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پليمرهايپايهطبيعيبرایكاربردهايزيستپزشکی

 Tatiana G. Volova, Yuri S. Vinnik, Ekaterina I.:نويسندگان
Shishatskaya, Nadejda M. Markelova, Gennady E. Zaikov

Apple Academic:ناشر
سالانتشار:2017

در اين كتاب، مطالعات زيست پزشکی نويسندگان 
زيست تخريب پذير  زيست پليمرهاي  باره  در 
 ،)PHAs( پلي هيدروكسي  آلکانوات ها  طبيعي، 
و  پزشکی  نوع  مواد  براي  تقاضا  و  شده  ارائه 

آينده  ظرفيت هاي  و  فعلي  وضعيت  بر  تمركز  با  نوين  روندهای 
PHAs شرح داده شده است. نويسندگان خالصه اي از مهم ترين 
نتايج و يافته های به دست آمده طی مطالعات تجربی و آزمايش های 
بالينی خود در باره PHAs را در چند سال گذشته در اين كتاب 
ارائه داده اند. در ادامه، آن ها به توضيح يافته هاي به دست آمده در 
باليني در مؤسسه  چند سال گذشته، با كمك مطالعات تجربي و 
بيوفيزيك سيبري )شعبه اي از آكادمي علوم روسيه( ارائه كرده اند.

دربر  را  است كه هريك دو فصل  دارای چهار بخش  كتاب  اين 
مي گيرد:

ظرفيت  و  وضعيت  زيست  مواد:  ضرورت های  اول:  بخش   -
پلي هيدروكسي آلکانوات هاي تخريب پذير،

- بخش دوم: ريزحامالن PHAs برای فناوري سلولي و دارورساني،
پلی هيدروكسی  سلولی  پيوندهای  و  كاشتني ها  سوم:   بخش   -

 آلکانوات ها براي احياي بافت و
- بخش چهارم: چشم انداز استفاده از PHAs در جراحي شکمي.

آزوپليمرها:سنتز،عملکردوكاربردها

Xiaogong Wang:نويسنده
Springer:ناشر

سالانتشار:2017

داراي  عامل دار  پليمرهاي  كتاب،  اين  در 
رنگسازهاي آزوي آروماتيك در زنجير جانبي، 
زنجير اصلي و ساير بخش های آن ها شرح داده 

ناميده مي شوند، داراي خواص  اين مواد كه آزوپليمر  شده است. 
معماري  بر  كتاب  توضيحات  هستند.  مشترك  نورپاسخگويي 
مولکولي آزوپليمرها، روش هاي سنتز و مهم ترين عملکردهاي آن ها، 
مانند دوشکستي و دورنگی نورالقايي، ايجاد شبکه برجسته  سطح 
)SRG( و تغيير شکل نوری االستومرهاي بلورمايع متمركز است. 
در كتاب آزوپليمرها تلفيقی از بررسي كلي موضوعات با بحث هاي 
عکس های  و  تصاوير  شکل ها،  شامل  موضوع  هر  درباره  مفصل 
متعدد، ارائه شده است. توازن ميان معرفي مفاهيم اصلی و تصوير 
لحظه ای از مباحث داغ و نوآيند برای فارغ التحصيالن و پژوهشگران 

مشغول به كار در اين زمينه جالب است.
سرفصل هاي اين كتاب عبارت اند از:
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- ايزومري شدن سيس-ترانس،
- سنتز آزوپليمرها،

- جهت گيري نورالقايي و ناهمسانگردي،
- انتقال جرم نورالقايی و

- االستومرهاي بلورمايع نورپاسخگو.

مهندسيمعکوسمحصوالتالستيکی:مفاهيم،ابزارهاو
فنون

 Saikat Das Gupta, Rabindra Mukhopadhyay,:نويسندگان
Krishna C. Baranwal, Anil K. Bhowmick

 CRC:ناشر
سالانتشار:2017

مهندسي معکوس در صنعت الستيك كاربرد 
معمول  به طور  شركت ها  دارد.  گسترده اي 
و  تجزيه  را  رقيب  شركت هاي  محصوالت 
تحليل مي كنند تا اطالعاتي درباره مشخصات 
بازار  در  كنند.  جمع آوري  آن ها  تركيب  يا 

گام هاي  و  بهتر  ويژگي هاي  با  محصوالت جديد  معرفي  رقابتي، 
كتاب  در  است.  بحراني  موضوعي  توليدكننده  هر  براي  سريع تر 
زيرساز  دانش  و  اصول  الستيکی،  محصوالت  معکوس  مهندسی 
توسعه فرمول بندي الستيك با روش هاي مهندسي بيان شده است. 
همچنين، ابزارها و فنون تجزيه اي تشريح شده اند كه برای كشف 
ولکانيده  الستيك  آميزه  توليد  در  رفته  كار  به  فرايندهاي  و  مواد 
استفاده  رنگ دانه ها  و  شيميايي  مواد  خام،  الستيك  از  خاص 

می شوند.
ساختار  ابتدا  است،  فصل   5 بر  مشتمل  كه  شده  ياد  كتاب  در 
و  پركننده ها  االستومرها،  از  فرمول بندي ها  و  آميزه سازی  اجزاي 
عوامل محافظ تا مواد شيميايي ولکانش و كمك فراورش ها مرور 
مي شود. سپس، روش هاي شيميايي و تجزيه اي شامل طيف بيني 
زيرقرمز، تجزيه گرمايي، رنگ نگاري و ميکروسکوپي و روش هاي 
گرمايی،  پيرشدگي  گرانروكشساني،  رفتار  براي  فيزيکي  آزمون 
مفاهيم  به  فصل  يك  مي شوند.  بررسي  ويژگي ها  ساير  و  سختي 
مهم مهندسي معکوس اختصاص يافته است. افزون بر اين، كتاب 
مطالعات موردي متنوع و گسترده ای را در باره بازسازی فرمول، از 
محصوالت بزرگ مانند تايرها و تسمه ها تا محصوالت كوچك تر 

مانند درزگيرها و شيلنگ ها دربر مي گيرد.
در اين كتاب با تلفيق اصول علمي و توصيه هاي عملي، بينش 
به  الستيك  صنعت  در  معکوس  مهندسي  زمينه  در  را  مفيدي 
ارمغان مي آورد و مرجعي ارزشمند براي دانشمندان، مهندسان و 
مقايسه اي  پايه  اطالعات  تا  دارند  درنظر  كه  است  پژوهشگراني 

ايجاد كنند، فرمول بندي های به كار رفته در صنايع را كشف كنند، 
عملکرد محصول را بهبود بخشند و چرخه توسعه محصوالت را 

كوتاه  كنند.

مبانينظريوعمليدرفناورياكستروژن

نويسندگان:اسماعيلقاسمي،سپيدهگماري،حامدعزيزي،محمد
ميناييزعيم

ناشر:پژوهشگاهپليمروپتروشيمیايران
سالانتشار:1395

فناوري هاي  معرفي  كتاب  اين  اصلي  هدف 
و  اكستروژن  مختلف  فرايندهاي  در  موجود 
آشنايي صنعتگران، پژوهشگران و دانشجويان با 
فناوري اكستروژن است. در نگارش اين كتاب 
مطالب  از  مناسبي  تلفيق  تا  است  شده  سعي 

علمي و كاربردي در اين زمينه فراهم آيد. با توجه به حجم بسيار 
زياد سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي و توسعه روزافزون آن 
به نظر  ضروري  موضوعي  پايين دستي  صنايع  به  توجه  ايران،  در 
مي آيد. در تأليف اين كتاب، منابع مختلفي از جمله مقاالت علمي، 
كتاب هاي چاپ شده و كاتالوگ هاي صنعتي شركت هاي معتبر و 
صاحب فناوري در اين زمينه مدنظر قرار گرفته است. با مرور اين 
منابع سعي شده است تا مطالب ارائه شده به شکلي تنظيم شوند كه 
خوانندگان با هر سطحي از دانش پليمري بتوانند اطالعات پايه و 

اساسي را در موضوعات بيان شده به دست آورند.
انجام  فرايند  از  مختصري  و  كلي  معرفي  ابتدا  كتاب،  اين  در 
وسايل  داي،  اكسترودر،  )نوع  توليد  خط  اجزاي  سپس  مي شود، 
داده  شرح  كامل  جزئيات  با  جمع كننده(  تجهيزات  و  كشش 
مي شوند. در فصل هاي مختلف به بررسي جامع موضوعات زير 

پرداخته شده است:
- اكستروژن تك پيچي،

- اكسترودرهاي دوپيچي،
- آميزه سازي،

- اكستروژن فيلم دمشي،
- اكستروژن فيلم تخت،
- فيلم هاي آرايش يافته،

- اكستروژن الياف تك رشته اي،
- اكستروژن لوله، پروفيل و كابل،

- اكستروژن كوبه اي،
- اكستروژن اسفنج،

- فناوري اكستروژن در بازيافت ضايعات پالستيکي و
- خوراك دهي در عمليات اكستروژن.


