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اکستروژن

سال انتشار: 2013
(John R. Wagner (Jr.(و Harold F. Giles (Jr.( :نويسندگان

Elsevier :ناشر

كتاب های  از مجموعه  اكستروژن  كتاب 
 مرجع PDL است كه به منظور راهنمايی و
مديران  و  مهندسان  كاربران،  به  كمك 
فراورش اكستروژني طراحی شده است. 
پاسخ گويی  قابليت  اكستروژن  كتاب 
عملی به پرسش ها را در زمينه فراورش 
كتاب،  اول  بخش  داراست.  اكستروژني 

در  اكستروژني  فراورش  در  رفته  كار  به  پليمری  مواد  پايه  مباني 
بعدی  بخش  مي كند.  ارائه  را  دوقلو  و  تك پيچی  اكسترودرهای 
و  مكمل  تجهيزات  عيب يابی،  مانند  پيشرفته تری  مباحث  به 
كواكستروژن اختصاص دارد. در بخش نهايی اين كتاب، مطالعات 
موردی كاربردها در زمينه های كليدی اكستروژن مانند آميزه سازي، 
پوشش دهي،  اكستروژني،  دمشي  قالب گيري  فيلم،  دمش 
راهنمايی  حاضر  كتاب  مي شود.  بيان  بازفراوری  و  اسفنج سازي 
عملی است كه هر دو جنبه تجهيزات و فراورش مواد را به طور 
هم زمان دربر دارد. اين كتاب عنوان هاي پايه و پيشرفته اي را در 

زمينه فراورش گرمانرم ها در اكسترودر براي مراجعه و يادگيري 
در  مفصلي  مرجع  داده هاي  مي دهد.  قرار  خوانندگان  اختيار  در 
راه اندازي،  روش  دما،  مانند  مهم  عمليات  گونه  اين  شرايط  باره 
كتاب درج  اين  در  ايمني  موارد  و  فشار  افت  برش،  سرعت هاي 

شده كه بسيار مفيد است.

بازدارنده های شعله

سال انتشار: 2015
Y. Arao و P.M. Visakh :ويراستاران

Springer :ناشر

در كتاب بازدارنده های شعله خالصه ای 
زمينه  در  اخير  فنی  پژوهش های  از 
جامع  به طور  شعله  بازدارنده های 
به  كتاب  اصلی  بخش  است.  آمده 
در  شعله  بازدارندگی  مطالعات  ارائه 
و كامپوزيت ها  پليمری،   آميخته های 
الستيك،  مانند  نانوكامپوزيت ها 
اختصاص  گرمانرم ها  و  گرماسخت ها 

دارد. در بخش ديگر كتاب نيز درباره انواع مختلف بازدارنده شعله 
استفاده شده در پليمرها و نقش و اثر آنها بحث شده است. كتاب 
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سازمان ها  دانشگاه،  صنعت،  پژوهشگران  برای  می تواند  حاضر 
جهان  سراسر  در  خصوصی  و  دولتی  پژوهشی  موسسه های  و 
و مهندسان  دانشمندان،  پژوهشگران،  دانشگاهيان،  باشد.   مفيد 
دانشجويان راه حل مشكالت كاربردی و اساسی پژوهش های خود 

را می توانند در اين كتاب جست وجو كنند. 
زير  به شرح  بازدارنده های شعله  كتاب  از سرفصل های  برخی 

است:
و  پليمرها  در  شعله  بازدارنده  تجاری  و  متداول  روش های   -

نانوكامپوزيت های پليمری
آميخته های  بازدارنده های شعله فسفری در  اخير  پيشرفت های   -

گرمانرم و نانوكامپوزيت ها 
آميخته های  بازدارنده های شعله فسفری در  اخير  پيشرفت های   -

گرماسخت و نانوكامپوزيت ها
- توسعه نانوكامپوزيت های بازدارنده شعله زيست مربوط

- بازدارنده های شعله هالوژن دار
- بازدارنده های شعله نوين در نانوكامپوزيت ها

پلیمرها در محیط زيست دريايي

سال انتشار: 2014
 MukeshDoble, RamasamyVenkatesan and :ويراستاران

NelamaneVijayakumar Ravi Kumar

RAPRA SMITHERS :ناشر

كامپوزيتی  مواد  و  پالستيك ها  پليمرها، 
نقل  و  حمل  صنعت  در  گسترده  به طور 
راه  اين  از  و  می شوند  استفاده  دريايی 
زيست جرم های  می يابند.  راه  درياها  به 
اين مواد روی ديواره كشتی ها و قايق ها 
كاهش  همچون  زيادی،  مشكالت  به 
آنها   ديواره  سرعت شناورها و خوردگی 
وابسته  اين رو، صنايع  از  منجر می شود. 

خواستار كاهش اين مواد در آب ها هستند. چندصدهزار تن مواد 
فعاليت های  و  نقل  و  حمل  از  يا  ساحل  از  دورريز  پالستيكی 
دريايی وارد محيط زيست دريا شده است. به دليل تجزيه ناپذير 
بودن پالستيك ها، تخمين زده شده است كه ساالنه يك ميليون از 
موجودات آبزی به دليل گيركردن پالستيك ها در آرواره آنها و نهايتا 
خفگی كشته می شوند.صنعتگران خواستار پايداری پليمرها هستند 
و دوستداران محيط زيست خواستار از بين رفتن اين مواد پس از 

گياهان دريايی محافظت  از جانوران و  بتوانند  تا  مصرف هستند 
كنند. در كتاب پليمرها در محيط زيست دريايي، تعامل بين مواد 
پليمری و محيط زيست دريا، آثار پالستيك ها بر بوم شناسی دريا 
 وزيست جرم گيری و زيست تخريب پذيری و نيز تجزيه پذيری آنها و

راه حل های ممكن بررسی شده است.

مهندسی واکنش های پلیمر شدن

سال انتشار: 1391
نويسنده: شکوفه حکيم
ناشر: انجمن پليمر ايران

مواد پليمری از راه پليمر شدن  مونومرها 
به وسيله ساز و كارهای مختلف واكنش 
ساخته می شوند. برای توليد مواد پليمری 
افزون  صنعتی،  مختلف  مقياس های  در 
بر اطالعات مربوط  به شيمی و ساز و 
آمده  به دست  پليمری  واكنش های  كار 
در آزمايشگاه، به آگاهی داشتن از علوم 

ديگری مانند سينتيك واكنش های شيميايی، نوع فرايند پليمر شدن، 
ترموديناميك، مدل سازی و كنترل فرايند و روش بزرگ كردن مقياس 
فرايند نياز است. تنوع خواص موادپليمری به ريزساختار گوناگون و 
پيچيده پليمر مانند تركيب شيميايی، توزيع تركيب شيميايی، توزيع 
وزن مولكولی، آرايش زنجير و نظم فضايی و همچنين شكل شناسی 
شدن  پليمر  واكنش های  مهندسی  اصلی  دستاورد  بازمی گردد.  آن 
اطالع از چگونگی تاثير عواملی مانند ساز و كار واكنش، نوع فرايند 
پليمر شدن، ترموديناميك و پديده های انتقال و شرايط عملياتی حاكم 
بر سرعت توليد محصول، ريزساختار و شكل شناسی پليمر است. 
مدل های رياضی ابزار اصلی و پايه برای شناخت سامانه پليمر شدن و 
 برهم كنش عوامل ياد شده است. مدل های رياضی برای عملكرد موثر و
جديد  راكتورهای  طراحی  همچنين  و  صنعتی  فرايندهای  كنترل 
مهندسی  علم  گستردگی  و  پيچيدگی  به  توجه  با  است.  ضروری 
واكنش های پليمر شدن، در اين كتاب سعی شده است تا به اصول 
پايه اين علم در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول پس از معرفی 
علم مهندسی واكنش پليمر شدن، تاريخچه شكل گيری و پيشرفت 
اين علم توضيح داده شده است. در فصول بعدی به ترتيب به توضيح 
ساز و كارهای پليمر شدن، فرايندهای پليمر شدن، ترموديناميك، 
مقياس  كردن  بزرگ  و  شدن  پليمر  فرايند  كنترل  و  مدل سازی 

فرايندهای پليمر شدن پرداخته شده است. 

 

 


