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سال انتشار2015 :
ويراستاران Jacques Lalevée :و Jean Pierre Fouassier
ناشرJohn Wiley & Sons :
طراحی و توسعه رنگینهها و رنگسازها اخیرا
در زمینههای مختلف پژوهشی مانند مواد،
پخت تابشی ،تصویربرداری (لیزر) ،اپتیک،
پزشکی ،میکروالکترونیک ،فناوری نانو و
غیره توجه زیادی را به خود جلب کرده
است.
در این کتاب ،پژوهشهای اخیر درباره
استفاده از رنگینهها و رنگسازها در علم پلیمر ارائه شده است.
برهمکنش نور مرئی با رنگینهها یا رنگسازهای انتخاب شده ،به
ویژه در زمینههای مختلف (به عنوان مثال فتوولتایی ،کاربردهای
نمایشگری ( ،)... LEDتصویربرداری یا نوشتن مستقیم لیزری،
شیمی سبز با پلیمرشدن نورالقایی با نورخورشید و غیره) اهمیت
زیادی دارد .این کتاب مروری کلی را درباره رنگینهها و رنگسازها
در همه زمینههای مهم ارائه میدهد.
عنوان برخی از فصلهای مهم این کتاب عبارت است از:
 روند واکنشهای پلیمر شدن رادیکالی نورحساس شدن رنگینهها نورحساس شدن پلیمر شدنهای نوري کاتیونی پلیمر شدنهای نوري کنترل شده و معماری نوین106

 نورشیمی کاربردی در مواد دندانی :از آغاز تا کنون -نورحساس شدن زیستپلیمرهای کارآمد

سایش پلیمرها و کامپوزیتها
سال انتشار2015 :
مولفAhmed Abdelbary :
ناشرElsevier Science :
در سایششناسی ،رفتار سایش پلیمرها و
مواد کامپوزیتی پدیدهاي بسیار غیرخطی
در نظر گرفته میشود .کتاب سایش
پلیمرها و مواد مرکب اصول تریبولوژی
شناسی پلیمرها وکامپوزیتها را معرفی
میکند.
این کتاب برای شناخت اثر بار اعمال
شده و نقصهای سطح بر رفتار خستگی پلیمرها ،با استفاده از یک
سایشسنج جدید و آزمونهای متعدد ،رویکرد جدیدی پیشنهاد
میکند .آثار ترکبرداري سطحی ،زیر عوامل مختلف بارگذاری
ایستا و حلقوی بر سایش بحث شده و الگوریتم هوشمندی ،در
قالب شبکه عصبی ،برای ترسیم رابطه بین سرعت سایش و عوامل
مرتبط ارائه شده است .استفاده از روش مزبور به پیشبینی دقیقتر و
مقرون به صرفهتر سرعت سایش خستگی سطحی در شرایط
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کارکرد متفاوت منجر میشود .در سه فصل اول کتاب ،تریبولوژی
پلیمرها و مواد کامپوزیتی معرفی شده است .سه فصل بعدی
آزمونهای سایش ،بار اعمال شده و فشار تماسی و نقصهای
سطحی را دربرمیگیرد .آخرین فصل کتاب نیز به پیشبینی سایش
پلیمرها میپردازد و با بحث درباره پرسشها و مشکالت کتاب
به پایان میرسد.
عنوانهای برخی از فصلهای این کتاب:
 تریبولوژی پلیمرها سایش خستگی در پلیمرهای پرنشده سایش پلیمرها در شرایط مرطوب سایش در پلیمرهای روانکاری شده داخلی :پلیاتیلنهای آغشتهبه سیلیکون
 سایش در کامپوزیتهای پلیمری روششناسی آزمون سایش -پیشبینی سایش در پلیمرها و کامپوزیتهای آنها

مقدمهای بر شیمی پلیمر

سال انتشار2016 :
ويراستاران Anandhan Srinivasan :و Sri Bandyopadhyay
ناشرCRC :
در اين كتاب آخرين پيشرفتها در زمينه
علوم و فناوري پليمر ارائه شده است .در
اين باره عنوان بخشهاي كتاب به نحوي
تنظيم شده است كه آخرين وضعيت
مرتبط با كامپوزيتها ،نانوفناوري،
آزمونها و شناسايي ،مواد ويژه و
نوين و زيستمواد و كاربردهاي آنها
توصيف شده است .نانوكامپوزيتهاي
پليمري فروالكتريك ،ديالكتريكهاي بر پايه پليمر ،مبدلهاي
ميداني عالي ،پليمرهاي ابرآبگريز و زيستپليمرها و همچنين
الكتروريسي ،پليمرهاي مزدوج و نانوكامپوزيتهاي گرماسخت
نانوخاكرسدار نيز در اين كتاب شرح داده شده است .اين كتاب
توسط پژوهشگران متخصص و با تجربه از مراكز علمي و صنعتي
سراسر جهان تاليف شده است.
برخي از مهمترين عنوانهاي فصلهاي كتاب به شرح زير است:
 نانوكامپوزيتهاي پليمري با پركننده هيبريدي نانوكامپوزيتهاي گرماسخت برپايه نانو خاكرس :مروري كلي توليد قطعات كامپوزيتي تقويت شده با الياف طبيعي با استفادهاز قالبگيري مايع
 الكتروريسي پليمرها مواد پليمري ابرآبگريز اندازهگيري خواص ديناميكي پليمرها با استفاده از دستگاه ميلهفشار هاپكينز
 تجزيه و تحليل سرعت كرنش و دادههاي آثار دما بر خواصمكانيكي و شكست رزينهاي گرماسخت و كامپوزيتهاي آنها
 پيشرفتهاي اخير در پليمرهاي حافظه شكلي االستومرهاي گرمانرم :پيشرفتهاي اخير در محصوالتولكانش گرمانرم
 پليمرهاي مزدوج برپايه تيوفن :سنتز و خواص نوري خطي وغيرخطي درجه سوم
 گرماسختهاي حاصل از منابع تجديدپذير :مباني ،تهيه وخواص
 زيست نانوكامپوزيتهاي برپايه نانوسلولوز كاربرد نانوكامپوزيتهاي پليمري براي بستهبندي وسايلالكترونيكي حساس.
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سال انتشار1394 :
مترجمان :مریم اروج زاده ،شهرام مهدی پور ،مسعود اسفنده
ناشر :پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
این کتاب به دانشجویان پلیمر در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد و تمام
دانشجویان شیمی اطالعات پایه و مفیدی
ارائه میدهد که خواننده را از اصول و
مطالب عمومی پلیمرها مطلع میسازد.
مطالب این کتاب به نحو ساده و
در عین حال روان نوشته شده است تا
ضمن ایجاد انگیزه پیگیری مطالب در
خواننده از مفاهیم و عمق موضوع آگاه شود .این کتاب مشتمل بر
سیزده فصل است .پس از مقدمه ،در فصل دوم پلیمرها براساس
دستهبندی بر مبنای منشا ،ساختار ،رفتار گرمایی ،ترکیب مونومرها،
سازوکار پلیمرشدن ،پیکربندی زنجیرها و کاربرد معرفی شدهاند.
در فصول بعدی به قابلیت پلیمرشدن ،واکنشپذیری مولکولها و
انواع روشهای پلیمرشدن و پلیمرهایی که با هر روش تهیه
میشوند پرداخته شده است .پلیمرهای معدنی ،محلولهای
پلیمری ،روشهای اندازهگیری وزن مولکولی ،خواص فیزیکی و
فراورش پلیمرها از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب هستند .در
پایان هر فصل مسائل مرتبط گنجانده شده است.

پيشرفتهايي در مواد و فناوري پليمرها

