تقد یم هب :

پد ر و ما د ر ع ز زی م
که رب ا ی من همیشه ز ند هاند
و من محتا ج د عا ی آانن هستم،

و تقد یم هب :

همسر و فر ز ند ا نم
که ...

نمی د ا نم د ر مو ر د آ نها چه بنو یسم؟
فقط ا ز آ نها بخا طر همه چیز
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پیشگفتار
اندک اطالعاتی که از رنگ دارم را مدیون استادان یکی از دانشگاههای آلمان میدانم ].[1
پیمانهام کوچک بود وگرنه از آن اقیانوس ،آب بیشتری برمیداشتم .در دانشگاهها به دانشجویان
اصول را یاد میدهند بقیه کارها به عهده دانشآموخته است .به من هم به همان اندازه یاد
دادند ،نه کمتر و نه بیشتر .بعضیها پیش میروند و رشد میکنند اما بعضی دیگر به همانقدر و
اندازه اکتفا میکنند .بعضیها از استخر به دریا میروند اما بعضی دیگر نه .برای خیلی از ما این
سؤال پیش آمده است که ایکاش ما جور دیگری درس میخواندیم و یا ایکاش زمان به عقب
برمیگشت و ما کارهای عقبمانده و کمبودها را جبران میکردیم .ولی "ایکاش" نه گوش
دارد که بشنود و نه قدرت برآوردن آرزوهای ما را ،و این افسوسها ادامه دارند ...
روزگاری که دانش انسانها در بعضی از کشورها ،محدوده به جغرافیای محل تولد آنها بود ،ما
جهانی فکر میکردیم .خوارزمی ،ابوعلی سینا ،خواجه نصیر ،زکریای رازی ،خیام و  ...همه اینها
و البته صدها دانشمند دیگر این آبوخاک نیز ،آنها فراتر از مرزهای خود فکر میکردند .امروز
برعکس شده ،ما منتظر و واردکننده دستاوردهای علمی دیگران هستیم!
سؤالهایی که امروز در جوامع علمی مطرح هستند همه جهانی هستند .از ما میپرسند که
شما در کشورتان چه تجربههایی مثالً در موضوع محیطزیست دارید؟ که معموالً ما پاسخی
برای این دست از سؤاالت نداریم .زمینههای تحقیقاتی نیز کامالً مشخص شدهاند و آنهایی که
چشم باز و گوش بازداشتند ،دیدند و شنیدند و کار را شروع کردند .وقتی آنها در مورد سؤاالت
بینالمللی جوابی از ما (جهانسومیها) دریافت نمیکنند ،غرب ،و اخیراً شرق نیز ،وارد میدان
میشوند و برای هر سؤالی پاسخی مییابند ،کامالً جهانی .بهعنوانمثال راهکارهای مشکل
کمآبی در کشورهای خشک و نیمهخشک را غربیهایی ارائه میدهند که خود مشکل آب
نداشته و یا با کمبود آب مواجه نیستند .راهکارهای ازدیاد برداشت موز ،چای و محصوالت دیگر
را غربیای ارائه میدهد (اروپا) که نه زمینی زیر کشت موز دارد و نه چای .یعنی باید جهانی
فکر کرد و جهانی طرح داد .امروزه درآمدهای تحقیقاتی ،خیلی بیشتر از درآمدهای تولیدات
صنعتی است .چشم و گوش بازها ،هزینههای زیادی برای خرید دانش فنی و ثبت اختراعات
میدهند و چند برابر آن را از فروش کاالهای جدید ،البته با کارایی بیشتر به دست میآورند.
آنها فراگرفتهاند که سود واقعی از تحقیقات به دست میآید و نه فقط از تولید و فروش کاال!؟
تفکرات باارزش ،اما گران غرب ،با کمک چینیها خیلی ارزانتر به محصول تبدیل میشوند .ما
هنوز در حال مقایسه گذشته و حال خود ،با کشورهای دیگر هستیم!
نوشتن این کتاب خیلی به طول انجامید ،بیش از ده سال ،البته بهاضافه عمری که در دوران
خدمتم در دانشگاه سپری شد .در سنین ما ،انسانها خیلی حساستر و وسواسیتر میشوند.
جسارت و جرأت دوران جوانی ،جای خود را به تفکر و اندیشه بیشتر و "مالحظات" میدهد.
برای پیدا کردن یک واژه و کلمه درست ،گاهی چند بار جملهبندیها عوض میشوند ،و این
I

کارها چقدر وقتگیر هستند و البته اجتنابناپذیر .در گذشته اگر کسی کتابی (بهعنوانمثال)
شامل ده فصل مینوشت ،آن کتاب ،نسبت ًا کتاب کاملی بود .امروز هر فصل از هر کتابی،
بخصوص کتابهای فنی ،خود کتاب جداگانهای شده است البته اگر نگوییم چند مجلد؟
فصول این کتاب ،مطالبی هستند که در کالسهای درس بیشتر موردبحث قرار گرفتهاند و
گمان میکنم برای کسانی که میخواهند با اجزاء رنگ و خواص آن آشنا شوند ،مفید باشد؛
بنابراین تنظیم این فصول ،از یک قاعده کلی پیروی نمیکنند.
وظیفه خود میدانم تا در این مقدمه از شرکت رنگ و رزین خوش ،بهویژه مرحوم آقای حاج
صادق کحالی که در زمان حیاتشان موافقت خود را جهت حمایت از چاپ این کتاب اعالم
داشتند تشکر و قدردانی نموده و از درگاه ایزد منان برای ایشان مغفرت و آرامش ابدی مسئلت
نمایم .از آقایان مهندس رضا کحالی و مهندس حمید کحالی ،که به وعده ابوی بزرگوارشان
جامه عمل پوشاندند ،نیز تشکر کرده و از خداوند رحمان برای ایشان آرزوی سالمتی و موفقیت
می نمایم.
برای جلوگیری از خطاهای علمی و ادبی ،از بسیاری از دوستان کمک گرفتم و آنها نیز
صمیمانه درخواست من را برای روخوانی ،اصالحات و ارائه نظرات خود پذیرفتند .از تمامی آنها
از صمیم قلب سپاسگزارم .با وجود بر این ممکن است که هنوز اشکاالتی وجود داشته باشد،
پوزش مرا به خاطر اشکاالت ناخواسته بپذیرید .به جای ذکر نام آن عزیزان در این مقدمه،
عکس آنان را که نشان از ارادت و سپاس بیدریغ اینجانب نسبت به ایشان میباشد را در صفحه
پایانی این کتاب آوردهام .با وجود بر این ،از ذکر نام خانمهای مهندس فاضلی و مهندس
قلیزاده که در بدو شروع نوشتن این کتاب مرا یاری کردند و همچنین از جناب آقای حجت
عباسیان که در تنظیم فصول و تصاویر و بعض ًا جابجایی آنها زحمت زیادی کشیدند ،و سرکار
خانم نجمه سخنور که در اسکن شکلها و نمودارها اینجانب را یاری نمودند ناگزیرم و از آنها
صمیمانه تشکر میکنم.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم ،بهقدر وسع بکوشم
سید محمود کثیریها
تهران ـ تابستان
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Reference:
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سخن ناشر
کز این برتر اندیشه برنگذرد

بنام خداوند جان و خرد

بسیار خرسندیم که نهمین کتاب آقای مهندس سید محمود کثیریها تحت عنوان "مفاهیم
کاربردی در فناوری رنگ" توسط انتشارات انجمن خوردگی ایران به چاپ رسید .یک واقعیت
انکارناپذیر که مهندسین خوردگی باید به آن توجه وافر داشته باشند این است که خسارات
خوردگی و هزینههای مرتبط با آن بیشتر صرف تهیه و اعمال پوششها میشود و این
هزینههای نگهداشت همیشه پنهان است و نمیتوان آن را با هزینه تعویض یک شاخه لوله ،یا
کف یک مخزن و تعویض لولههای یک مبدل حرارتی قیاس نمود .لذا همیشه توجه کارشناسان
خوردگی را باید متوجه عملیات رنگآمیزی و هزینههای مرتبط با آن جلب نمود تا به نوعی
سهم خسارات خوردگی را که حدود  40درصد مربوط به رنگ و پوشش میباشد و از بیشترین
سهم برخورداراست جبران نمود .آقای مهندس کثیریها ارتباط خود را با محافل تولید رنگ و
اساتید این حرفه در دنیا بهویژه با کشور آلمان حفظ کرده است و اسم کشور ایران را به دفعات
در مجالت معتبر رنگ آلمان به چاپ رسانده است .کتاب حاضر حاوی مطالبی است که فصل
اول آن به تاریخچه رنگ اختصاص یافته ،در فصل دوم طراحی فرموالسیون رنگ موردبحث قرار
گرفته است ،فصل سوم رنگدانهها و پرکنندهها ،فصل چهارم شامل مشهورترین رنگدانه ،یعنی
دیاکسید تیتانیم که نقش بسیار زیادی در رنگ دارد میپردازد ،فصل پنجم و ششم به ترتیب
به رنگدانههای ضد خوردگی و رنگدانههای صدفی اختصاص یافته ،فصل هفتم مواد افزودنی
رنگ را که نقش به سزایی در عملکرد رنگها دارد را شرح میدهد ،در فصل هشتم به مفهوم
غلظت حجمی بحرانی رنگدانه که فاکتور بسیار تعیینکنندهای در تهیه و تولید انواع رنگها
میباشد میپردازد ،فصل نهم نحوه تشکیل فیلم و ضخامت آن را بیان میکند ،از طرفی دیگر
در فصل دهم ثابتهای فیزیکی به دنبال آن در فصل یازدهم فرآیند تولید رنگ را شرح میدهد.
در فصول دوازده ،سیزده و چهاردهم به ترتیب به انواع رنگهای کورهای ،فسفاته کردن فلزات و
پوشش الکترونهشتی به طور مبسوط میپردازد.
فصل پانزده و شانزدهم به توضیح انواع رنگهای پودری و نانوفناوری که محصوالت با تکنولوژی
تولید پیشرفته هستند میپردازد.
موضوعی که فقدان آن در بیشتر کتابهای رنگ به چشم میخورد دانش فنی در نحوه اعمال
رنگ میباشد؛ که در فصل هفدهم به سادگی و با تمامی جزئیات شرح داده شده است .از طرفی
دیگر کنترل کیفیت و آزمونهای رنگ مباحث بسیار حیاتی در پذیرش یا رد یک نوع رنگ
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میباشد.
و همیشه یک موضوع بسیار بحث برانگیزی بین پیمانکار و کارفرما و بازرسین میباشد که در
فصل هجدهم توضیح داده شده است.
همیشه در شرایط بد اقلیمی ،خیلی از رنگها با مشکلی تحت عنوان هوازدگی روبرو میشوند
ال آقای مهندس کثیریها و خانم دکتر رضایی کتابی با همین عنوان
( )Weatheringکه قب ً
توسط انتشارات انجمن خوردگی ایران تهیه نمودهاند و بسیار موضوع تأمل برانگیزی است.
در پایان نظر به اینکه انجمن خوردگی ایران اولین انجمنی میباشد که از حدود  9سال پیش
نسبت به واژهیابی و جایگزینی واژههای علمی خوردگی به فارسی در فرهنگستان زبان و ادب
فارسی اقدام و تقریباً تمام واژههای خوردگی را به زبان فارسی ،معادلیابی کرده است ،واژهها و
اصطالحات استفاده شده در این کتاب مطابق مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده تا
در نشر واژههای رنگ و خوردگی و اصطالحات آن کوشا باشیم که کتاب اینچنین تنظیم شده
است.
انجمن خوردگی ایران به نوبه خود از تالش این همکار محترم که یکی از اعضای هیأت مؤسس
و سالیان متمادی رئیس انجمن یا عضو هیأت مدیره بودهاند و در تربیت دانشجویان رشته
خوردگی به ویژه رنگ و پوشش تالش خستگیناپذیری به انجام رساندهاند ،تشکر و قدردانی
مینماید و از خداوند منان برای مشارالیه آرزوی توفیق روزافزون مینماید.
ابراهیم حشمت دهکردی
رئیس انجمن خوردگی ایران
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