آپاتيت و ديگر كريستالهاي فسفاتي از 

 سراميكهاي -يژگيهاي مكانيكي شيشه و.مي شوند فرآيندهاي ديگري در طي عمليات حرارتي تشكيل
همچون استحكام خمشي و چقرمگي شكست، آنها را براي كاربرد به عنوان  اول و دومبايووريت نوع 

هاي سر و گردن  سراميكها به صورت ايمپلنت در جراحي-اين شيشه. جايگزين استخوان مناسب ساخته است
 سراميكهاي بايووريت -يكي شيشهويژگيهاي مكان. ، و ارتوپدي به طور موفقيت آميزي به كار گرفته شده اند

 سراميكهاي ميكايي كمتر است ولي ويژگيهاي حرارتي - به ويژه استحكام مكانيكي اش از شيشه سومنوع
  ]16و14.[ بسيار مناسب استCo-Cr-Niآن براي ساخت كامپوزيت با فلزات معين بويژه آلياژهاي 

3-3-5- P2O5-TiO2-CaO-MgO -SiO2) آپاتيت، تايتانات منيزيم(  
 سراميكها با وجود -اين سيستم از شيشه.  معرفي شده انداكتيو سراميكهاي آپاتيتي با عنوان بايو-ر شيشهاكث

براي توليد اين دسته . مي باشد 20زيست سازگاري و فاز آپاتيت فاقد بايواكتيويته، و به اصطالح خنثي
ه سراميك پايه براي زني و كريستاليزاسيون حجمي استفاده مي شود و جدايش فازي در شيشازجوانه
  .باشدزني عامل مهمي ميجوانه
در ) P2O5وزني % 9 و باالي CaOوزني % 15باالي  (P2O5 و CaO سراميكهايي با درصد بااليي از -شيشه

 21با فاز كريستالي اصلي فلئوروآپاتيت، آپاتيت و دايوپسايد P2O5-CaO-MgO-SiO2سيستم 
)MgO.CaO.2SiO2 ( براي مواد دنداني . نده ابراي كاربردهاي دندانپزشكي، رشد يافتبا توليد بايومتريالها

خواص ويژه اپتيكي مثل عبور نور باال به همراه مقاومت شيميايي و استحكام الزم هستند در صورتيكه اين 
 سراميكها براي مدت محدودي توسط -در نتيجه اين شيشه. مواد تا حدي اين انتظارات را برآورده مي كنند

Kyocraاپن تحت نام تجاري  ژCeraPearlتوليد شدند .  
پس از اينكه فازهاي اصلي . اين نوع از شيشه سراميكها بيشتر براي ساخت تاج دندان به كار مي روند

 از خود mm1 سراميك  با اليه هاي تا ضخامت -كريستالي، آپاتيت و تايتانات منيزيم شكل گرفتند، شيشه
                                                           
18 Cervital 
19 Bioverit 
20Bioinert 
21 Diopside 
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 شكست چقرمگي وMPa205سراميكها استحكام خمشي  -اين شيشه. دهند نشان مي22شفافيت
MPa.m0.51/4614 [.دهند را از خود نشان مي[ 

3-3-6- F- P2O5- K2O-Na2O-CaO-Al2O3-SiO2) 23آپاتيت، لوسايت(  
 سراميكهاي لوسايتي، با گسترش دامنه تركيب و استفاده از عوامل جوانه زا، يك -بر پايه پيشرفتهاي شيشه

.  لوسايتي ساختند- سراميك آپاتيت-ايي باال و شفافيت مناسب به نام شيشهماده جديد با پايداري شيمي
 سراميكهاي سفيد اپك، آپاتيتهاي سوزني -در اينجا، در شيشه. آپاتيت به صورت فلئوروآپاتيت رسوب مي كند

 ،CaOدر مقايسه با سيستم لوسايت، ماده جديد ما . شكل يا سوزنهاي آپاتيتي مواليتي مشاهده شده اند
P2O5،F17[.يهاي متعدد ديگري را در بر دارد و افزودن[  

.   انجام مي گيردmµ40- 20كريستاليزاسيون كنترل شده اين پايه شيشه با پودر شيشه اي در اندازه دانه 
پس از . خواهد شد C1100- 800˚زني و زينترينگ منجر به توليد يك بدنه يكپارچه در دمايي بين جوانه

زني سطحي و ، لوسايت با جوانهگشترشد، كريستاليزاسيون همزمان دو فاز مشاهده بررسي جوانه زني و 
مرحله نامحلولي شيشه به سرعت گذشته و آپاتيت سريعاً اينجا در . آپاتيت با جوانه زني در حجم شكل گرفتند

د مشاهده رشد خواهد كرد، از سويي ديگر هيچ انئيزوتروپي در رش)  قطره ها-قطره(در مرز فازهاي آمورف 
 لوسايتي، آپاتيت به صورت انئيزوتروپ در جهات - سراميكهاي آپاتيت-پس از جوانه زني در شيشه. دونمي ش

. دندا فقط در شرايط هيدروترمال توليد مي شدر قبل اين كريستاله. ترجيحي به صورت سوزني رشد مي كند
  ]14 [.است) enamel(بيعي دندان مورفولوژي اين ساختار بسيار شبيه به ساختار هيدروكسي آپاتيت ط

، ) والستونيت-آپاتيت( 24سرابون سراميكهاي - سراميكهايي كه معرفي شدند، شيشه-از ميان شيشه
ي دنداني مورد بررسي  ها، براي ساخت ايمپلنت) آپاتيت-ميكا( 26بايووريتو ) 25 دوايترايت-آپاتيت(سروايتال 

  .براي توليد به خود اختصاص داده اندقرار گرفته و در حال حاضر بيشترين احتمال را 
 براي جراحي هاي سر و  27 بايوگلسبايد توجه داشت شيشه هاي بايواكتيوي نيز وجود دارند كه با نام تجاري

در پزشكي دهان اين شيشه ها به . مي روند ، و ساخت قطعات مورد استفاده در گوش مياني به كارردنگ
 سراميكهايي با -ا ذرات قابل تزريق به كار مي روند اما شيشهشكل ابزار نگهداري پلهاي داخل فك و ي

  .تركيب مشابه با اين شيشه ها قابل استفاده در چنين دامنه وسيعي از كاربردها نيستند
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هاي كوبيدني  اثر شكل و اندازه دانه بر خواص فيزيكي جرم
 سيليسي

  ،جليل پوراسد، حسين سرپولكي، مريم صمدانيحميدرضا رضايي، 
  جمالي  سارا بني،مهدي شفيعي

   دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي مواد و متالورژي،گروه سراميك
hrezaie@iust.ac.ir 

  نقطهباشند كه به دليل  از جمله ديرگدازهاي كوبيدني ميسيليسي شكل  ديرگدازهاي بي: چكيده
 مقاومت به شوك حرارتي ، ضريب انبساط حرارتي مناسب ، ارزان بودن، اسيدي بودن،ذوب باال

هاي القايي با سرباره اسيدي  خوب در محدوده باالتر از تبديالت فازي داراي كاربرد اصلي در كوره
بندي بر خواص فيزيكي جرم سيليسي نظير   بررسي اثر توزيع دانه،ي حاضر هدف از مطالعه. باشند مي

 تخلخل و استحكام فشاري است كه بر فرسايش و طول عمر آن ، دانسيته كلي،تغييرات پايدار حجم
. بدين منظور چهار نوع جرم سيليسي از چهار شركت توليدكننده انتخاب شد. گذارد تأثير زيادي مي

توزيع .  بدست آمدXRD و آناليز مينرالي به روش ICP و XRFهاي  ا به روشآناليز شيميايي آنه
) SEM(وپ الكتروني روبشي ها با ميكروسك به روش تر تعيين شده و تصاوير دانه ها نمونهبندي دانه

 و C°500 ، C°1000هايي ساخته شده و در دماهاي  ها به روش كوبيدني نمونه از جرم. بررسي شد
C°1450گيري و استحكام  ها اندازه  دانسيته و تخلخل نمونه،تغييرات پايدار حجم. اده شدند حرارت د

و ) cryptocrystalline (بلور  نهاندهد شكل دانه به صورت نتايج نشان مي. فشاري آنها تعيين شد
  قسمت وزني41 و متوسط قسمت وزني 18 ،درشت قسمت وزني 41 هاي ذرات با نسبتاندازه توزيع 

  .دهد بهتري مياستحكام ج نتاي ريز

  مقدمه -1
 نسبت به هاهاي صنعتي به واسطه مزاياي زياد آن ه در كور) ها جرم(شكل  امروزه استفاده از ديرگدازهاي بي

 ،هاي توليد كمتر و عدم حضور درزهاي اتصالي هاي نصب سريع و آسان، هزينه دار از جمله روش انواع شكل
بر اساس روش هاي نصب ) مونوليتيك(شكل  سوم ديرگدازهاي بيبندي مر تقسيم]. 1[در حال گسترش است

اي  دسته]. 2[هاي تعميراتي مي باشد و كاربرد به صورت محصوالت كوبيدني، ريختني، پاشيدني، مالت و جرم
پايداري و عملكرد مناسب در ي  واسطهسيليسي به هاي كوبيدني  از ديرگدازهاي كوبيدني با عنوان جرم

   .]3[اند يافتهكاربرد بسياري  اسيدي ي با سربارههاي القايي  كوره
همچنين ديرگداز سيليسي  ،دهد تشكيل ميSiO2از نظر تركيب شيميايي بخش اعظم ديرگداز سيليسي را 

ي به منظور پايين آوردن نقطه.  است و اكسيدهاي قلياييAl2O3 ، Fe2O3 ، CaO ، MgOحاوي اكسيدهاي 
 از مواد ،ي يكپارچه دست آوردن جدارهه جهت ب،صال آنها به يكديگرهاي سيليس و اتذوب سطحي دانه
اي از تركيب شيميايي  نمونه.شود درصد استفاده مي1 تا 4/0 به ميزان (B2O3)اكسيد بور كمك ذوب نظير 

  .]3[ آورده شده است1، در جدولگيرد مورد استفاده قرار ميهاي القايي ي كوره ديرگداز سيليسي كه در جداره
  ]3[اي از تركيب شيميايي ديرگداز سيليسي   نمونه-1جدول

  ها قليايي  SiO2 Al2O3  Fe2O3  CaO  MgO  اكسيد
  2/0  04/0  1/0  2/0  6/0  9/98  درصد وزني

 انتخاب ديرگداز ميليمتر متناسب با ظرفيت كوره و نوع جرم 6 تا 0هاي سيليسي در محدوده  بندي جرم دانه



 

 

38

ن 
يرا

ك ا
امي

سر
مة 

لنا
ص
ف

 /
رة 

ما
ش

4
 / 

ان
ست

زم
 

13
84

 

 بنابراين ، تخلخل و استحكام ديرگداز دارد،اري بر خواص فيزيكي نظير دانسيتهبندي تأثير بسي دانه. گردد مي
پذيري با درنظرگرفتن  حداكثر تراكم. شود كه حداكثر تراكم پس از كوبيدن بدست آيد اي تنظيم  بايد به گونه
بندي هاي ريز و متوسط و درشت با درصدهاي مشخص بدست  ، از مخلوط نمودن دانهها شكل دانه

  ].4[آيد مي
تر در يك منطقه و  هاي درشت دانه ،بندي مناسب نباشد و جدايش در آنها صورت گيرد چنانچه توزيع دانه

در . گردند وده و سبب كاهش ميزان تراكم و مقاومت جداره ميي ديگر تجمع نم طقههاي ريز در من دانه
ال نفوذ مذاب به داخل جداره وجود  احتم،، به دليل تخلخل زياداند تر جمع شده هاي درشت مناطقي كه دانه

 به شدت ديرگدازول عمر ، ط در جدارهµm 05/0ز ي بيش ا هايي با اندازه  به طوري كه با وجود تخلخل،دارد
شدن  غنيي زينتر به دليل  كاهش نقطه، اند يافتهجمع تهاي ريزتر  هايي كه دانه در محل. يابد كاهش مي

گيري خورده شده و يا به صورت پوسته  نواحي به شدت در اثر ذوبمنطقه از اسيد بوريك رخ داده و اين 
  ].5[شوند پوسته از سطح جداره كنده مي

سپس شابلون در . شود اي از آن روي كف كوره ريخته شده و كوبيده مي  اليه، سيليسيهاي جهت نصب جرم
موجود در روي سيم پيچ  ديرگدازمركز كوره سوار شده و ديرگداز كوبيدني در فضاي بين شابلون و بتون 

با استفاده از يك ويبراتور مخصوص، شابلون حين كوبيدن ديرگداز، به ارتعاش در . شود ريخته و كوبيده مي
  ]. 6[شود  تر آيد تا جداره در محل خود محكم مي

 ،بر خواص فيزيكي جرم سيليسي نظير دانسيتهي دانه  شكل و اندازثر اي حاضر بررسي  هدف از مطالعه
  .گذارد ل و استحكام است كه تأثير بسياري بر خواص خوردگي و طول عمر آن ميتخلخ

   تجربيهاي فعاليت -2
جرم سيليسي از چهار شركت توليدكننده نوع  چهار ،بندي بر خواص فيزيكي به منظور بررسي اثر توزيع دانه

  :ه و مراحل عملي ذيل بر آنها انجام شدانتخاب شد
  مهامينرالي جر شيميايي و آناليز  -2-1

 و آناليز شد داده  عبور ASTMستاندارد ا 140ز الك مش  اآسيابها پس از  براي تعيين آناليز شيميايي، نمونه
سپس براي تعيين اكسيد بور از . فتگر  انجام PW1480/10مدل  XRF با دستگاه B2O3عناصر مختلف بجز 

  . آمده است2در جدول  كمك گرفته شد كه نتايج مربوط به آناليز عنصري V5مدل  ICPدستگاه 
-JDX مدل XRD با دستگاه Xپودرهاي آسياب شده تحت پراش اشعه از مقداري فازي آناليز براي تعيين 

  . آمده است2 قرار گرفت كه نتايج آن در شكل8030
  ي تربند آناليز دانه -2-2

ي   گرم نمونه100مقدار  ،روشاين در .  انجام گرفتASTM C92ي طبق استاندارد بند آناليز دانههاي   آزمايش
به بندي تر با افزودن آب الزم  در روش دانه. شود  ساعت خشك مي3 به مدت C°110-105در دماي اوليه 
ترين  روي درشت ،شدن جهت همگن ساعت ه و پس از حدود يكشد تهيه ي  دوغاب،شده ي خشك مادهمقدار 

 ساعت در دماي 2لك به مدت ي روي ا الك منتقل شده و پس از يك دقيقه الك كردن پيوسته، مانده
C°110-105به ترتيب از ،ها تفاده از الكبراي دوغاب عبوري از الك نيز با اس. ماند تا  به وزن ثابت برسد  مي 

نشين شدن   و در نهايت آب دوغاب عبوري از ريزترين الك نيز پس از تههدش درشت به ريز عمل فوق تكرار 
هاي بكاررفته و نتايج حاصل از آناليز   الك.شود كن منتقل مي خشكمواد ريز، سرريز شده و باقي مواد به 

  .  آمده است3  در شكلبندي تر  دانه
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  ها  سازي نمونه  آماده -2-3
 به BS 1902-7.5مشابه استاندارد به روش كوبيدني هاي الزم جهت تعيين خواص فيزيكي   نمونه،  از هر جرم

 روغن كاري mm 70 و ارتفاع حدود mm 50 با قطر  توانهقالب فوالدي به شكل اس :شود شرح ذيل ساخته مي
نسبت به ) CMC(چسب كربوكسي متيل سلولز وزني % 3آب و % 5/7سپس جرم كوبيدني خشك با . شود مي
 براي .شود در محيط بسته نگهداري مي ساعت 4شده و براي رسيدن به همگني مناسب به مدت  مخلوط  ،آب
ي مربوطه در  ده و با چرخاندن دستگيرهش لوط حاصل در قالب ريخته  گرم از مخ140ي هر نمونه  تهيه

قالب از زير دستگاه كوبش بيرون آورده شده و . شود  ضربه به آن وارد شده و كوبيده مي20دستگاه كوبش، 
 گرم جرم در قالب ريخته شده و 60دوباره . شود اي ناهموار مي سطح صاف جرم كوبيده شده  با خراشنده

 C°110-105نمونه از قالب خارج شده و در خشك كن . شود  ضربه تكرار مي20نند حالت قبل با كوبش هما
  .گيرد   اعت قرار مي س24به مدت 

  آناليز تصويري ميكروسكوپ الكتروني روبشي  -2-4
 ،شده ي خشكها  نمونه  شكل دانه) SEM) (Cambridge 360(با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي 

  . آمده است 4 ه در شكلكمشاهده شد 
  ها  ي نمونهعمليات حرارت -2-5

 C°1450 و C°500 ، C°1000 در دماهاي 1 مطابق شكل،سازي آماده مرحله حاصل از شده هاي خشك نمونه
  :ندوش حرارت داده مي
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  ها  نمودار پخت نمونه-1شكل

  ها نمونهدانسيته و تخلخل  ،تغييرات پايدار حجمتعيين  -2-6
 B.Sاستاندارد با توجه به با محاسبه ابعاد نمونه  ،ها در دماهاي مختلف مونهايدار حجم نتغييرات پگيري  اندازه

1902-Part IA-Section 8  استاندارد ها با توجه به  نمونهدانسيته و تخلخل  وASTM C20بدين .  گرفت انجام
  ، وزن خشكD ،ن اشباع وزWبدست آمد كه در آنها؛ نمونه  هاي ذيل از هر  مؤلفه،ترتيب عالوه بر حجم كلي

V حجم بالك و Sباشد ميها   نمونهوري  وزن غوطه: 
 كلينسبت حجم تخلخل باز به حجم : )Apparent Porosity(لخل ظاهري تخ •

P%=[(W-D)/V]×100 

 

(°
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 Apparent Specific Gravity(:     T=D/(D-S)(ظاهري دانسيته  •
 Bulk Density(:     B, (g/cm3)=D/V (كلي  دانسيته •

  يري استحكام فشاري سردگ اندازه -2-7
اي كه بار به آن وارد  نمونه روي صفحه.  شدگيري  اندازهASTM C133به استحكام فشاري سرد با توجه 

اي كه كل نمونه به طور يكنواخت پرس  شود به گونه شود قرار داده شده، بار به طور موازي اعمال مي مي
  . آمده است9 نتايج در شكل.باشد مي) lbf/min5500)  kN/min3/24سرعت اعمال نيرو برابر . شود

  نتايج و بحث -3
بوده كه % 97بيش از  SiO2جرمهاي سيليسي مورد مصرف داراي  كه استمشخص  2با توجه به جدول

جرم  .گردد  كه باعث افت شديد ديرگدازي سيليس ميباشد يم نسبتاً باال 4و1در جرمهاي  Al2O3ميزان 
رسد براي كاربرد در دماهاي  باشد كه به نظر مي  حاوي اكسيد بور بيشتري نسبت به ساير جرمها مي1شماره

  . پايين طراحي شده است
ها وجود دارد و  به عنوان فاز اصلي در همه نمونهفاز كوارتز دهد كه   نشان مي2آناليز مينرالي جرمها در شكل

به صورت ناخالصي وجود نيز )) OH(Al2Si3AlO10)K،H3O(2(ايليت و ) NaAlSi3O8(آلبيت مقدار جزيي فازهاي 
  .دارد

  هاي جرم سيليسي نمونهآناليز عنصري  نتايج -2جدول
  نمونه

  4 3 2 1 اكسيد

SiO2 97/800 98/900 98/800  97/200 
Al2O3 1/600 0/760 0/780 1/300 
MgO 0/130 0/081 0/087 0/960 
Fe2O3 0/100 0/030 0/074 0/071 
CaO 0/032 0/130 0/097 0/170 
Na2O 0/046 0/054 0/074 0/090 
K2O 0/240 0/035 0/052 0/056 
MnO 0/000 0/012 0/016 0/013 
TiO2 0/018 0/000 0/000 0/024 
B2O3 0/347 0/173 0/180 0/189 

 ،قسمت درشتبه سه ها  هبندي نمون دانه 3در جدول. ها آمده است بندي نمونه  آناليز دانه3 و جدول3در شكل
بندي استفاده شد تا دقت كافي در   براي دانه تر بندي روش دانه از ].3[تقسيم شده است يزر و متوسط
هاي درشت  درصد دانه بيانگر آن است كه 3 و جدول3ها مطابق شكل بندي دانه. هاي ريز حاصل گردد اندازه
 اصوالً براي رسيدن به فشردگي .ها است از ديگر نمونه بيشتر 3 هاي درشت نمونه  كمتر و درصد دانه1 نمونه

اين . هاي درشت، متوسط و ريز در كنار هم قرار بگيرند مناسب الزم است كه درصدهاي مناسبي از دانه
 اما در توليد صنعتي با توجه به تنظيم سه يا چهار الك ]7[شود   مشخص ميدرصدها مطابق فرمول آندريازن 

 به خوبي نشان 3ها در جدول ندي كمي از تئوري تفاوت خواهد كرد كه نتايج اين تفاوتب در خط توليد، دانه
از  1كوارتز نمونه ،رسد  به نظر مي4با توجه به تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي در شكل .داده شده است

شت و مرزهاي در  بدليل داشتن كريستالهايها و كوارتز ساير نمونه) cryptocrystalline (لورب نوع نهان
  . باشد مياي  از نوع صخرهكريستالي مشخص با بزرگنمايي ذكرشده در تصوير 
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  4 نمونه(d)   3 نمونه(c)   2 نمونه(b)  1 نمونه(a) ي جرم سيليسي ها  نمونهX الگوي پراش اشعه -2شكل

  ها  دانه نمونهي  اندازهيبند  دسته-3جدول
 درشت متوسط ريز

µm 250< µm 600 -250 µm 600> 

  دسته
  
 اندازه نمونه

41 18 41 1 
42 9 49 2 
34 11 55 3 
45 12 43 4 
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 در

   

نمونه1 نمونه2 نمونه3 نمونه4

  
  به روش تر ها بندي نمونه  نمودار تراكمي توزيع دانه-3شكل

رخ هنگام گرم كردن % 9/0-7/1 تغيير حجمي حدود C°1000 تا C°110 در دماي بين 5با توجه به شكل
 و در دماي حدود ]8[انبساط حجمي همراه بوده % 2/14 ديميت بااز آنجايي كه تبديل كوارتز به تري. دهد مي
C°870و از طرفي در دماي ]9[گيرد   انجام مي C°1000 توان   مي،رخ داده است% 7/1 تغيير حجمي كمتر از

 ي بجاي آن استحالهو است  انجام شدهبسيار كم  كوارتز به تريديميت استحالهها  در نمونه نتيجه گرفت
 كه حضور فاز كريستوباليت در كنار فاز كوارتز تسا  رخ دادهبه عنوان تغيير فاز غالب اليت يستوبكوارتز به كر

  . نيز مؤيد آن استC°1450ها در دماي   نمونه)X) XRD پراش اشعه در الگوي
 2نمونه        1نمونه 

   
 4نمونه        3نمونه

    
  ها  نمونه(SEM)  روبشي تصاوير ميكروسكوپ الكتروني-4شكل 
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يابد كه نشان  افزايش مي%) 9-18حدود (گيري م حجم به طور چشC°1450 تا C°1000  بيندر دماي
]  C°1200]10در دماي حدود كوارتز به كريستوباليت ي   انبساط حاصل از استحالهC°1450 در دماي دهد مي

 نشان 6دانسيته كلي كمتري مطابق شكل C°1000دماي  تا 1هر چند نمونه. غلبه داردزينتر بر انقباض 
 ها  به حجم كمتري نسبت به ديگر نمونه،%)21/9(كمترين شيب تغيير  با C°1450 اما در دماي ،دهد مي

   .يابد افزايش مي%) 26/17( به شدت 2از طرفي حجم نمونه.  رسيده است5مطابق شكل 
به  ،]10[گيرد به كريستوباليت به دليل وجود سيمان سيليسي به تدريج صورت مي وارتز كاستحالهدر كوارتزيت 

ها در   نمونه)X) XRDي   پراش اشعه كريستوباليت در كنار فاز كوارتز در الگويكه با حضور فازهايطوري 
 ،بخشي از افزايش حجم تغيير فازي حاصل.  ساعت پخت كافي نباشد5رسد زمان   به نظر ميC°1450دماي 

م رسد از داليل شيب تغيير حجم ك بنابراين به نظر مي .شود سي جذب ميسيلي بودن سيمان يكتبه دليل االس
در  4مطابق شكلمناسب آن باشد كه گسترده و سيمان سيليسي مقدار نتيجه  و در ريز  اندازه دانه ،1نمونه
  .حجم كمتر بوده استباال بودن سيمان سيليسي،  نيز به دليل 4نمونه
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   دماا برحسبه  تغييرات دانسيته بالك نمونه-6شكل               برحسب دماها  تغييرات پايدار حجم نمونه-5شكل
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هاي  دانهي   به دليل ريزبودن توزيع اندازهC°500 و C°110 در دماهاي 4 استحكام نمونه،9با توجه به شكل
دهد كه  رخ مي% 33-46 استحكام در حد افت C°500 تا C°110از دماي . ها است آن بيشتر از ساير نمونه

 طبق روابط C°300 و C°170در دماهاي حدود  اسيد بوريك  تواند ناشي از ايجاد تخلخل با خروج آب مي
  ].9[اشدو ضعف پيوند آن بذيل 

22
C170

33 HBO2OH2BOH2
o

+⎯⎯ →⎯ )1رابطه(                   

322                                            )2رابطه(
C300

2 OBOHHBO2
o

+⎯⎯ →⎯  
به هنگام . يابد افزايش مي% 131-300استحكام به ميزان   ،زينتر به دليل C°1000 تا C°500از دماي 

يليكاتي ايجاد وسرواي ب ه و فاز شيشهدرك شروع به ذوب ] C°580] 9 در دماي ، اكسيد بور موجود،زينتر
 ي در محدوده. ]3[شود  استحكام ميرا پركرده و سبب افزايشها   فضاي خالي بين دانهاي  فاز شيشه،نمايد مي

ي  تواند آن را به استحاله مي يابد كه كاهش مي% 48-88 استحكام تا حدود C°1450 تا C°1000دمايي 
انبساط % 2/14كه اين تبديل ] 10[  نسبت دادC°1200دماي حدود با شروع از كوارتز به كريستوباليت 

 مويي گردد كه استحكام را هاي سبب ايجاد تركتواند  ميچنين انبساطي ]. 8[حجمي را همراه خواهد داشت
  ].11[دهد كاهش مي
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  ها بر حسب دما  تغييرات استحكام فشاري نمونه-9شكل 
  

 ريزدانهبه دليل  تواند بخشي از آن ميها است كه   بيشتر از ساير نمونهC°1450 در دماي 1استحكام نمونه 
 در ،ر سيمان سيليس بيشتري حاصل شدههاي ريزت با دانهد رسبه نظر ميبدين ترتيب كه . آن باشدبودن  

 و به همين دليل نمونه دشو گردد كه خود سبب افزايش استحكام مي هاي مويي كمتري ايجاد مي نتيجه ترك
ي نسبتاً    بيشتر از نمونه1 از طرفي استحكام نمونه.هاي درشت استحكام كمتري دارد  به سبب داشتن دانه3

 4 نسبت به نمونهµm 600ي بيش از  يي با اندازهها الوه بر داشتن درصد كمتري از دانه است كه ع4ريز 
 كه مطابق با آمورف در آن باشد) fused silica(دليل احتمال وجود سيليس ذوبي تواند به   مي،)3جدول(

 به طوري كه سيليس ذوبي آمورف به هنگام .هاي ذكرشده در برگه مشخصات آن بوده استويژگي
تنش حاصل از افزايش بخشي از كند كه   بستر ويسكوزي را فراهم مي،كوارتز به كريستوباليتي  تحالهاس
   .گردد  كه منجر به افزايش استحكام ميشود  خود به كريستوباليت تبديل مي،كردهم را جذب جح
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  گيري  نتيجه -4
ات پايدار حجم، دانسيته و  از نظر روند تغييرC°1450دادن تا دماي  رفتار جرمهاي سيليسي هنگام حرارت

 .بندي سيليس و افزودني سيليس ذوبي دارد استحكام بستگي زياد به درصد اسيد بوريك، نوع دانه
 41دانه متوسط و  درصد 18دانه درشت،  درصد 41هاي داراي توزيع  دهد كه نمونه نتايج حاصله نشان مي

 . خواص فيزيكي و مكانيكي بهتري دارندC°1450دانه ريز كوارتزيت و سيليس نهان بلور در دماي درصد 
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  كارشناسي ارشدهاي  پروژه
  

  )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد اسالمي 
  )سراميك(پايان نامه كارشناسي ارشد 

  داود قهرماني
   دكتر حسين سرپولكي، دكتر كاوه ارزاني: راهنمااناستاد

   كاربرد نفلين سيانيت به عنوان جايگزين فلدسپات در انگوب كاشي كف و بررسي خواص آن
ر تحقيق حاضر مقادير مختلفي از فلدسپات پتاسيك در فرموالسيون انگوب مبنا، توسط  د:چكيده

با افزودن مقدار نفلين در تركيب انگوب، . نفلين سيانيت معدن كليبر آذربايجان جايگزين گرديد
ضمن كاهش درصد تخلخل، ضريب انبساط حرارتي انگوب افزايش يافت، ضمن اينكه خواص 

ميزان سفيدي محصول تا .  افزايش درصد نفلين در انگوب آن، افزايش يافتمكانيكي سرد كاشي با
گرچه جايگزيني هاي . بهبود و سپس با افزودن مقدار بيشتر نفلين، كاهش يافت) 5/128(%حد معيني

انجام گرفته در چهار گروه جايگزيني مقدار اكسيد سديم موجود در آناليز شيميايي فلدسپات توسط 
م موجود در نفلين سيانيت، جايگزيني مقدار اكسيد پتاسيم موجود در فلدسپات مقدار اكسيد سدي

توسط مقدار اكسيد پتاسيم موجود در نفلين سيانيت، جايگزيني مجموع اكسيد سديم و پتاسيم 
فلدسپات توسط نفلين و در نهايت جايگزيني معادل وزني فلدسپات موجود در تركيب انگوب توسط 

فت و خواص هر چهار گروه مورد بررسي واقع شد، بررسيها بهترين نتايج را نفلين سيانيت صورت گر
  . در جايگزيني معادل وزني فلدسپات نشان داد

ريز ساختار نمونه ها به خوبي نشان مي دهد كه با افزايش درصد نفلين سيانيت در تركيب انگوب، 
حبس حبابهاي ناشي از خروج ويسكوزيته فاز مذاب انگوب افزايش يافته، ضمن به دام انداختن و 

گازهاي فرار بدنه، مانع از ورود اين حبابها به لعاب شده و بنابراين به كاهش عيب حبابهاي ريز 
چسبندگي انگوب به بدنه و لعاب در نمونه هاي جايگزين شده نيز به . سطح لعاب كمك مي شود
  .خوبي انجام پذيرفته است

  
   پژوهشگاه مواد و انرژي

  )سراميك(ارشناسي ارشد پايان نامه ك
  بابك ارفعي
  دكتر محمد حسن امين :استاد راهنما
  دكتر بيژن افتخاري يكتا: استاد مشاور

  بررسي عوامل خوردگي تانديش هاي مورد مصرف در فوالد مباركه
 در كار حاضر سعي شده است عوامل بلوكه شدن تانديش هاي مورد مصرف در شركت فوالد :چكيده

به منظور بررسي مشكل بلوكه شدن، تاثير پارامترهاي متعدد از . رد بررسي قرار گيردمباركه اصفهان مو
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جمله درصد عناصر و نوع فازهاي مختلف موجود در سرباره تانديش و پاتيل، كيفيت فوالد، نوع جرم 
مصرفي و عوامل اپراتوري از قبيل نحوه پوشش دهي در مدت زمان يك سال به صورت آماري مورد 

با در نظر گرفتن آمارهاي حاصل، مشخص گرديد كه دو عامل ورود سرباره از پاتيل به . ار گرفتبررسي قر
  .تانديش و نوع جرم مصرفي به طور عمده بر بلوكه شدن تانديش ها تاثير گذار مي باشند

تعداد زيادي از نمونه هاي سرباره پاتيل، تانديش و همچنين جرم مصرفي از محل كارخانه جمع آوري 
سطح مقطع جرم منيزيايي در تماس با سرباره به كمك ميكروسكوپ الكتروني روبشي مجهز به . يدگرد

 بر XRD و XRF مورد ارزيابي قرار گرفت همچنين آناليزهاي X (SEM/EDS) اسپكتروسكوپي اشعه
 ورود مشخص گرديد كه تغيير تركيب و بازيسيته در سرباره تانديش، ناشي از. روي نمونه ها انجام پذيرفت

سرباره پاتيل به تانديش بوده و اين امر باعث تغيير ويسكوزيته سرباره و در نتيجه نفوذ بيشتر آن در آستر 
  .شده است 

علت كاهش سرعت خوردگي و كم شدن تانديش هاي بلوكه در نتيخه افزايش نسبت بازيسيته در سرباره 
 از سرباره پاتيل به داخل Mnناصري همچون ورود ع. را مي توان به افزايش ويسكوزيته سرباره نسبت داد

. تانديش باعث كاهش ويسكوزيته سرباره و در نتيجه نفوذ بيشتر سرباره به داخل جرم منيزيايي مي گردند
  . باعث كاهش تانديش هاي بلوكه مي گرددAl2O3در نسبت بازيسيته ثابت، كاهش ميزان 

ي و خارجي كه به طور عمده در پوشش تانديش ها با توجه به اهميت نوع جرم مصرفي، دو نوع جرم داخل
خواص فيزيكي اين دو نوع جرم شامل توزيع اندازه دانه و . مورد مصرف قرار مي گرفتند، انتخاب گرديد

مشخص گرديد كه ابعاد تخلخل ها . جرم مخصوص، ميزان تخلخل و سطح ويژه مورد بررسي قرار گرفت
نتيجه گيري شد كه درصد كم تخلخل و ريزتر بودن آنها . ي كنددر نمونه خارجي به طور پيوسته تغيير م

  .در جرم خارجي باعث نفوذ كمتر سرباره به داخل آن خواهد شد
  

  دانشگاه علم و صنعت ايران
  )سراميك(پايان نامه كارشناسي ارشد 

  نازيال ابراهيم
  دكتر فرهاد گلستاني فرد، دكتر حسين سرپولكي: استادان راهنما
  مهندس عليرضا سوري: استاد مشاور

 هاي ريختني آلومينا ـ كاربيد سيليسيم ـ كربن ساخت و بررسي خواص جرم

هاي ريختني پيشرفته هستند كه  هاي ريختني آلومينا ـ كاربيد سيليسيم ـ كربن از نسل جرم  جرم:چكيده
استحكام، خوردگي، پايداري حجمي، مقاومت به شوك حرارتي، هدايت حرارتي و  از جنبه مقاومت به 
هاي ريختني در جوي مذاب و سرباره كوره بلند ذوب  كاربرد اصلي اين دسته از جرم. خواص مطلوبي دارند

ترين نوع ديرگداز مصرفي براي  هاي كوبيدني كه قديمي در ايران در حال حاضر هنوز از جرم. آهن است
هاي ريختني،  سان و كم هزينه جرمامروزه به دليل طول عمر باال و نصب آ. اين بخش از كوره بلند هستند

  .ها در اين ناحيه تشويق شده است كاربرد آن
در اين تحقيق به منظور ساخت و بررسي خواص جرم ريختني آلومينا ـ كاربيد سيليسيم ـ كربن به منظور 

اي با  ي قهوههاي تبوالر آلومينا و آلوميناي ذوب كاربرد در راهگاه كوره بلند، ابتدا دو تركيب بر پايه اگريگيت
، )PLC(سپس دانسيته كلي، تخلخل ظاهري، تغييرات طولي پايدار . بندي بهينه طراحي شدند توزيع دانه

 C1500° و C110 ،°C1000 ،°C1250°در دماهاي ) MOR و CCS(استحكام مكانيكي سرد 
اي بر  يناي ذوبي قهوه در تركيب پايه آلومSiCدر ادامه تاثير مقدار و دانه بندي . گيري و بررسي شد اندازه

مطالعات فازي بر روي همه تركيبات كه در دماهاي . خواص فيزيكي و مكانيكي مورد بررسي قرار گرفت
°C 1000 ،°C1250 و °C 1500همچنين تست خوردگي به دو روش.  پخت شده بودند صورت گرفت 

 انجام شد و C 1500° بر روي تمامي تركيبات در دماي Finger Testو ) Cup Test(تست بوته 
  . هاي پس از آزمايش خوردگي انجام گرفت مطالعات فازي و ريزساختاري بر روي نمونه

 موجب SiCافزايش ميزان . گري نمود  آب ريخته5-%5/5توان با  نتايج نشان داد كه اين تركيبات را مي
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 موجب كاهش استحكام گرديد و SiCاز سوي ديگر،  افزايش مقدار . گردد افزايش اندك آب مصرفي مي
همچنين مقاومت به خوردگي نيز كاهش نشان . تخلخل افزايش يافته، دانسيته كلي تغيير چنداني نكرد

  .داد
 نسبت به ساير تركيبات خواص خوردگي بهينه را نشان SiCوزني % 15تركيب پايه تبوالر آلومينا و داراي 

اي، مقاومت به خوردگي بهتري در مقايسه با اگريگيت  هر چند كه اگريگيت آلوميناي ذوبي قهوه. داد
 .دهد تبوالر آلومينا نشان مي

 

  دانشگاه تربيت مدرس تهران
  )سراميك(پايان نامه كارشناسي ارشد 

  سامان نادري
  موريأدكتر رسول صراف م: استاد راهنما
  مهندس نسترن رياحي نوري: استاد مشاور

  مورد مصرف در قرص هاي پرتوسنجيتهيه شيميايي نانوپودر فلوريد ليتيم 
و با نقطه ذوب  g/cc 64/2پودري است سفيد رنگ با دانسيته  ) LiF( پودر فلوريد ليتيم  :چكيده

ترين آنها مي توان به   مهم ازاين پودر داراي مصارف گوناگوني است كه.  درجه سانتيگراد848
اب، لحيم كاري ، و ذوب آلومينيوم اشاره كاربردهاي مانند استفاده آن در شيشه به عنوان فالكس ، لع

پودرهاي مورد مصرف . مهم ترين كاربرد اين پودر در ساخت قرص هاي پرتوسنجي است. نمود
 ميكرون دارند كه در 10 تا 5براي اين منظور كه در حال حاضر استفاده مي شود، ابعادي در حدود 

  .چكتر و در حد نانومتر مي باشد  با ابعادي به مراتب كوLiFاين پروژه، هدف توليد پودر 
ش ـــد، واكنــ را داشته انLiFوان توليد ــي كه تـدر اين تحقيق، از ميان چند واكنش شيمياي

LiOH + HF→ LiF + H2O  ، انتخاب و پارامترهايي چون دماPH زمان و هم زدن كنترل ، 
  .گرديد

از و دانه بندي قرار گرفت و  مورد آناليز شكل، فSEM  ،LPSA  ،XRDپودرهاي حاصل به كمك 
 ثانيه و هم زدن 1 ، زمان كمتر از 3 تا 2 حدود pH درجه سانتيگراد، 25در پايان با شرايط دماي 

 توليد LiF نانومتر و اشكال مكعبي و با خلوص كامل پودر 100التراسونيك پودرهايي با دانه بندي 
  .گرديد

  ميايي ، نانوپودر ، پودر نانومتري فلئوريد ليتيم ، پرتوسنجي ، تهيه شي:هكليدواژ
  

  دانشگاه صنعتي شريف
  )سراميك(پايان نامه كارشناسي ارشد 

  وحيد جامعي
  دكتر زيارتعلي نعمتي، دكتر سعيد ناطق : راهنماداناتاس

  دكتر ارزاني: استاد مشاور

  گرافيتي در صنايع فوالدسازي-بررسي خوردگي ديرگدازهاي منيزيا
ر صنايع فوالدسازي دنيا حاكي از تاثير قابل مالحظه شرايط تحقيقات گسترده د :چكيده

 گرافيت در –به دليل كاربرد فراوان و وسيع ديرگدازهاي منيزيا . متالورژيكي بر عمر ديرگداز است
صنايع فوالدسازي، بررسي مقاومت به خودگي اين ديرگدازها در حين كار در كوره و در معرض 

  .  مهم تاثيرگذار بر عمر آنها است از موارد بسيارسرباره خورنده،
 گرافيتي بدون آنتي اكسيدان كه در خطوط فوالدسازي ذوب -هاي منيزيا در تحقيق حاضر از نمونه

هاي حاوي آنتي اكسيدان كه ساخت شركت نسوز آذر  روند و همچنين نمونه آهن اصفهان بكار مي
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  فرم اشتراك مجله
بابت حق اشتراك يك ساله ............. .............به مبلغ ..............................  به پيوست فيش بانكي به شماره

  .نشريه سراميك ايران ارسال مي گردد.............. تعداد
  

  : ...........................نام 
  : ....................................نام خانوادگي

  : ......................................نام شركت يا موسسه
  .....  ..................................................................................تحصيالت.... ....................................................شغل 
  ....................................................................شهرستان........................ استان: نشاني
  ..................................................................................................... ....................................................... خيابان

........................................................................................................................................................................  
  ................................صندوق پستي............................. كدپستي

  ..........................................فاكس ... ...............................................تلفن
 بانك ملت شعبه  دانشگاه علم و صنعت ايران  واريز نموده و اصل فيش را به 5488-1لغ اشتراك را به شماره حساب مب

  .  ارسال نماييد16845-111همراه فرم به آدرس دفتر نشريه صندوق پستي 
  .كپي فيش پرداختي را تا دريافت اولين شماره نشريه نزد خود نگاه داريد

 . ريال مي باشد40000 شماره در سال با پست عادي  مبلغ مبلغ اشتراك براي چهار

يرگدازها، تركيب شيميايي سرباره است كه از عوامل تاثير گذار بر خوردگي اين د. هستند، استفاده شد
ه مصنوعي با تركيب اربدين منظور دو نوع سرب. برند از آن نام مي) C/S(تحت عنوان عامل بازيسيته 

. C/S>2 با II و سرباره شماره C/S<2 با Iسرباره شماره . شيميايي متفاوت در آزمايشگاه ساخته شد
  سانتيگراد درجه1600حت شرايط احيايي و در دماي كليه آزمايشات انجام شده در اين تحقيق ت

  . انجام شده است
 در X (XRD)  و همچنين الگوي تفرق اشعهSEMبا استفاده از نتايج حاصل از ميكروسكوپ 

ها پس از تست، ضمن بررسي مكانيزم خوردگي در اين ديرگدازها، فازها و عوامل ايجادكننده  نمونه
هاي تست شده با  دهد كه در نمونه نتايج حاصله نشان مي. دندخوردگي شيميايي نيز شناسايي ش

و منيزيا ) CMS(  تشكيل فازهاي زود ذوبي نظير مونتي سيليت C/S<2سرباره با تركيب شيميايي 
 و Fe , Si وستيت باعث تشديد خوردگي شيميايي شده و همچنين عمق نفوذ مواد خورنده نظير -

 قرار C/S>2هايي كه در معرض سرباره با تركيب شيميايي  هها نسبت به نمون در اين نمونه... 
  .اند به مراتب بيشتر بوده است گرفته
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  پيشرفته سراميكي هاي زره
Advances in Ceramic Armor 
By: Jeffrey J. Swab, Editor • Dongming Zhu and Waltraud M. Kriven 
Published by: American ceramic society (2005) 

اين كتاب شامل مطالبي در مورد گسترش و جمع آوري مطالب در مورد مواد  
: سر فصلهاي كتاب شامل مطالب زير است . ست سراميكي كاربردي در زره ها

ضربه و مدل سازي جذب ، آزمايش هاي استاتيك و ديناميك پيش بيني عمل 
كرد ، شاخص هاي صدمات ، آزمايش هاي غير مخرب و ايده هاي در مورد مواد 

 .جديد 

 

  پيشرفتها در بيو سراميك ها و بيوكامپوزيت ها
Advances in Bioceramics and Biocomposites a 
By: Mineo Mizuno, Editor • Dongming Zhu and Waltraud M. Kriven 
Published by: American ceramic society (2005) 

كاربرد سراميك ها در محيط هاي بيولوژيكي و ابزارهاي زيست دارويي داراي  
ابل درك چگونگي عملكرد سيستم هاي بيولوژيكي در تق. اهميت روز افزوني اند 

در . با مينرال ها براي گسترش دادن مواد جديد از اهميت زيادي برخوردار است 
 ها ، عملكرد و ميانكنش مواد براي Biomimeticاين مجموعه اطالعاتي در مورد 

 .ابزارهاي زيست دارويي گرد آوري شده است

 

  خواص مكانيكي مواد مهندسي
Mechanical Properties of Engineered Materials 
By: W.O. Soboyejo 
Published by: American ceramic society (2002) 

اين . اين كتاب تشريح كننده پيشرفت ها در مواد پايه و ايده هاي مربوطه است 
جلد يك نگاه جامع اما خالصه از خواص مكانيكي مواد مهندسي و ساختماني ارايه 

 ،زيكي و مكانيكيمفاهيم پوشش داده شده شامل پايه هاي في. دهد مي
االستيسيته، پالستيسيته، خستگي، ويسكواالستيسيته، خزش و شكست وابسته به 

 .زمان است
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  رفتار مكانيكي مواد
Mechanical Behavior of Materials 
By: Keith Bowman 
Published by: American ceramic society (2003) 

اخت ابزارهاي مواد جديد و فهم مكانيزم هاي رفتارهاي مكانيكي مواد براي س
اين كتاب در دقت روي شباهت ها . طرح هاي جديد از مواد الزم و ضروري است 

و تفاوت ها در پاسخ هاي مكانيكي داخل و بين گروه هاي مختلف مواد بين 
در . مهندسي ابزارها و زمينه علمي رفتار مكانيكي مواد به يك تعادلي رسيده است 

 مواد شامل فلزات ، سراميك ها و پليمرها مورد بحث اين كتاب سه گروه اصلي
تنش ، كرنش ، : قرار گرفته اند و عناوين مباحث مطرح شده به اين شرح است 

تنسور ، االستيسيته ، نابجايي ها ، مكانيزم هاي استحكام يابي ، تغيير فرم دما باال 
  .، شكست ، خستگي ، برش و روش هاي تغيير شكل

   فلز-هاي سراميكي و سيستم هاي سراميك پيشرفت ها و پوشش 
Advances in Ceramic Coatings and Ceramic-Metal Systems 
By: Dongming Zhu and Kevin Plucknett, Editors • Dongming Zhu and Waltraud M. Kriven,  
Published by: American ceramic society (2005)  

ت هاي پوشش هاي سراميكي براي مصارف  مقاله از پيشرف46ين كتاب شامل 
 و ابزار كاربردي و سمپوزيوم بين المللي پيشرفت ها در سيستم يساختماني ، زيست
سرفصل هاي كتاب شامل طراحي ريز ساختار و .  فلز است –هاي سراميك 

پروسه ، خواص حرارتي و مكانيكي ، آزمايشات پيشرفته و غير مخرب ، برش ، 
شايان ذكر . ردگي ، مدلسازي و خواص كاربردي مي باشد رفتارهاي سايش و خو

است كه يك قسمت خاص در اين مقاالت بر روي بخش هنري صنعت سراميك 
 –و ابزارهاي روز مورد استفاده در پوشش سراميك ها و كامپوزيت هاي سراميك 

  .فلز تمركز دارد
 

يكي ايران به هاي سرام ها، موانع و پتانسيل بالقوه صادرات كاشي بررسي مزيت
 بازارهاي هدف حوزه خليج فارس

 حسن ولي بيگي: تأليف
  موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني: ناشر

هاي سراميكي  در كتاب حاضر، كه به بررسي نقش و سهم ايران در تجارت كاشي
هاي  بندي  خليج فارس و جهان اختصاص دارد، نخست، انواع طبقه در منطقه

هاي سراميكي توضيح داده شده و سپس با مروري  اشيالمللي ك تجاري و بين
ي توليد كننده، مصرف كننده، صادر كننده، و وارد  اجمالي بر كشورهاي عمده

. هاي سراميكي در جهان تحليل شده است كننده، ساختار بازار صنعت كاشي
چنين، بخشي نيز به ارزيابي روند و سهم صادرات ايران، صادرات بالقوه، و  هم

هاي سراميكي ايران اختصاص يافته  ي كاشي  مزيت نسبي آشكار شدهتحليل
ي خليج فارس،  هاي سراميكي ميان كشورهاي حوزه عالوه بر اين، ضمن ارزيابي ميزان تجارت كاشي. است

ن، پس از در پايا. هاي سراميكي در كشورهاي اين حوزه بررسي گرديده است وضعيت عرضه و تقاضاي كاشي
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هايي در اين زمينه مطرح شده  هاي سراميكي، توصيه ي صادرات كاشي تشريح برخي عوامل تاثيرگذار در زمينه
 .است

  ها فلزات، سراميك: خواص مكانيكي مواد
  احمد رزاقيان ، آرمان صدقي: تأليف

  نگارش علوم: ناشر
و سراميكي ي خواص مكانيكي مواد فلزي  در اين كتاب مطالب مختلفي در زمينه
هاي اصلي، دايره مور و  تنش، تنش": اند از در هشت فصل مطرح شده كه عبارت

، "لغزش"، "ها اصول نابجايي"، "رفتار مواد برابر كشش"، "روابط تنش ـ كرنش
هاي مقاوم  مكانيزم"، "دوقلويي و تاثيرات تغيير شكل پالستيك بر ساختار"

  .ها سراميكخواص مكانيكي " و "از كار افتادگي"، "شدن
  

  هاي نازك فيزيك سطح، فصل مشترك و اليه: مباني علم سطح در نانو فناوري
  هادي سوالوني: تأليف

  دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ: ناشر 

هاي تجربي و نظري فيزيك  ي حاضر كه به بررسي جنبه جلد اول از مجموعه
تعريف و : شود ميسطح و فصل مشترك اختصاص دارد اين موضوعات را شامل 

 در علم سطح كاربردي؛ ءاهميت فيزيك سطح و فصل مشترك؛ تكنولوژي خال
هاي شيميايي  گيري و بازرسي ضخامت اليه؛ روش هاي اندازه ها و دستگاه روش

هاي نازك؛  انباشت اليه) تبخيري(هاي فيزيكي  هاي نازك؛ روش انباشت اليه
هاي نازك؛  انباشت اليه) يونيكاري  كند و پاشي و روركش(هاي فيزيكي  روش

هاي دو بعدي، ابر ساختار و فضاي وارون؛  آناليزهاي انرژي الكترون؛ شبكه
و اثر ) SZM(اي ساختار  بندي؛ مدل منطقه هاي هسته هاي نازك؛ بررسي تجربي نظريه مكانيزم تشكيل اليه

 .هاي الكترونيكي سطحي هاي نازك؛ ديناميك شبكه سطحي؛ حالت پارامترهاي انباشت در ساختار اليه

  نانوذرات و كاربرد آنها در رهايش كنترل شده عوامل بيولوژيكي
  نيا اسماعيل جباري ؛ شهريار شريفي ؛ محمد رفيعي: تأليف

  )تكنيك تهران پلي(دانشگاه صنعتي اميركبير : ناشر 

 هـاي دارويـي نـانو       در فصل دوم جنبـه    . در فصل اول نانو ذرات معرفي و روش هاي تهيه آنها ذكر مي گردد             
فـصل چهـارم دربـاره      . ذرات بررسي و در فصل سوم خصوصيات و ويژگي هاي نانو ذرات تحليـل مـي شـود                 

. چگونگي انتشار نانو ذرات در بدن است و در فصل پاياني كاربرد و اسـتفاده از نـانو ذرات درج گرديـده اسـت                       
ايـن ذرات  .  دارا مي باشـند   1000  تا    10nmه  نانو ذرات، ذرات جامد كلوئيدي هستند كه اندازه اي در محدود          "

يا در آنهـا حـل      ) مثال دارو (مواد فعال بيولوژيكي    . از ماكرو مولكول هاي طبيعي و يا مصنوعي تهيه مي شوند          
مي شود و يا در داخل زنجيرهاي پليمري به صورت فيزيكي محبوس شده و يا به صورت سطحي جذب نـانو                     

جموعه نانو كپسول ها و نانو اسفرها و يا حتي شبكه هاي پليمري كه دارو               ذرات مي شود از لحاظ لفظي، به م       
 ."در مقياس مولكولي در آنها حبس شده باشد، نانو ذره اطالق مي شود
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  1384شركت هاي عضو حقوقي انجمن در سال 
  

  شركت لعابيران •
  صنايع كاشي خزرشركت  •
  شركت كاشي نيلو •
  شركت لعاب مشهد •
  شركت فراورده هاي نسوز پارس •
  پژوهشگاه مواد و انرژي •
  شركت مقره سازي ايران •
  شركت كاشي مرجان •
  شركت صنايع چيني زرين ايران •
  شركت ايران آيمدي •
  شركت فراورده هاي ديرگداز ايران •
  شركت صنايع كاشي اصفهان •
  خراسانشركت كائولين و خاكهاي نسوز  •
  )سينا كاشي(شركت صنايع كاشي و سراميك سينا  •
  شركت چيني مقصود •
  شركت چيني اصفهان •
  شركت چيني نور •
  شركت چيني حميد •
  شركت مقره سازي صدف گستر زنجان •
  شركت سامان كاشي •
  شركت كاشي فيروزه مشهد •
  شركت مقره سازي پارس گستر زنگان •
  شركت معدني و صنعتي سوراوجين عقيق •
  مواد جهاد دانشگاهي استان يزدمركز تحقيقات  •
 شركت رنگدانه هاي سراميكي گهرفام •
  شركت كاشي رويال نوين سمنان •

  مباني و خواص مكانيكي پالستيك ها
   باقريهللاروح ا: تأليف

  جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان: ناشر 
 به Thermoplastic  ،Thermosetيمري به در اين كتاب خواص مكانيكي مواد پل

عنوان هدف اصلي مورد بحث قرار مي گيرند و شامل فصول از پليمري تا 
محصول پالستيكي ، ساختمان پليمرها ، دماي انتقال ، آشنايي با خواص مكانيكي 

واد افزودني موثر بر مپليمرها ، تستهاي اندازه گيري خواص مكانيكي ، نقش 
ستيكها ، تسليم و شكستگي در پالستيك ها ، مواد خواص مكانيكي پال

Thermoplastic  ،Thermoset ويژه.  
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  ها تقويم همايش

 
  

International Trade Fair For The Glass Processing Machinery, Equipment, Raw Materials 
& End Products 

March 13 – 16, 2006 
Kuwait International, Fair Ground  

www.kif.net 
Structural Clay Division Meeting 

April 23-25, 2006 
Lincoln, Nebraska  USA 

www.ceramics.org 
IMAPS/ACERS International Conference on Ceramic Interconnect and Ceramic 

Microsystems Technologies (CICMT) 
April 25-27, 2006 

Denver, Colorado, USA 
www.ceramics.org 

Glass and Optical Materials Meeting 2006 
May 16-19, 2006. 

Hyatt Regency Greenville, Greenville, South Carolina, USA 
www.ceramics.org 

Microwave Materials and their Applications 2006 
June 12-15, 2006. 

endorsed by The American Ceramic Society. University of Oulu, Finland 
www.ceramics.org 

1st International Congress on Ceramics 
June 25-29, 2006 

The Westin Harbour Castle. Toronto, Ontario, Canada 
www.ceramics.org 

Fractography of Glasses & Ceramics V 
July 9-12, 2006 

The American Ceramic Society. 125 E Main Street.Rochester,New York, USA 
www.ceramics.org 

2006 TMS Fall Extraction & Processing Meeting: Sohn International Symposium 
August 21-31, 2006 

 The American Ceramic Society. Catamaran Resort, San Diego, California, USA 
www.ceramics.org 

ICCCI 2006 
September 6-9, 2006 

International forum for interface science and technology. Kurashiki,Japan 
www.ceramics.org 

Crystallization 2006 — International Symposium on Crystallization in Glasses & Liquids 
September 24-28, 2006 

Snake River Lodge & Spa. Jackson Hole, Wyoming, USA 
Abstract Deadline February 27, 2006 

Material Science & Technology 2006 Conference and Exhibition - MS&T06  
combined with the ACerS 108th Annual Meeting 
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October 15-19, 2006 
Cincinnati Convention Center. Cincinnati, Ohio, USA 

www.ceramics.org 
AMEC-5 - The Fifth Asian Meeting on Electroceramics 

December 11-14, 2006 
Bangkok, Thailand 

CIMTEC 2006 
JUNE 4-9 2006 

Acireale, Sicily, Italy 
www.cimtec-congress.org 

2006 TMS Annual Meeting & Exhibition 
Mar 12-16, 2006 

San Antonio,Texas, usa 
www.tms.org 

Pim 2006 : The International Conference on the Injection Molding of Metals,Ceramics and 
Carbides 

Mar 19-20 , 2006 
Tampa,Florida,USA 

www.imspowder.com/conference 
SGCD’s DECO 2006 

Mar 26-28, 2006 
Las Vegas,Nevada, USA 

www.sgcd.org 
2006 MRS Spring Meeting 

Apr 17- 21, 2006  
San Francisco,California,USA 

www.mrs.org 
Intertech 2006 

Apr 24-26, 2006 ) 
Buckhead,Georgia,USA 
www.superabrasives.org 

Ceramitec 2006 
May 16-19, 2006 
MunichGermany 

www.ceramitec.de 
  سطح ي مهندسي ملناري سمنيهفتم

  85 ماه بهشتي ارد27، 26

  اصفهاني مواد،دانشگاه صنعتي مهندسران،دانشكدهي سطح اي علوم و تكنولوژانجمن

 راني اختگراني ساالنه جامعه رناري سمنيهجدهم
 85 خرداد ماه 9،10

  دانشگاه تهران،ي فني دانشكده هاسي و مواد ،پردي متالورژي مهندسدانشكده

 تيفي كراني مدي المللني كنفرانس بنيهفتم
 85 رماهي ت28 ي ال25

   اجالس ، تهراني المللني بيشهاي همامجموعه
 www.icrc.ac.ir/seminars.htm 
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  راهنماي تهيه مقاله
  

نشريه سراميك ايران با هدف گسترش دانش سراميك به انتشار نتايج پژوهش هـاي اسـاتيد و محققـان و صـنعتگران ايـن رشـته اقـدام                            
  نمايد  مي

مواد اوليه ـ كاشـي ـ سـيمان ـ شيـشه و شيـشه سراميكهاــ چينـي ـ لعـاب و رنـگ ـ              : باشد موضوعات پذيرش مقاله شامل موارد ذيل مي
 مديريت كيفيت و تجارت جهاني ـ كامپوزيت ـ فرآينـد    ،ديرگداز ـ مديريت راهبردي در صنعت سراميك ـ نانو سراميك ـ استاندارد    

  و كنترل كيفيت سراميكهاي اكسيدي و غير اكسيدي ـ بيو سراميك ـ الكتروسراميك ـ بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع سراميك
  :راهنماي تهيه مقاله

  :گي هاي مقاله هاي مورد پذيرش شامل موارد ذيل مي باشد ويژالف ـ
   كاربردي ـ و پژوهشي پژوهشيـتحقيقي  •
تدويني و مروري به مفهوم جمع بندي نظريه هاي گوناگون در مورد يـك موضـوع خـاص بـا اسـتفاده از مراجـع و منـابع                             •

  مختلف
  : نويسندگان محترم خواهشمند است موارد زير را رعايت نمائيدب ـ
  :له شامل بخشهاي زير باشدمقا -١
    مراجع -گيري   نتيجه-  نتايج و بحث -ي ب  فعاليتهاي تجر-  مرور منابع مطالعاتي -  مقدمه -چكيده  -٢
شامل متن كامل مقاله همراه بـا جـدولها و زيرنـويس    )  يا باالتر (Word version 6مقاله به صورت يك فايل  -٣

  شكلها بدون اصل شكلها
 b.jpg Fig 2 يا Fig1a.tif: ايل مجزا ارائه شود، به عنوان مثال هر شكل به صورت يك ف -٤

 dpi300 با كيفيت حداقل tif يا jpgتصاوير فقط به صورت  -٥

 .باشد  قابل پذيرش ميexcel (Fig 5.xls) فقط به صورت فايل هانمودار -٦

 از فرمتهـاي تـصوير    بايـستي بـه يكـي         افزار ديگري استفاده شده، مـي       در صورتي كه براي رسم نمودارها از نرم        -٧

) jpg يا tif(ارسال گردد . 

 .متر از هر طرف و باال و پايين تنظيم شود  سانتي5/2 با حاشيه A4مقاله در كاغذ  -٨

، نام نويسندگان و محـل كـار   bold به شكل 16 ، عنوان مقاله نازنين 12متن مقاله به صورت نرمال با قلم نازنين    -٩
 14نازنين 

 . در نظر گرفته شود(line space 1.5) 5/1فاصله خطوط به صورت  -١٠

 .مراجع در متن با شماره مربوط به خود مشخص شوند -١١

 .متن مراجع و منابع به صورت كامل حاوي نام نويسندگان، عنوان و نام مجله يا كتاب و سال انتشار باشد -١٢

1.  D. E. Clark and E. C. Ethridge،" Corrosion of glass enamels" ، J. Am. Ceram. 
Soc. Bull. 60[6]: 647-649 (1981). 

2.  K. A. Maskall and D. White،" Vitreous Enamelling"، (Oxford: Pregamon Press، 
1986). 

  رات اميد مجدا انتش،1381 ، دكتر محمد ادريسي، شيمي تجزيه پيشرفته- 3

 . صفحه تجاوز نكند10رود تعداد صفحات مقاله از حداكثر  نتظار ميا -١٣

در صـورت نيـاز، از      .  بردن آرم شركت يا موسسات به صورت طراحي در صفحات خودداري به عمل آيـد               از به كار   -١٤
 .افراد يا موسسات مورد نظر در انتهاي مقاله و قبل از بخش مراجع سپاسگزاري شود

  .اما بدون ذكر القاب و عناوين با نشاني دقيق آورده شود  نام نويسندگان به صورت كامل -١٥
بـه   حاوي مقاله و تـصاوير       CD دو كپي از آن و       ،ذكر شده خواهشمند است همراه با اصل مقاله       ضمن رعايت نكات     -١٦

  .نويسنده ارسال شوددورنگار  شماره تلفن و ، كامل پستي همراه نشاني
 ،مسئوليت درستي مطالب    . مقاله ها به ترتيب دريافت در هيات تحريريه نشريه مورد داوري و ارزيابي قرار مي گيرند                -١٧

   . و نمودارها بر عهده نويسندگان مقاله استارقام
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