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فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

شـکل گیـری سـازمانی انجمنـی کـه بـر مباحـث مختلـف
چسـبندگی تمرکز داشـته باشـد اولین بار توسـط چند دانشـمند
نامـی آن زمـان در کنفرانـس پژوهش گـوردون سـال  1977در
ایلات متحده صورت گرفت .در سـال ،1978نتیجه این تالش
منجـر بـه حذف عنـوان « گروه علوم چسـبندگی» شـد که تا آن
زمـان در جـذب نیـروی های عالقـه مند و متخصـص موفقیت
چندانـی به دسـت نیـاورده بـود .تـا آن تاریخ علوم چسـبندگی
منحصـر بـه شـیمی و مکانیـک شکسـت بـود و شـرایط جدید
ضـرورت ایجـاد انجمنـی ،چند بعـدی و چند نظامه کـه «پدیده
چسـبندگی» را از کلیـه جهـات علمـی و فنـاوری بیـان کنـد،
ایجـاب مـی نمود.
مؤسـس اصلـی آن پروفسـور آلـن گنـت ( )Alen Gentاز
دانشـگاه آکـرون آمریـکا بـود کـه سـازمان دهـی تشـکیالتی
انجمـن را صـورت داد و بـا جـذب اعضـای فعـال و گسـترش
فعالیـت های علمـی و اجرایی انجمن در چهارچوب اساسـنامه
آن موجبـات شـکوفایی بیـش از بیـش آن شـد .ایـن انجمـن از
بـدو فعالیتـش مبـادرت به چـاپ مقـاالت سـمینارها و خبرنامه
هـای تخصصـی کـرد .در سـالهای آغازیـن تمرکـز انجمـن بر
نهادینـه کردن روشهـای کاری و عملیات اجرایـی متمرکز بود
کـه بتوانـد هویت قانونـی آن و موجودیت انجمن را در کشـور
ایـاالت متحـده از ابعـاد گوناگون بشناسـاند .تشـکیل جلسـات
مرتـب سـالیانه و نیـز جلسـات متعـدد غیـر رسـمی فرصـت
هـای خوبـی در جـذب اعضـای علمـی ،صنعتی و دانشـجویان
جـوان بـه وجـود آورد .در بیـن اعضای موثـر آن زمان تا سـال
 2012تعـداد  17نفر متخصص مشـهور به چشـم مـی خوردند.
سـمینارهای سـالیانه گاهـی تـا  5روز بـه طـول مـی انجامیـد و
شـرکت دانشـمندان و متخصصـان بینالمللـی از کشـورهای
فرانسـه ،ژاپـن ،بریتانیـا ،آلمان غربـی و سـوئیس هویت جهانی
را بـه آن بخشـید ،تـا جایـی که تعـداد مقاالت ارائه شـده از 40
مقالـه بـه  200مقالـه رسـید .حق عضویـت دانشـجویی کاهش
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یافـت و جوایـز خـاص بـرای بهتریـن مقالـه هـای ارائـه شـده
در نظـر گرفتـه مـی شـد .ایـن فعالیـت هـا همچنان با شـرکت
کشـورهای بیشـتری در داخـل و خـارج آمریکا ادامـه دارد.
شاخه های علمی انجمن
اولیـن شـاخه علمـی شـکل گرفتـه داخلـی انجمـن بنـام
«چسـبندگی ذره» بـود .سـپس دو شـاخه دیگـر کـه از شـاخه
هـای اصلـی علمـی انجمـن بـود تا سـال  2007تشـکیل شـد.
این سه شاخه اصلی همچنان باقیست.
 1شاخه چسبندگی ذره

بحـث چسـبندگی ذرات روی سـطوح از ابتدای امـر تا بحال از
مـوارد بسـیار مهـم علمی و فناوری محسـوب می شـود ،که در
صنعـت چـاپ و تکثیـر و الکترونیـک کاربـرد دارد .از  1994تا
بحـال عمـده مباحث ارائه شـده چسـبندگی ذرات عبارتند از:
ـ چسبندگی ذرات -ذرات
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ـ رسوب ذرات و برطرف سازی آنها
ـ پاک کردن سطوح
ـ اندرکنش های تریبو الکترونیک) )Triboelectronics
ـ جذب الکترو استاتیکی و الکترومغناطیسی ذرات به سطوح
ـ نظریه چسبندگی ذرات و اندازه گیری ها
ـ کلوئیدها و انبوهه ها
ـ سایش و فرسایش
 2شاخه چسب های فشار حساس
چسـب های فشـار حسـاس مـواد نرم چکـش خواری هسـتند
کـه کاربردهـای فراوانـی در زندگـی روزمـره دارند .این شـاخه
انجمـن در سـال  1995شـکل گرفـت و در سـمینار و نشسـت
هـای  1996تعـداد قابـل توجهـی مقاله بـه جنبه هـای مختلف
ایـن مبحـث پرداختند .این شـاخه رابطه بین سـاختار -خواص،
مـواد جدید ،سـنتزو شناسـایی آن هـا را پوشـش می دهد.
از مباحث اصلی این شاخه به موارد زیر می توان اشاره کرد:
ـ پیشـرفت در سـنتز (مونومرهـا ،افزودنـی هـا و پلیمرهـای
جدیـد)
ـ رابطه بین ساختار و خواص /مواد و شناسایی بین سطحی
ـ پیشرفت در فناوری (پوشش دهیو سخت و آسترسازی)
ـ روش های آزمون جدید  /پیش بینی عملکردها
ـ رهایـش مواد و مکانیسـم ها (آسـتری ها ،چسـبندگی ضعیف
ـ پشـت چسب)
ـ کاربردهای جدید
ـ نظریه ها و عملکرد چسب های فشار حساس
 3شاخه چسب های ساختاری
اگرچـه از سـال  1978ارائـه مقاالت روی موضوع چسـب های
سـاختاری ادامه داشـت ولی این شـاخه در سـال  2003رسـم ًا
اعلام موجودیـت کـرد .از مباحـث ایـن شـاخه مـی تـوان بـه
مـوارد ذیـل اشـاره کرد:
سنتز /توسعه
ـبین سطوح و چسب
ـ رفتار مکانیکی
ـ روابط بین ساختار و خواص
ـ ماهیت بین سطحی در دراز مدت و پایداری خواص
ـ پیش بینی خواص دایمی (دراز مدت)
ـ مدل سازی
ـ طراحی محل اتصال مفصل ها

6

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

از  2007شـاخه های یاد شـده به بخش های ذیل در اساسـنامه
انجمن تبدیل شـد:
ـ بخش چسب های نرم
ـ بخش چسب های ساختاری
ـ بخش زیست چسبندگی
در بخـش چسـب های نرم موضوعاتی شـامل سـنتز ،کاربردها،
ارتبـاط سـاختار -خـواص ،رئولـوژی ،پوشـش دهـی ،آزمـون،
پیـش بینـی عملکـرد ،فرمولبنـدی ،نظریـه هـای چسـب هـای
فشـار حسـاس مطرح اسـت که این موارد فاصله بیـن مطالعات
دانشـگاهی و صنعـت را کـم کرده اسـت.
در بخـش چسـب هـای سـاختاری علاوه بـر سـنتز و توسـعه
چسـب های سـاختاری ،به بحث فصل مشـترک سطوح چسب
سـاختاری ،رفتـار مکانیکـی چسـب هـای سـاختاری ،خـواص
فصـل مشـترک در دراز مـدت و پایـداری خواص چسـب های
سـاختاری ،پیـش بینـی طول عمر و خواص چسـب سـاختاری
و مدلسـازی چسـب هـای سـاختاری و خـواص و طراحـی
چسـب سـاختاری اتصـاالت و مفصـل هـا پرداخته می شـود.
در بخـش زیسـت چسـبندگی بـه مباحث چسـب های زیسـت
پزشـکی ،بافـت ،سـلول یـا چسـبندگی زیسـت مولکولـی،
تشـخیص و تشـریح پدیده چسـب طبیعی و زیست شبیه سازی
یا طراحی زیسـت الگویی ،شناسـایی زیسـت چسبندگی ،روش
هـای توسـعه آزمون تمرکـز دارد.
انتخاب بهترین مقاله و اعطای جوایز
جوایـز انجمـن چسـبندگی مقـاالت ارائه شـده در سـمینارها و
کنفرانـس هـا بـه کارهایـی اختصـاص مـی یابـد کـه از کیفیت
خـوب علمـی و ارائـه قوی برخوردارند سـهم قابـل توجهی در
پیشـرفت و فهـم عمیـق تر این رشـته داشـته باشـند.
معیارهای مهم کسب امتیاز برتری به شرح زیر است:
ـ سـهم علمی که فهم و درک ما را نسـبت به پدیده چسـبندگی
و یا فناوری آن و صنعت چسـب داشـته باشد.
ـ تشخیص دستاورد مقاله در مقیاس جهانی.
امـر مسـلم اینکـه همـه مقـاالت مـی تواننـد در تصمیـم گیری
مقـاالت برجسـته وارد شـوند و بـرای ارائـه دهنـده اجبـاری
نیسـت کـه عضـو انجمـن باشـد.
از سـال  1985انجمـن چسـبندگی اقدام به تامیـن حمایت مالی
دانشـجویان بـرای شـرکت در سـمینارهای سـالیانه کرده اسـت
کـه شـرکت و عالقـه منـدی بسـیاری از دانشـجویان در رشـته
هـای کلیـدی ایـن انجمـن را افزایش داده اسـت.

انجــمن چسـبنـدگی

انتخابات هیئت مدیره
انجمـن چسـبندگی از بـدو فعالیتش از سـال  1978تـا کنون هر
دو سـال یکبـار انتخابـات هیئت مدیـره و رئیـس آن را اجرایی
کـرده اسـت .رئیس فعلـی انجمن دکتـر آناند ژاگوتـا (Anand
 )Jagotaاسـت کـه از سـال  2016فعالیـت خـود را آغاز کرده

اسـت .در تارنمـای انجمـن چسـبندگی فعالیـت های برجسـته
اعضـای انجمـن و صنایـع مرتبط و دسـتاوردهای آنان تشـریح
شـده اسـت و برنامـه هـای کالن انجمـن در جـذب اعضـا و
تخفیـف حـق عضویـت دانشـجویان و سـایر فعالیـت هـا بـا
هـدف ارتقـای هرچـه بیشـتر کیفی و کمـی انجمن آمده اسـت.
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