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روش های جديد در قالب گیری تزريقی پلیمرها

سال انتشار: 1392
ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران

نويسندگان: اسماعیل قاسمی، مرضیه رياحی نژاد، ممتحن 
رحمت

كتاب اين تاليف از اصلی هدف
و پژوهشگران آشنايیصنعتگران،
جديد فناوریهای با دانشجويان
درفرايندقالبگيریتزريقیاست.
از مختلفی منابع از كتاب اين در
و كتابها علمی، مقاالت جمله
شركتهای صنعتی كاتالوگهای
اين در فناوری صاحب و معتبر
مرور با است. شده استفاده زمينه

اينمنابعسعیشدهكهمطالبارائهشدهبهشكليتنظيمشودتا
پايهو بتواننداطالعات پليمر ازدانش خوانندگاندرهرسطحی

اساسیرادراينزمينهبهدستآورند.
كتابروشهایجديددرقالبگيریتزريقیپليمرهادرهشت

فصلتدوينشدهاست:
-قالبگيریتزريقی

-قالبگيریتزريقیميكرو
-قالبگيریتزريقیفشاری
-قالبگيریتزريقیپودری
-قالبگيریتزريقیاسفنج

-قالبگيریتزريقیهمتزريق
-قالبگيریتزريقیبهكمكسيال

-قالبگيریتزريقیدرآميزههایالستيكی.

تنش های باقی مانده در مواد کامپوزيتی

سال انتشار: 2014
Woodhead :ناشر

ويراستار: محمود مهرداد شكريه

مواد در مانده باقی تتنشهای
است. رايج پديدهای كامپوزيتی
استحكام میتوانند تنشها اين
كامپوزيتهاراافزايشيابهطورقابل
باتوجهبه مالحظهایكاهشدهند.
سبك مواد برای روزافزون تقاضای
بااستحكامزيادنظيركامپوزيتهاو
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خودروسازی، هوافضا، صنايع در آنها گسترده كاربردهای
اندازهگيریصحيح و ارزيابی ورزشی، و ساختماني فراسازههای
اينتنشهابسيارمهماست.بیشك،كتابحاضركتابجامعی
برایمتخصصانمراكزعلمیوصنعتیدرزمينهمهندسیمكانيك،
مواد،عمران،پليمر،هوافضاوعلومدريايیبهشمارمیرود.اين
كتابمشتملبر13فصلاست.برخیازعناوينآنهاعبارتاز:

-اهميتاندازهگيریتنشهایباقیماندهدرموادكامپوزيتی
-مروریبرروشهایمخرباندازهگيریتنشهایباقیماندهدر

موادكامپوزيتی
تنشهای اندازهگيری غيرمخرب آزمونهای فنون بر مروری -

باقیماندهدرموادكامپوزيتی
و كامپوزيتی شيشه مواد در باقیمانده تنشهای اندازهگيری  -

همگن
-مدلسازیتنشهایباقیماندهدرموادكامپوزيتی

اندازهگيریومدلسازیتنشهایباقیماندهدركامپوزيتهای -
دندانیبرپايهپليمر

و...
هيئت محترم عضو شكريه دكتر آقای به را حاضر كتاب چاپ 

تحريريهنشريهبسپارشتبريكعرضمیكنيم.

کامپوزيت های سبز از منابع طبیعی

سال انتشار: 2013
CRC Press :ناشر

Vijay Kumar Thakur :ويراستار

مسائل از جهانی آگاهی
ضرورت باعث زيستمحيطی،
ازموادزيستپايهدوستدار استفاده
جای به اقتصادی و زيست محيط
موادسنتزیشدهاست.كتابحاضر
پايه بر مواد در اخير پيشرفتهای
بيان را طبيعی زيستتجديدپذير
كردهكهشاملروشهایپردازشو
كامپوزيتهای در بالقوه كاربردهای

سبز،است.
پليمرهایزيستتجديدپذيرطبقهخاصیازموادطبيعیهستند
گندم، كاه طبيعی، الياف مانند میشوند، يافت طبيعت در كه
مواد تجديدپذير، خوراك يك بر افزون اره. خاك و برنج كلش

بازيافت، قابل شدن، كمپوست قابل طبيعی، زيستتجديدپذير
هستند. كارآمدتر انرژی نظر از پالستيك به نسبت و خوراكی
كتابكامپوزيتهایسبزازمنابعطبيعیانواعمختلفزيستالياف

سلولوزیراپوششمیدهد،نظير:
-اليافكنف
-اليافنارگيل

-خاكاره
-پوستهبرنج
-برگكاج

-اليافسيسال
-كاهگندم
-خاكاره

-برگاكاليپتوسو...

مواد پلیمری با فعالیت ضدمیكروبی

سال انتشار: 2013
RSC :ناشر

 Alexandra Muñoz-Bonilla, María Cerrada, :ويراستاران
Marta Fernández-García

موادی ضدميكروب پليمرهای
ميكروارگانيسمها رشد از كه هستند
مواد اين امروزه میكنند. جلوگيری
بستهبندی از گستردهای كاربردهای
تا گرفته آب تصفيه و غذايی مواد
يافتهاند. پزشكی و دارويی مصارف
كتابحاضردارایزمينههایمتفاوتی
پليمر پايه بر ضدميكروب مواد از
مانندكيتوسان،پليمرهایباگروههای
نانوالياف فسفونيوم، و آمونيوم

كمپلكسهای كربن، پايه بر پليمری نانوكامپوزيتهای پليمری،
فلزیپليمریوغيرپليمریاست.كتابموادپليمریباخاصيت
ضدميكروبیبااطالعاتكلیدربارهپليمرهایضدميكروبآغاز
میشودوانواعميكروارگانيسمهایشناختهشدهمانندباكتریها،
بيان به تدريج به سپس میكند. معرفی را جلبكها و قارچها
و شيميايی و فيزيكی سنتز،ساختار،خواص به مربوط جزئيات
كاربردهایاينموادمیپردازد.اينكتاببرایپژوهشگرانعلوم

پليمر،شيمیوزيستشناسیپيشنهادشدهاست.




