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رنگینه ها و رنگسازها در علم پلیمر

سال انتشار: 2015
Jean Pierre Fouassier و Jacques Lalevée :ويراستاران

John Wiley & Sons :ناشر
طراحی و توسعه رنگینه ها و رنگسازها اخیرا 
مواد،  مانند  پژوهشی  مختلف  زمینه های  در 
اپتیک،  )لیزر(،  تصویربرداری  تابشی،  پخت 
و  نانو  فناوری  میکروالکترونیک،  پزشکی، 
کرده  جلب  خود  به  را  زیادی  توجه  غیره 

است. 
درباره  اخیر  پژوهش های  کتاب،  این  در 

است.  ارائه شده  پلیمر  علم  در  رنگسازها  و  رنگینه ها  از  استفاده 
انتخاب شده، به  برهم کنش نور مرئی با رنگینه ها یا رنگسازهای 
ویژه در زمینه های مختلف )به عنوان مثال فتوولتایی، کاربردهای 
لیزری،  مستقیم  نوشتن  یا  تصویربرداری   ،)...  LED( نمایشگری 
شیمی سبز با پلیمرشدن نورالقایی با نورخورشید و غیره( اهمیت 
زیادی دارد. این کتاب مروری کلی را درباره رنگینه ها و رنگسازها 

در همه زمینه های مهم ارائه می د هد.
عنوان برخی از فصل های مهم این کتاب عبارت است از:

- روند واکنش های پلیمر شدن رادیکالی نورحساس شدن رنگینه ها 
- نورحساس شدن پلیمر شدن های نوري کاتیونی 

- پلیمر شدن های نوري کنترل شده و معماری نوین

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

سايش پلیمرها و کامپوزيت ها

سال انتشار: 2015
Ahmed Abdelbary :مولف

Elsevier Science :ناشر
 در سایش شناسی، رفتار سایش پلیمرها و 
مواد کامپوزیتی پدیده اي بسیار غیرخطی 
سایش  کتاب  می شود.  گرفته  نظر  در 
پلیمرها و مواد مرکب اصول تریبولوژی 
شناسی پلیمرها وکامپوزیت ها را معرفی 

می کند. 
این کتاب برای شناخت اثر بار اعمال 

شده و نقص های سطح بر رفتار خستگی پلیمرها، با استفاده از یک 
سایش سنج جدید و آزمون های متعدد، رویکرد جدیدی پیشنهاد 
بارگذاری  مختلف  عوامل  زیر  ترک برداري سطحی،  آثار  می کند. 
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 پیش بینی دقیق تر و 
شرایط  در  سطحی  خستگی  سایش  سرعت  صرفه تر  به  مقرون 



107

معرفی کتاب

13
94

ن 
ستا

زم
 ،4

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
ي، 

يج
رو

-ت
ي

لم
ه ع

نام
صل

ف

کارکرد متفاوت منجر می شود. در سه فصل اول کتاب، تریبولوژی 
بعدی  فصل  سه  است.  شده  معرفی  کامپوزیتی  مواد  و  پلیمرها 
نقص های  و  تماسی  فشار  و  شده  اعمال  بار  سایش،  آزمون های 
سطحی را دربرمی گیرد. آخرین فصل کتاب نیز به پیش بینی سایش 
با بحث درباره پرسش ها و مشکالت کتاب  پلیمرها می پردازد و 

به پایان می رسد.
عنوان های برخی از فصل های این کتاب:

- تریبولوژی پلیمرها
- سایش خستگی در پلیمرهای پرنشده

- سایش پلیمرها در شرایط مرطوب
- سایش در پلیمرهای روانکاری شده داخلی: پلی اتیلن های آغشته 

به سیلیکون
- سایش در کامپوزیت های پلیمری

- روش شناسی آزمون سایش
- پیش بینی سایش در پلیمرها و کامپوزیت های آن ها

مقد مه ای بر شیمی پلیمر

سال انتشار: 1394
مترجمان: مريم اروج زاده، شهرام مهدی پور، مسعود اسفنده

ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران
این کتاب به دانشجویان پلیمر در مقاطع 
تمام  و  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 
دانشجویان شیمی اطالعات پایه و مفیدی 
و  اصول  از  را  که خواننده  می دهد  ارائه 
می سازد.  مطلع  پلیمرها  عمومی  مطالب 
و  ساده  نحو  به  کتاب  این   مطالب 
تا  است  نوشته شده  روان  حال  عین  در 
در  مطالب  پیگیری  انگیزه  ایجاد  ضمن 

خواننده از مفاهیم و عمق موضوع آگاه شود. این کتاب مشتمل بر 
سیزده فصل است. پس از مقدمه، در فصل دوم پلیمرها براساس 
دسته بندی بر مبنای منشا، ساختار، رفتار گرمایی، ترکیب مونومرها، 
سازوکار پلیمرشدن، پیکربندی زنجیرها و کاربرد معرفی شده اند. 
 در فصول بعدی به قابلیت پلیمرشدن، واکنش پذیری مولکول ها و 
تهیه  روش  هر  با  که  پلیمرهایی  و  پلیمرشدن  روش های  انواع 
محلول های  معدنی،  پلیمرهای  است.  شده  پرداخته  می شوند 
پلیمری، روش های اندازه گیری وزن مولکولی، خواص فیزیکی و 
فراورش پلیمرها از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب هستند. در 

پایان هر فصل مسائل مرتبط گنجانده شده است.

پیشرفت هايي در مواد و فناوري پلیمرها

سال انتشار: 2016
Sri Bandyopadhyay و Anandhan Srinivasan :ويراستاران

CRC :ناشر
در این کتاب آخرین پیشرفت ها در زمینه 
علوم و فناوري پلیمر ارائه شده است. در 
این باره عنوان بخش  هاي کتاب به نحوي 
وضعیت  آخرین  که  است  شده  تنظیم 
نانوفناوري،  کامپوزیت ها،  با  مرتبط 
و  ویژه  مواد  شناسایي،  و  آزمون ها 
آنها  کاربردهاي  و  زیست مواد  و  نوین 
نانوکامپوزیت هاي  است.  توصیف  شده 

مبدل هاي  پلیمر،  پایه   بر  دي الکتریک هاي  فروالکتریک،  پلیمري 
همچنین  و  زیست پلیمرها  و  ابرآب گریز  پلیمرهاي  عالي،  میداني 
گرماسخت  نانوکامپوزیت هاي  و  مزدوج  پلیمرهاي  الکتروریسي، 
نانوخاک رس دار نیز در این کتاب شرح داده شده است. این کتاب 
توسط پژوهشگران متخصص و با تجربه از مراکز علمي و صنعتي 

سراسر جهان تالیف شده است.
برخي از مهم ترین عنوان هاي فصل هاي کتاب به شرح زیر است:

- نانوکامپوزیت هاي پلیمري با پرکننده هیبریدي
- نانوکامپوزیت هاي گرماسخت برپایه نانو خاک رس: مروري کلي
- تولید قطعات کامپوزیتي تقویت شده با الیاف طبیعي با استفاده 

از قالب گیري مایع
- الکتروریسي پلیمرها

- مواد پلیمري ابرآب گریز
- اندازه گیري خواص دینامیکي پلیمرها با استفاده از دستگاه میله 

فشار هاپکینز
- تجزیه و تحلیل سرعت کرنش و داده هاي آثار دما بر خواص 

مکانیکي و شکست رزین هاي گرماسخت و کامپوزیت هاي آن ها
- پیشرفت هاي اخیر در پلیمرهاي حافظه شکلي

محصوالت  در  اخیر  پیشرفت هاي  گرمانرم:  االستومرهاي   -
ولکانش گرمانرم

- پلیمرهاي مزدوج برپایه تیوفن: سنتز و خواص نوري خطي و 
غیرخطي درجه سوم

و  تهیه  مباني،  تجدیدپذیر:  منابع  از  حاصل  گرماسخت هاي   -
خواص

- زیست نانوکامپوزیت هاي برپایه نانوسلولوز
وسایل  بسته بندي  براي  پلیمري  نانوکامپوزیت هاي  کاربرد   -

الکترونیکي حساس.




