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استحكام،  ممارست،  اصول،  آنیونی:  پلیمرشدن 
دستاوردها و کاربردها

سال انتشار: 2015
Akira Hirao و Nikos Hadjichristidis :ويراستاران

Springer :ناشر
اين كتاب مطالب مهمی را در باره پليمر 

شدن آنيونی ارائه می كند. مانند:
بيش  كه  آنيونی،  پليمرشدن  سازوكار   -
شيمی  در  چالشی  عنوان  به  سال   50 از 
پليمر مطرح بوده و اكنون بهتر درک شده 

است،
با  پليمرهای  از  بسياری  دقيق  سنتز   -

كامل،  پيوند  پيوندی،  چندقطعه ای،  سه قطعه ای،  جديد،  معماری 
شانه ای، حلقوی، ستاره ای چندبازويی و چندجزئی، پرشاخه های 

درخت وار و پليمرهای با ساختار مخلوط،
- بر مينای چنين پليمرهايی، نانواشيای خودسامان با شكل شناسی 
جديد و مجموعه های ابرمولكولی ساخته شده و به طور گسترده 
مطالعه شده اند كه به عنوان  نانوابزار در زمينه های علوم و فناوری 

نانو در نظر گرفته شده اند و
- كاربردهای جديد با فناوری پيشرفته و صنعتی برای مواد پليمری 

سنتز شده با پليمرشدن آنيونی.
توسعه اين پليمر شدن در 15 سال اخير رخ داده است. پليمر شدن 

آنيونی همچنان به عنوان تنها سامانه پليمرشدن واقعا زنده )100% 
با  تنها روش  نتيجه  در  و  است  مناسب(  در شرايط  اختتام  بدون 
تعريف  خوبی  به  پليمرهای  تهيه  در  فرد  به  منحصر  قابليت های 
مولكولی  وزن  )مثال  پيچيده  درشت مولكولی  ساختارهای  با  شده 
دقيق كنترل شده، توزيع وزن مولكولی نزديك به يك، يكنواختی 

ساختار و تركيب( به شمار می رود. 
اين كتاب با كمك متخصصان پيشرو جهانی نوشته شده و برای 
مفيد  صنعتي  و  پژوهشی  در  مراكز  شاغالن  و  پژوهشگران  تمام 

است.

جامع  راهنمای  سبز:  پلیمری  شعله  بازدارنده های 
افزودنی ها و کاربردهای آنها

سال انتشار: 2014
ويراستاران: Constantine D. Papaspyrides و

Pantelis Kiliaris

Newnes :ناشر
به پاسخ  اين كتاب مسائل كليدی مربوط 
سازوكار  آتش گيری،  زمان  در  پليمرها 
اعمال  مقررات  آن ها،  شعله  تاخيراندازی 
شده در استفاده از آن ها و تهديد سالمتی 
ناشی از احتراق پليمرها را دربر دارد. در اين 
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كتاب آخرين تحوالت پژوهش ها، با تمركز ويژه بر نانوكامپوزيت ها 
توليد  برای  نويدبخشی  رهيافت  نانوكامپوزيت ها  می شود.  ارائه 
فيزيكی مواد برتر با اشتعال پذيری و آثار زيست محيطی كم است. 
پركننده های  و  ماتريس ها  با  نانوكامپوزيت ها  آتش گيری  خواص 
مختلف تشريح و ويژگی های سم شناسی اين مواد تجزيه و تحليل 
شده است. همچنين به سازگاری با محيط زيست آنها پرداخته شده 

است.
از  مجموعه ای  شامل  برجسته،  دانشمندان  توسط  كه  كتاب  اين 
متخصصان صنعت و دانشگاه بين المللی ويرايش شده است، برای 
 مهندسان شيمی، مكانيك، محيط زيست، مواد و فرايند، دانشجويان و 
 به طور كلی پژوهشگرانی كه در زمينه محصوالت جذاب صنعتی و 
محورهای  است.  مفيد  فعال اند،  زيست  محيط  دوستدار  ضدآتش 

اصلی اين كتاب عبارتند از:
- يافته های اخير در توليد مواد پليمری بازدارنده شعله سازگار با 

محيط زيست.
- مطابقت با قوانين و مقررات مربوط به استفاده از مواد پليمری 

دارای بازدارنده شعله.
- جداول حاوی خواص آتش گيری رايج ترين مواد پليمری.

نانوکامپوزيت های پلیمری: نظری و عملی

سال انتشار: 1394
نويسندگان: ساتی باتاچاريا، راهول گوپتا و موسی کمال

ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران
مترجمان: شكوفه حكیم، علیرضا زنجانی جم، لیال مبلغ

گسترده  بسيار  كاربرد  به  توجه  با 
آنها  گسترش  به  زيادي  عالقه  پليمرها، 
نام  با  پليمرها  جديد  نسل  توليد  راه  از 
دارد.  وجود  پليمري  نانوكامپوزيت هاي 
علمي  مقاالت  و  مختلف  كتاب هاي 
متعددی درباره نانوكامپوزيت هاي پليمري 
كتاب  اين  ويژگي  اما  است،  شده  نوشته 

تمركز روي نانوكامپوزيت هاي پليمري برپايه خاک رس است كه 
موضوع پژوهش های گسترده ای در دو دهه اخير بوده است. 

به راحتي در  به طور كلي سيليكات هاي اليه اي  يا  خاک رس 
دسترس بوده و روي شيمي ميان اليه اي شدن آن مطالعات جامعي 
اصول  كه  است  گونه اي  به  كتاب  اين  ساختار  است.  شده  انجام 
كاربرد  و  خواص  شناسايی  فراورش،  رئولوژي،  ساخت،  تهيه، 
اين  ديگر  مهم  نكات  از  را پوشش می دهد.  نانوكامپوزيت ها  اين 

شيميايي  و  فيزيكي  تغييرات  ارتباط  درباره  اطالعاتي  ارائه  كتاب 
فيزيك،  با  مرتبط  بنيادي  اصول  با  نانوكامپوزيت،  ساخت  حين 
و  محصول  ساخت  مكانيك  و  سينتيك  ترموديناميك،   شيمي، 

طراحي فرايند است.
نتايج  بر  تكيه  با  كتاب  اين  در  عملي  و  نظری  مباحث  تلفيق 
 تجربی و روش هاي شناسايي دقيق موضوع را ملموس تر كرده و 

خواننده را به درک روشني از آن مي رساند. 
براي حفظ اثر و درک عميق و درست، معادل انگليسي واژه هاي 

ضروري نيز در پاورقي ارائه شده است.

پلیمرهای به دست آمده از روغن های گیاهی

سال انتشار: 2015
Talita Lacerda و Alessandro Gandini :نويسندگان

Smithers Rapra Technology :ناشر
از  آمده  دست  به  پليمرهای  كتاب 
روزآمدی  اطالعات  گياهی  روغن های 
از  شده  مشتق  پليمرهاي  زمينه  در 
آورده  فراهم  را  گياهي  روغن هاي 
پيشرفت هاي  كتاب  اين  در  است. 
چند  در  آمده  دست  به  توجه  قابل 
سال اخير در اين زمينه از بهره برداري 
تبديل  تا  تري گليسيريدها  مستقيم 

و  نيز خواص  و  آن ها  پليمر شدن  و  مونومري  گونه هاي  به  آنها 
كاربردهاي بالقوه مواد حاصل به طور منظم ارائه شده است. پس از 
 مقدمه ای كلي، كه مرحله اي براي فهم بهتر راهبردهاي گوناگون و 
رهيافت هاي طراحان سازوكار است، هر يك از عناوين در فصل 
جداگانه ای بحث شده است. به جاي تالش براي پوشش كامل، 
در  كه  سامانه،  چند  اخير،  شده  منتشر  كارهاي  از  زيادي  تعداد 
كاربرد واكنش هاي مانند   آن سازوكارهاي جديد كاوش شده اند، 
thiol-ene، جابه جايی و واكنش هاي ديلز-آلدر روغن ها و مشتقات 

ويژگي هاي  به  كتاب  ديگر  مهم  وجه  است.  يافته  تمركز  آن ها 
مختلف مواد، مانند پايداري و انتقاالت گرمايی، كارايي مكانيكي، 
 زيست تخريب پذيري، قابليت انجام اصالحات شيميايي اضافي و 
كتاب  اين  مي شود.  مربوط  شدن  كامپوزيت  يا  آلياژ  آمادگي 
و  علمی  مراكز  در  شاغل  پليمر  مهندسان  و  دانشمندان   برای 
در  پژوهشگران  و  روغن-گياه  شيمي دان های  همچنين  و  صنعتي 
منابع تجديدپذير، شيمي سبز و اجراي  از  بهره برداري  زمينه هاي 

زيست پااليشگاه مفيد است.

 




