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در اين كتاب ،مطالعات زيستپزشکی نويسندگان
در باره زيستپليمرهاي زيستتخريبپذير
طبيعي ،پليهيدروكسي آلكانواتها (،)PHAs
ارائه شده و تقاضا براي مواد نوع پزشکی و
روندهای نوين با تمركز بر وضعيت فعلي و ظرفيتهاي آينده
 PHAsشرح داده شده است .نويسندگان خالصهاي از مهمترين
نتايج و یافتههای به دست آمده طی مطالعات تجربی و آزمایشهای
بالینی خود در باره  PHAsرا در چند سال گذشته در اين كتاب
ارائه دادهاند .در ادامه ،آنها به توضيح يافتههاي بهدست آمده در
چند سال گذشته ،با كمك مطالعات تجربي و باليني در مؤسسه
بيوفيزيك سيبري (شعبهاي از آكادمي علوم روسيه) ارائه کردهاند.
اين كتاب دارای چهار بخش است که هریک دو فصل را دربر
ميگيرد:
 بخش اول :ضرورتهای زيستمواد :وضعیت و ظرفیتپليهيدروكسيآلكانواتهاي تخريبپذير،
 بخش دوم :ريزحامالن  PHAsبرای فناوري سلولي و دارورساني، بخش سوم :كاشتنيها و پیوندهای سلولی پلیهیدروکسی140

آلکانواتها براي احياي بافت و
 -بخش چهارم :چشمانداز استفاده از  PHAsدر جراحي شكمي.
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نویسندهXiaogong Wang :

ناشرSpringer :
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در این كتاب ،پليمرهاي عاملدار داراي
رنگسازهاي آزوي آروماتيك در زنجير جانبي،
زنجير اصلي و ساير بخشهای آنها شرح داده
شده است .این مواد كه آزوپليمر ناميده ميشوند ،داراي خواص
نورپاسخگويي مشترك هستند .توضيحات كتاب بر معماري
مولكولي آزوپليمرها ،روشهاي سنتز و مهمترين عملكردهاي آنها،
مانند دوشكستي و دورنگی نورالقايي ،ايجاد شبكه برجست ه سطح
( )SRGو تغيير شكل نوری االستومرهاي بلورمايع متمرکز است.
در کتاب آزوپلیمرها تلفیقی از بررسي كلي موضوعات با بحثهاي
مفصل درباره هر موضوع شامل شكلها ،تصاوير و عکسهای
متعدد ،ارائه شده است .توازن ميان معرفي مفاهیم اصلی و تصویر
لحظهای از مباحث داغ و نوآیند برای فارغالتحصيالن و پژوهشگران
مشغول به کار در اين زمينه جالب است.
سرفصلهاي اين كتاب عبارتاند از:
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 ايزومريشدن سيس-ترانس، سنتز آزوپليمرها، جهتگيري نورالقايي و ناهمسانگردي، انتقال جرم نورالقایی و -االستومرهاي بلورمايع نورپاسخگو.
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مباني نظري و عملي در فناوري اكستروژن
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هدف اصلي اين كتاب معرفي فناوريهاي
موجود در فرايندهاي مختلف اكستروژن و
آشنايي صنعتگران ،پژوهشگران و دانشجويان با
فناوري اكستروژن است .در نگارش اين كتاب
سعي شده است تا تلفيق مناسبي از مطالب
علمي و كاربردي در اين زمينه فراهم آيد .با توجه به حجم بسيار
زياد سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي و توسعه روزافزون آن
در ايران ،توجه به صنايع پاييندستي موضوعي ضروري بهنظر
ميآيد .در تأليف اين كتاب ،منابع مختلفي از جمله مقاالت علمي،
كتابهاي چاپ شده و كاتالوگهاي صنعتي شركتهاي معتبر و
صاحب فناوري در اين زمينه مدنظر قرار گرفته است .با مرور اين
منابع سعي شده است تا مطالب ارائه شده بهشكلي تنظيم شوند كه
خوانندگان با هر سطحي از دانش پليمري بتوانند اطالعات پايه و
اساسي را در موضوعات بيان شده بهدست آورند.
در این کتاب ،ابتدا معرفي كلي و مختصري از فرايند انجام
ميشود ،سپس اجزاي خط توليد (نوع اكسترودر ،داي ،وسايل
كشش و تجهيزات جمعكننده) با جزئيات كامل شرح داده
ميشوند .در فصلهاي مختلف به بررسي جامع موضوعات زير
پرداخته شده است:
 اكستروژن تكپيچي، اكسترودرهاي دوپيچي، آميزهسازي، اكستروژن فيلم دمشي، اكستروژن فيلم تخت، فيلمهاي آرايش يافته، اكستروژن الياف تكرشتهاي، اكستروژن لوله ،پروفيل و كابل، اكستروژن كوبهاي، اكستروژن اسفنج، فناوري اكستروژن در بازيافت ضايعات پالستيكي و خوراكدهي در عمليات اكستروژن.141
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مهندسي معكوس در صنعت الستيك كاربرد
گستردهاي دارد .شركتها بهطور معمول
محصوالت شركتهاي رقيب را تجزيه و
تحلیل ميكنند تا اطالعاتي درباره مشخصات
يا تركيب آنها جمعآوري كنند .در بازار
رقابتي ،معرفي محصوالت جديد با ويژگيهاي بهتر و گامهاي
سريعتر براي هر تولیدکننده موضوعي بحراني است .در كتاب
مهندسی معکوس محصوالت الستیکی ،اصول و دانش زیرساز
توسعه فرمولبندي الستيك با روشهاي مهندسي بيان شده است.
همچنين ،ابزارها و فنون تجزيهاي تشریح شدهاند که برای كشف
مواد و فرايندهاي به کار رفته در توليد آميزه الستيك ولكانيده
خاص از الستيك خام ،مواد شيميايي و رنگدانهها استفاده
میشوند.
در كتاب ياد شده كه مشتمل بر  5فصل است ،ابتدا ساختار
اجزاي آميزهسازی و فرمولبنديها از االستومرها ،پركنندهها و
عوامل محافظ تا مواد شيميايي ولکانش و کمکفراورشها مرور
ميشود .سپس ،روشهاي شيميايي و تجزيهاي شامل طيفبيني
زيرقرمز ،تجزيه گرمايي ،رنگنگاري و ميكروسكوپي و روشهاي
آزمون فيزيكي براي رفتار گرانروكشساني ،پيرشدگي گرمایی،
سختي و ساير ويژگيها بررسي ميشوند .يك فصل به مفاهيم
مهم مهندسي معكوس اختصاص یافته است .افزون بر اين ،كتاب
مطالعات موردي متنوع و گستردهای را در باره بازسازی فرمول ،از
محصوالت بزرگ مانند تايرها و تسمهها تا محصوالت كوچكتر
مانند درزگيرها و شیلنگها دربر ميگيرد.
در اين كتاب با تلفیق اصول علمي و توصيههاي عملي ،بينش
مفيدي را در زمينه مهندسي معكوس در صنعت الستيك به
ارمغان ميآورد و مرجعي ارزشمند براي دانشمندان ،مهندسان و
پژوهشگراني است كه درنظر دارند تا اطالعات پايه مقايسهاي

ايجاد كنند ،فرمولبنديهای بهكار رفته در صنايع را کشف کنند،
عملكرد محصول را بهبود بخشند و چرخه توسعه محصوالت را
کوتاهكنند.

