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پوششهایفعالبرایمنسوجاتهوشمند

Jinlian Hu:نويسنده
Elsevier Science:ناشر

سالانتشار:2016

مواد  درباره  اطالعات  آخرین  کتاب  این  در 
فعال و کاربردهای آن ها را در نساجی به شکل 
پوشش و مواد تکميل با هدف بهبود کارایی و 
است.  شده  ارائه  فعال،  عملکردي  آثار  ایجاد 
این کتاب، جزئيات مفصلي از انواع پوشش ها، 
پس  دربرمی گيرد.  را  کاربردها  و  فرایندها 

پوشش های  مختلف  انواع   1 بخش  در  موضوع،  بر  مقدمه ای  از 
و  بادوام  پليمری حافظه دار،  فعال، شامل پوشش های  و   هوشمند 
و  فناوری ها  می شوند.  معرفی  تنفس پذیر  و  خودتميزشونده 
فرایندهای مرتبط با کاربرد این پوشش ها در نساجی در بخش 2 با 
فصل های مختص به فناوری ميکروکپسولي کردن، عمل آوري هاي 
بحث  نانوفناوری،  بر  مبتنی  عمل آوري هاي  و  پالسما  با  سطح 
شده است. کتاب با یک بخش شامل کاربردهای این منسوجات 
 هوشمند با پوشش های پاسخگو، که به طور فزاینده در لباس های 
ورزشی و محافظ، پارچه های مورد استفاده در پزشکی و معماری 

که موقعيت تجاری خوبي دارند، پایان می یابد.

عنوان برخي از فصل هاي این کتاب عبارت است از: 
- مقدمه اي بر پوشش هاي فعال براي منسوجات هوشمند
- پوشش هاي پليمري حافظه دار براي منسوجات هوشمند

- پوشش هاي منسوج بادوام و خودترميم هوشمند
- پوشش هاي پليمري رسانا

- فنون پوشش دهي برپایه نانوفناوري براي پوشش هاي هوشمند
- پوشش هاي هوشمند براي منسوجات به کار رفته در معماري

راهنمایعملیپلیمرهایسلولیآبدمشی

Chris Defonseka:نويسنده
Smithers Rapra Technology:ناشر

سالانتشار:2016

پليمرهای سلولی یا اسفنجی شاخه ای مهم از 
پالستيک ها هستند و بخش اساسی از زندگی 
روزمره را تشکيل می دهند. برخی از بخش های 
استفاده از آن ها شامل لوازم تختخواب، خودرو، 
ساخت و ساز ساختمان، مبلمان، عایق صدا-
رشد  به واسطه  هستند.  بسته بندی  و  گرما 

نگرانی های جهانی در باره آلودگی هوا، پژوهش ها به سمت استفاده 
سنتی  نفتی  پایه  عوامل پف زای  برای  عنوان جایگزینی  به  آب  از 
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رفته است. این راهبرد امکان ساخت اسفنج های بهتر و ایمن تر با 
درنظرگرفتن کاهش هزینه ها را ایجاد کرده است. مولف با داشتن 
از پليمرهای سلولی  بيش از 45 سال تجربه عملی، دانشی عميق 
آب دمشی از شيمی تا فرمول بندی آن ها و روش فراورش برای توليد 
در  جالب  فاز جدید  این  است.  گردآورده  را  باکيفيت  اسفنج های 
صنعت پليمر، با توجه به ساخت اسفنج های استاندارد و همچنين 
تخصصی به طور مفصل ارائه شده است. این کتاب شامل اطالعات 
برای  ایده آل  مرجع  و  راهنما  یک  مانند  و  است  عملی  و  نظری 
کتاب خانه ها، دانشجویان، اساتيد، توليدکنندگان اسفنج و کارآفرینان 

به شمار می رود.
عنوان برخي از فصل هاي این کتاب عبارت است از: 

- پليمرهاي سلولي
- پليمرهاي سلولي آب دمشي

- روش هاي فراوري پليمرهاي سلولي آب دمشي
- اسفنج هاي سلولي آب دمشي ویژه

- مواد اوليه، انبارش مواد و عوامل ایمني اصلي
- اصول  توليد اسفنج ها و محاسبات و فرمول بندي آن ها
- روش هاي فراوري عملي پليمرهاي سلولي آب دمشي

- بازیافت ضایعات اسفنج سلولي

شکلشناسیپلیمر:اصول،شناسايیوپردازش

QipengGuo:نويسنده
John Wiley & Sons:ناشر

سالانتشار:2016

ارتباط  روی  تمرکز  با  کتاب  این  در 
که  می شود  داده  توضيح  ساختار-خواص، 
خواص  روی  پليمر  شکل شناسی  چگونه 
چگونه  دانشمندان  و  می گذارد  تاثير  آن 
کنند.  اصالح  را  خواص  این  می توانند 
به  مربوط  مباحث  دربرگيرنده  کتاب  این 
توسعه ساختار، اصول نظری، شبيه سازی و 

فراورش بوده ودر آن گستره وسيعی از روش ها و فنون توضيح داده 
می شود. در این کتاب به معرفي جامع و به روز اصول و شيوه های 
شکل شناسی  مانند  ساختارها  انواع  توضيح  پليمر،  شکل شناسی 
فاز،  جدایی  پليمرها،  سطح-القایی  تبلور  نيمه بلوری،  پليمرهای 
همچنين،  است.  شده  پرداخت  سطح  توپوگرافی  و  شکل  تغيير 
انواع گوناگون پليمرها مانند هوموپليمرها، کوپليمرهای قطعه ای، 
نانوکامپوزیت های  و  پليمری  آلياژهای  پليمری،  نازک  فيلم های 

پليمری و گستره وسيعی از روش ها و فنون جدید و پيشرفته برای 
 شکل شناسی پليمرها مانند پراش پرتو ایکس، آزمون های گرمایی و 

ميکروسکوپ الکترونی ارائه شده است.
عنوان برخي از فصل هاي این کتاب عبارت است از: 

- پراش پرتو ایکس پليمرها
- ميکروسکوپي الکتروني پليمرها

- شناسایي شکل شناسي پليمرها با فنون پراکندگي
- گرماسنجي پویشي تفاضلي پليمرها

- تاثيربرداري از شکل شناسي پليمرها با استفاده از ميکروسکوپي 
نيروي اتمي

- شکل شناسي بلوري هموپليمرها و کوپليمرهاي دسته اي
- سينتيک تبلور هم دماي پليمرها

- خودگردایش و شکل شناسي سامانه هاي کوپليمرهاي دسته اي با 
برهم کنش هاي ویژه

- کنترل شکل شناسي فيلم هاي پليمري نازک

مقدمهایبرپلیاتیلنصنعتی

نويسنده:دنیسب.مالپس
مترجمان:رقیهجمجاه،زهراالساداتحجازی

ناشر:پژوهشگاهپلیمروپتروشیمیايران
سالانتشار:1395

شيمی دانان،  برای  مقدمه ای  کتاب،  این 
مهندسان و دانشجویانی درنظر گرفته شده 
و  اصول  از  درکی  می خواهند  که   است 
مهم  کوپليمرهای  و  پليمرها  اوليه  مفاهيم 
این  در  آورند.  دست  به  اتيلن  تجاری 
آموزش  خواننده  است،  شده  فرض  کتاب 
اوليه ای هر چند  دانش  از شيمی و  اندکی 

اصطالحات  خوانندگان،  به  کتاب  این  دارد.  پلی اتيلن  درباره  کم 
رایج در صنعت را آموزش می دهد و شيمی کاتاليزورها و کمک 
کاتاليزورهای به کار رفته در توليد پلی اتيلن را معرفی می کند. این 

کتاب به سؤال های اساسی زیر پاسخ می دهد:
- انواع پلی اتيلن کدام اند و تفاوت آن ها در چيست؟

و  می شوند  استفاده  پلی اتيلن  توليد  برای  کاتاليزورهایی  چه   -
چگونه عمل می کنند؟

- نقش کمک  کاتاليزورها در توليد پلی اتيلن چيست؟
- چه فرایندهایی در توليد پل اتيلن استفاده می شوند؟

- سرنوشت پلی اتيلن پس از پایان عمر مفيد آن چيست؟


