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خواص فیزيكی و مكانیكی پوشش های پلیمری 

سال انتشار: 1394
نويسندگان: مجتبی میرعابدينی، مسعود اسفنده

ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران

آشنايي با روابط بين تركيب پوشش و خواص 
بسزايي  نقش  پوشش مي تواند  فيلم  مكانيكي 
مناسب  فرمول بندی  به  رسيدن  و  اصالح  در 
نسخه نويس هاي  از  بسياري  باشد.  داشته 
رنگ ساز  شيميدان  يك  عنوان  به  پوشش 
تربيت شده اند و تنها تعداد معدودي از آن ها 
اطالعات كافي در باره خواص مكانيكي دارند.

اين كتاب در 448 صفحه حاوی سه بخش عمده است. در بخش 
پوشش های  در  فيلم  تشكيل  فرايندهای  درباره  مختصری  اول، 
بر  عوامل  اين  اثر  و  پليمرها  در  انتقال شيشه اي  دمای  و  پليمری 
است.  شده  بحث  پوششي  فيلم هاي  مكانيكی  و  فيزيكی  رفتار 
در  ابزارهاي  مهم ترين  از  انتظار،  مورد  خواص  به  رسيدن  براي 
اختيار متخصص رنگ و پوشش، ارائه فرمول بندی مناسب و ايجاد 
تغييرات در نوع و مقدار مواد اولية مصرفی در تهيه پوشش است. 
 در بخش دوم تعاريف، واژه ها و آزمون های موجود برای بررسی 
شده  معرفی  پليمری  پوشش های  مكانيكی  و  فيزيكی  رفتارهای 

مكانيكي،  و  فيزيكي  خواص  تعيين  آزمون هاي  همچنين،  است. 
بحث شده است. در بخش سوم نيز كاربرد آزمون های فيزيكی و 

مكانيكی در پوشش های سطح بررسی شده است.

التیام زخم: علوم و مهندسی  پیشرفت هايی در مواد 
پوست

سال انتشار: 2015
Willi Paul و Chandra P. Sharma :نويسندگان

Smithers Rapra Technology :ناشر

با  آن  از  مراقبت  و  زخم  التيام  فناوری های 
پيشرفت علم مواد، زيست پزشكی و مهندسی 

بافت، زمينه اي رو به گسترش است. 
دستگاه های  تكامل  باره  در  كتاب  اين  در 
فناوری های  و  پروتكل  زخم،  از  مراقبت 
كنوني مختلف مراقبت از زخم بحث می شود. 

و  مهندسی شده  بافت های  راهبردهای جديد، شامل  به  همچنين، 
دارورسانی، برای تقليد محيط طبيعی التيام زخم پرداخته شده است. 
استفاده از عوامل رشد سيتوكين، التيام زخم های مزمن را، به ويژه 
زخم سوختگی، بهبود مي دهد. پيشگيری از ماندن اثر زخم، تشكيل 
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گوشت اضافی يا جمع شدگی و التيام قابل قبول از نظر زيبايی تا به 
امروز همچنان يك چالش است. 

مهندسی بافت پوست، اولين محصول موفق بالينی در پزشكی 
با  پوست زيست مهندسی شده و هسته گذاری شده  بود.  ترميمی 
دائمی  حل  راه  می تواند  كراتينوسيت،  و  فيبروبالست  سلول های 
باشد، زيرا به پيوند پوست نياز ندارد يا به عنوان پوشش موقت 
 برای سوختگی پيش از پيوند عمل كند. چسبندگی سلولی، تكثير و 
تشكيل بافت در يك داربست متخلخل سه بعدی را می توان برای 
كاربرد خاص طراحی كرد. اين سلول های بنيادی جايگزين پوست، 
دارای التيام زخم و كاهش اثر زخم قابل توجهی در بيماران هستند. 
معادل پوستی ژن-فعال يكی ديگر از راهبردهای در حال ظهور 
خوب  بازسازی  و  ضخيم  شكاف  با  زخم های  كامل  التيام  برای 
آن هاست. همچنين، اين كتاب آخرين تحوالت مشابه در علم و 

پژوهش التيام زخم را در برمی گيرد.
مخاطبان اين كتاب را متخصصان مراقبت از زخم، پژوهشگرانی 
 كه روی فناوری التيام زخم و مهندسی بافت پوست كار می كنند و 
نياز  كه  كارشناسان صنايع  و  دانشگاهی  فارغ التحصيالن  همچنين 
سمت  به  فناوری  جهت گيری  و  زخم  التيام  جنبه های  درک  به 

تجاری سازی موفق دارند، تشكيل می دهند.

پلیمرهای الستیكی با نرخ حساسیت زياد

سال انتشار: 2015
Roshdy G. Barsoum :ويراستار

Elsevier :ناشر

مقاومت  خواص  درباره  اخير  تحقيقات 
الستيك های  ساير  و  پلی اوره ها  انفجار  به 

پليمری چندفازی نشان می دهد كه آن ها می توانند، مانند آنچه در 
حوادث انفجاری با آن مواجه می شويم، گستره وسيعی از بسامدها 
را تلف كنند. روش های آزمون لبه برش، خواص مواد و داده های 
بحرانی طراحی برای مهندسانی كه به دنبال گسترش اين فناوری 
كتاب  اين  در  او  متخصص  همكاران  و  نويسنده  توسط  هستند، 

منحصر به فرد، جمع آوری شده است.
جايی كه روش های مرسوم مقاومت به انفجار، موج ضربه ای و 
الستيكی  پليمرهای  هستند،  غيرعملی  و  وقت گير  هزينه بر،  نفوذ 
و  سريع تر  ارزان تر،  می توانند   )HSREP( زياد  كرنش  سرعت  با 
آسان تر به مواد جديد و قديمی به طور يكسان اعمال شوند. اين 
طيف  در  طراحی  برای  غيرنظامی  و  نظامی  مهندسان  به  كتاب 

گسترده ای از كاربردها، از ساختمان ها و تونل ها تا زره های سبك، 
كشتی ها، و هواپيما كمك می كند.

مدل های  زياد،  حساسيت  نرخ  با  الستيكی  پليمرهای  كتاب 
اين  با  طراحی  نرم افزار  دهندگان  توسعه  برای  را  ساختاری 
پليمرهای پيشرفته ارائه و سازوكار تعامل بين پليمرهای با سرعت 
روش های  همچنين،  می كند.  بحث  را  مواد  ساير  و  زياد  كرنش 
فرد،  به  منحصر  خواص  به  دستيابی  برای  را   HSREP مهندسی 
مانند ضدآتش، به طور كامل پوشش می دهد. بنابراين، مهندسان، 
از  پليمر  كنندگان  توليد  و  دهندگان  توسعه  معماران،  طراحان، 

مخاطبان اين كتاب هستند.

نانوالیاف الكتروريسی شده

سال انتشار: 2016
Woodhead :ناشر

ويراستار: مهدی افشاری

دركتاب نانوالياف الكتروريسی شده، آخرين پيشرفت ها در فرايند 
نانوالياف  مدل سازی  و  آزمون  شناسايی،  شامل  الكتروريسی، 
كاربردهای  و  نانوالياف  انواع  برای  الكتروريسی  و  الكتروريسی 

خاص آن ها ارائه شده است.
نانوالياف  توليد  برای  تجاری  فرايند  موفق ترين  الكتروريسی 
است. افزايش تقاضا موجب گسترش پژوهش ها در اين زمينه شده 
 است. پيشرفت های سريعی در اصطالحات فرايند الكتروريسی و 
شده  حاصل  عالی  فيزيكی  و  شيميايی  باخواص  نانوالياف  توليد 
است. اين فرايند، به منظور توليد انواع الياف خاص، نظير الياف 
 زيست تركيب و كامپوزيتی، نانوالياف الگودار و سه بعدی، نانوالياف و 
و  كاراتر  كيتوسان،  از  مشتق  نانوالياف  و  كربن  نانولوله های 

اختصاصی تر شده است.
اين كتاب برای پژوهشگران، متخصصان صنعتی و دانشجويان 

تحصيالت تكميلی مفيد است.
عنوان برخی از فصل های اين كتاب به شرح زير است:

- الكتروريسی مذاب نانوالياف
- كنترل شكل شناسی نانوالياف با فرايند الكتروريسی

- بهبود جهت گيری الياف طی الكتروريسی
- شناسايی شيميايی نانوالياف الكتروريسی شده

- الياف كيتوسان الكتروريسی شده
- نانوالياف الكتروريسی شده برای سامانه های صاف كردن

- داربست های بافت نانواليافی الكتروريسی شده




