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 عمل آوری پلیمرها با باريكه يونی
)جنبه های کاربردی دارويی تا فضايی(

سال انتشار: 2013
Elsevier :ناشر

Alexey Kondyurin & Marcela Bilek :ويراستاران

در كتاب عمل آوری پليمرها با باريكه 
يونی، دانش فعلی در باره فرايندهای 
فيزيكی و شيميايی مواد پليمری تحت 
باريكه يونی، خواص مواد، الگوهای 
عمل آوری و تجهيزات به كار رفته در 
فرايندهای علمی و صنعتی ارائه شده 

است. 
حاصل  نتايج  كتاب،  اين  در 
توسعه  و  پليمرها  بررسی  از 

است.  شده  بيان  پرانرژی  يونی  باريكه های  با  آنها  اصالح  فنون 
الكترون  باريكه  تجهيزات  به كارگيری  چگونگی  همچنين، 
جديد  پليمری  مواد  توليد  در  آن  از  استفاده  و  پليمر  صنعت  در 
پژوهشی  كارهای  داده های  نويسندگان،  است.  شده  داده  نشان 
تركنندگی،  روی  و  داده  ارائه  كتاب  اين  در  را  ديگران  و  خود 

و زيست محيطی  پايداری  شيميايی،  فعاليت  سختی،   چسبندگی، 
با  مواد  اصالح  فناوری  يافته اند.  تمركز  سنتز  نوين  روش های 
باريكه های يونی پرانرژی در زمينه های مختلف از ميكروالكترونيك 
گرفته تا داروسازی كاربردهای وسيعی دارد. در گذشته، عمل آوری 
پليمرها با باريكه يونی به دليل گرانی تجهيزات مرتبط و ارزانی مواد 
پليمری كاربردهای كمتری داشت. توسعه نوين منابع پالسی جديد 
فناوری  تاثير  گسترده  يونی  باريكه های  و  زياد  جريان  چگالی  با 

باريكه يونی را برای پليمرها افزايش داده است. 

محصوالت و کاربردهای زيست پلیمرها

سال انتشار: 2012
In-Tech :ناشر

Casparus Johannes Reinhard Verbeek :نويسندگان

اغراقی  هيچ  بدون  زيست پليمرها 
دليل  شايد  هستند.  جديدی  پليمرهای 
محصوالت  جاذبه  بودن  جديد  اين 
پتروشيمی است كه باعث ناديده گرفته 
امروزه  است.  شده  پليمرها  اين  شدن 
هستيم.  روبه رو  متفاوتی  چالش  با  ما 
از  را  ما  زيست محيطی  فشارهای 
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فراورده های سنتزی يا مشتقات پتروشيميايی دور می كند، در حالی 
كه عوامل اقتصادی ما را به دليل گرانی بيشتر فراورده های سبز به 

اين سمت بازمی گرداند. 
در كتاب محصوالت و كاربردهای زيست پليمرها، همان طور كه 
از دو جنبه زيست پليمرها بررسی می شوند،  نام كتاب پيداست  از 

پتانسيل  محصوالت و  برخی از كاربردهای زيست پليمرها.
از  برخی  به  زير  در  كه  است  فصل   10 دارای  حاضر  كتاب 

عنوان های آنها اشاره می شود:
- پلی الكتيك اسيد به عنوان يك نانوكامپوزيت بر پايه زيست پليمر 
در  كننده  اميدوار  همی سلولوز  يك  عنوان  به   ،)xylan( زيالن   -

داروسازی
- خواص هيدروديناميكی ژالتين

-مطالعه با اندازه گيری گرانروی ذاتی
- نقش زيست پليمرها در نانوفناوری سبز

- ايزوپروكسيدهای پلی ساكاريدی خاص به عنوان جزء مهم سامانه 
دفاعی گياهان

محصوالت پلیمری و فرايندهای شیمیايی
فنون، تجزيه و کاربردها

سال انتشار: 2013
 CRC Press :ناشر

 ;Richard A. Pethrick; Eli M. Pearce  نويسندگان: 
Gennady E. Zaikov

و  پليمری  محصوالت  كتاب 
دربرگيرنده  شيميايی  فرايندهای 
همچنين  و  جديد  پژوهش های 
مربوط  فرايندهای  پليمری  علوم 
به آنهاست. كتاب حاضر محدوده 
مثل  را  موضوعات  از  وسيعی 
آماده سازی، شناسايی و كاربردها 
جديد  مواد  توليد  روش های  و 
پليمری در بر می گيرد. اين كتاب 
می تواند خأل موجود بين مفاهيم 

نظری تا توليد را در صنعت را از ميان بردارد. برخی از سرفصل های 
كتاب محصوالت پليمری و فرايندها شيميايی به شرح زير است:

- ازون و واكنش های آن با الستيك های دی انی
- در باره ساختار نانوكامپوزيت های پليمری

- ساختار نانولوله های كربنی در نانوكامپوزيت های پليمری

-كاربرد روش های فيزيكوشيميايی در زيست پايش محيط زيست با 
مثالی از هيدروفيت

Et- مجاورت در  هيدروپروكسيدها  آراكيل  ابرمولكولی  تجزيه   - 
4Nbr

مبانی شیمی فیزيك پلیمرها

سال انتشار: 1392
ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران 

جواد  جعفری،  حسن  سید  خنكدار،  حسین علی  نويسندگان: 
سیفی

به  پليمرها  روزافزون  گسترش 
با  جديد  پليمرهاي  توليد  منظور 
نيازمند شناخت  كاربرد مشخص 
و خواص  پليمرها  كامل ساختار 
ارتباط بين ساختار  اما،  آنهاست. 
و فيزيكي  خواص  و   شيميايي 
همواره  مواد  اين  مكانيكي 
است.  مطرح  چالشی  به عنوان 
مباني  زمينه  در  پايه  اطالعات 
شيمي و فيزيك پليمرها به درک 

اين ارتباط كمك مي كند. بدين منظور در كتاب مبانی شيمی فيزيك 
پليمرها تالش شده است تا با گردآوري مجموعۀ اطالعات پايه در 
زمينۀ شيمي فيزيك پليمرها به درک اين ارتباط كمك شود. در اين 
كتاب از شانزده كتاب مهم در زمينه مباحث شيمي فيزيك پليمرها 
و همچنين مقاالت مختلف استفاده و مطالب در هشت فصل تدوين 
شده است. مجموعۀ فصل هاي اين كتاب به نحوي است كه به درک 
متقابل ساختار شيميايي و شكل فضايي  ارتباط  زمينه  خواننده در 
زنجير پليمر با رفتار فيزيكي و مكانيكي آن به منظور ارتقای دانش 

خود در اين زمينه كمك می كند. 
شكل  و  ساختار  به  دوم  فصل  پليمرها،  معرفي  به  اول  فصل 
 فضايی زنجير به طور جامع و فصل سوم به بررسی وزن مولكولي و
و  پليمري  محلول هاي  ترموديناميك  دارد.  اختصاص  زنجير  ابعاد 
پنجم  فصل  در  و  بررسي شده  در فصل چهارم  فازي  نمودارهاي 
پليمرهاي بي نظم و دماي انتقال شيشه اي به طور جامع بحث شده 

است.  
در  پليمرها،  در  ذوب  دماي  و  منظم  پليمرهاي  ششم  فصل  در 
فصل هفتم پليمرهاي شبكه اي و نظريه كشساني الستيكي از جنبۀ 
شيمي و فيزيكي و در فصل هشتم پديده نفوذ در پليمرها به طور 

جداگانه معرفي شده اند. 




