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رزين های اپوکسی

سال انتشار: 1394
نويسندگان: مهدی باريكانی و هنگامه هنرکار

ناشر: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ايران

گرماسخت  رزين های  از  اپوكسی  رزين های 
پركاربردند كه خواص منحصر به فردی را ارائه 
می كنند. با وجود گذشت بيش از هشت دهه 
از توليد و مصرف اين رزين ها، آن ها همچنان 
در  رزين ها  اين  كرده اند.  را حفظ  بازار خود 
گرفته  پل ها  و  بتن  ترميم  از  گوناگون،  موارد 

تا تهيه تخته های اسكی، راكت های تنيس، چوب های ماهی گيری، 
الكتريكی،  صنايع هوافضا، ساختمان، خودرو، مصارف شيميايی، 
تفريحی، غذايی، الكترونيكی، نساجی و سازه های دريايی استفاده 
می شوند. اين مواد قابليت زيادی در طراحی دارند، به طوری كه 
می توان آن ها را به شكل نرم يا سخت با مدول كم يا زياد، رسانای 
اپوكسی  رزين های  كتاب  در  عايق ساخت.  يا  الكتريسيته  جريان 
در شش فصل تاريخچه، روش سنتز، بررسی و شناسايی، ارتباط 
ساختار و خواص، كاربردها و چشم انداز آينده اين مواد به طور 
 خالصه و بر اساس اهداف معين شده دانش نامه پليمر انجمن علوم و 

مهندسی پليمر ايران تدوين و بررسی شده است.

میكرو و نانوپیوندزنی پلیمرها

سال انتشار: 2015
Celestino Padeste و Sonja Neuhaus :نويسندگان

Elsevier :ناشر

مناسبی  بسيار  مواد  پليمرها  است،  شده  ثابت 
برای ساختار توپوگرافيک، به ويژه در فرايندهای 
نانوپيوندزنی  و  ميكرو  فنون  هستند.  نانوتكرار 
بر  را  ساختارها  و  شيميايی  الگوهای  تشكيل 
يا در اليه های پليمری با استفاده از فرايندهای 
نسبتا ساده امكان پذير می سازند. در اين كتاب 
روی موضوع شناسايی و كاربردهای روش های 

بسترهای  روی  پليمر  اليه های  از  تركيب خاصی  برای  پيوندزنی 
اين  پيش گامان  كه  كتاب،  نويسندگان  است.  تمركز شده  پليمری 
پليمر-  پيوندزنی  روی  جامعی  بررسی  هستند،  پژوهشی  زمينه 
ارائه  آينده  برنامه های  و  حوزه  اين  در  تحوالت  آخرين  پليمر، 

داده اند.
اين كتاب برای جامعه پژوهشی دانشگاهی و نيز مراكز پژوهشی 
پليمرها  عامل داركردن  در  جديد  راه حل های  به  كه   صنعتی، 
مفيد  الكترونيک،  بخش  و  پزشكی  زمينه های  قبيل  از  دارند،  نياز 

است.




