توليد ميکرد .اين اولين باري بود که
آب دريا براي استخراج فلزات استفاده
ميشد .بنابراين گسترش اين صنعت به
دليل اهميت ويژه فلز منيزيم در ساخت
قطعات سبک هواپيماها ،باعث شد تا
 Dowاز لحاظ راهبردی نقش مهمي در جريان جنگ جهاني دوم
داشته باشد .همچنين در سالهاي جنگ ،این شرکت با شرکت
کورنينگ ادغام شد تا به توليد سيليکون براي مصارف ارتشي و
سپس خانگي بپردازند .در سال  1940نيز کارخانههايي در تگزاس
تاسيس کرد که هنوز هم يکي از بزرگترين مراکز توليدي شيميايي
در جهان بهشمار میروند.
شرکت  Dowدر سال  1942ضمن افتتاح شعبهاي در اونتاريوی

کانادا براي توليد استيرن ،به گسترش خارجي بيشتر پرداخت.
در دوران پس از جنگ ،توسعه خارجي باز هم افزايش يافت و در
سال  1952زيرمجموعههايي در ژاپن و سپس در چند کشور ديگر
تاسيس کرد .در سال بعد نيز با توجه به رشد توليدات پالستيک
خود ،يک شعبه فروش مستقيم محصوالت خود را افتتاح کرد که
در ابتدا فقط سلفونهاي نايلوني ميفروخت .توليد محصوالت
شيميايي و پالستيکي به سرعت پيشرفت کرد و فروش شرکت
در سال  1964از مرز يک ميليارد دالر گذشت .اين رقم در سال
 1971به  2ميليارد دالر و در سال  1980به  10ميليارد دالر رسيد.
آمار مربوط به سال  2012حاكي از آن است اين شركت با  55هزار
نيروي انساني ،درآمدي بالغ بر  56ميليارد دالر داشته است.
اين شركت گستره وسيعي از محصوالت شامل مواد افزودنی و
اصالح کنندهها ،چسبها و درزگیرها ،مواد رسانا ،االستومرها و
پالستومرها ،امولسیونها ،سياالت ،آلياژها ،عوامل کنترل کف ،ژلها،
روکشها ،روانسازها و نيز انواع مونومرها ،سیالنها و سیلیکوناتها،
حاللها و گلیکولها ،سطحفعالها ،امولسیونکنندهها ،پودرها و نيز
پلیمرها و ترکیبات ویژه جديد را توليد ميكند .همچنين آرامکو
عربستان و شرکت شیمیایی  Dowآمریکا سالهاست که بهطور
مشترك كار ميكنند .اخيرا در یک پروژه سرمایهگذاری جدید،
مجتمع پتروشیمي جديدی به ارزش  20میلیارد دالر که متشکل
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سفيدکننده با پايين آوردن قيمتهاي خود تالش کردند که
را از بازار خارج کنند ،اما اين شرکت با کاهش قيمت از اين دام
نجات يافت و باوجود از دست دادن  90هزار دالر از درآمد ،شروع
به متنوع کردن خط توليد خود كرد.
در سال  1905توليدکنندگان برميد در آلمان ،براي ورشکست
کردن  Dowو جلوگيري از ورود آن به بازار اروپا ،قيمتهاي
خود را در آمريکا به شدت کاهش دادند ،ولي با اين کار Dow
قادر ميشد تمام برميدهاي آلماني را خريداري کرده و پس از
انتقال به اروپا ،با قيمت ارزانتري از کارخانههاي آلماني به فروش
برساند! بنابراين ،تالشها بيثمر ماند و حتی بنيان اين شرکت را
نيز قويتر کرد .ولي اين اقدامات Dow ،را به فکر اضافه کردن
شاخههاي ديگری به حوزه کاري خود انداخت .پس تنوع بخشيدن
به محصوالتش را آغاز کرد و در کمتر از بيست سال به يکي از
بزرگترين توليدکنندگان مواد شيميايي کشاورزي ،عنصر کلر ،فلز
منيزيم ،فنول و ساير مواد رنگي تبديل شد.
اين شرکت در سال  1930توليد رزينهاي پالستيکي را آغاز کرد
که اين شاخه با رشد درخور توجه به يکي از تجارتهاي اصلي
شرکت تبديل شد .اولين محصول پالستيکي  Dowاتيلسلولوز بود
که در سال  1935توليد شد و دو سال پس از آن پلياستيرن به
توليد رسيد.
در سالهاي  1940-1941اين شرکت اولين کارخانه خود را
به راه انداخت که منيزيم را به جاي آبهاي شور از آب دريا
Dow

(خارجي و داخلي)

شرکت شيميايي  )Dow Chemical Company) Dowشرکت چند
مليتي آمريکايي است که دفتر مرکزي آن در ميدلند ميشيگان واقع
شده است .این شرکت بهعنوان توليدکننده انواع مواد پالستيکي،
شيميايي و محصوالت کشاورزي ،در بيش از  175کشور جهان
حضور دارد و ساالنه بيش از يک ميليارد دالر صرف تحقيق و
توسعه ميکند .شرکت  Dowاز شرکتهای پیشروی جهان در
عرصه نوآوری محسوب میشود و هم اکنون بزرگترین کارخانه
مواد شیمیایی در جهان است.
اين شرکت در سال  1897توسط شيميدان کانادايي االصل،
«هربرت هنري دو» تاسيس شد .هربرت روش جديدي براي
استخراج برم پيدا کرد که در زير آبهاي شور ميدلند رسوب کرده
بود .شرکت در ابتدا مايع سفيدکننده و برميد پتاسيم توليد ميکرد.
بازده مايع سفيدکننده در سال  1902به  72تن در روز رسيده بود.
در همان ابتداي راهاندازی کارخانه ،تعدادي از شرکتهاي توليد

معرفي شركت

شرکت شيميايي Dow

اخبار علمی

از دو واحد پروپیلن اکسید و اتیلن اکسید است ،با هدف تولید
انواع متعدد و جدیدی تاسیس شده است .مجموعه یادشده با
رسیدن به بهرهبرداری کامل ،توان تولید ساالنه بیش از سه میلیون
تن محصول مختلف پتروشیمی را دارد .بسیاری از تولیدات این
مجموعه برای اولین بار در عربستان تولید میشوند که گام مهمی
در راستای توسعه صنایع پاییندستی بزرگترین صادرکننده نفت
جهان به شمار میرود Dow .بزرگترین سرمایهگذار خارجی در

عربستان سعودی است و چند سرمایهگذاری مشترک در منطقه از
جمله با  Juffali & Brothersو شرکت آکریلیک مونومر سعودی
( )SAMCoرا انجام داده است .سرمایهگذاریهای راهبردي بيشتر
در منطقه شامل سرمايهگذاري مشترك با شرکتهاي شیمیایی

صدارا ( ،)Sadaraشرکت نفت عربستان سعودی (آرامکو) و
توافقنامههایی با دانشگاه علم و فناوری پادشاه عبداهلل ()KAUST
برای ساخت مرکز جدید تحقیق و توسعه  Dowدر خاورمیانه و
یک مرکز تولید اسمز معکوس است که اولین واحد در نوع خود در
خارج از ایاالت متحده بهشمار میرود Dow .در حال حاضر بیش
از  500کارمند در عربستان سعودی دارد .پیشبینی میشود ،پروانه
تجارت فرصتهای شغلی دیگری برای نیروی کار با تحصیالت
عالی سعودی ،با تمرکز ویژه بر بهبود مشارکت زنان ،ایجاد کند.
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شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران در سال  1373با هدف تولید
محصوالت پلیمری در اصفهان (شهرك صنعتي رازي) راهاندازی
شد و در حال حاضر با ظرفیت تولید ساالنه  20هزار تن ،طیف
گستردهای از انواع محصوالت پلیمری را به بازار عرضه میکند .این
شرکت با بهرهگیری از دانش و فناوري پیشرفته و نیز در راستای
رفع نیاز و رضایت مشتریان اقدام به عرضه محصوالت در بازارهای
رنگ و پوشش ،نساجی ،کامپوزیت و عایقهای الکتریکی کرده
است.
از جمله آخرین دستاوردهای شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران
در راستای عرضه محصوالت جدید به بازار ،میتوان به گروه
محصوالت لعابهای سیم تحت نام تجاری پلیانامل ،پایه آبی
براي صنایع مختلف و محصوالت ویژه ( UV Cureفرابنفشپز)
اشاره کرد.
این شرکت با بهرهگیری از کادر فنی مجرب ،آمادگی طراحی
محصول براساس سفارش مشتریان بهطور اختصاصی را داراست که
موجب ایجاد همکاریهای درازمدت میان این شرکت با طرفهای
تجاری خود شده است.
عملکرد شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران موجب کسب
عنوانهای زیر شده است:
 رتبه اول پنجمین جشنواره ملی شیخ بهائی در سال 1388 واحد تولیدی برگزیده در هفتمین جشنواره تولید ملی سال 1388 برگزیده همایش ملی بزرگان صنایع شیمیایی ایران در سال 1389 مدیر روابط عمومی نمونه جوان استان در سال 138978

 عنوان واحد نمونه تولیدکنندگانبخش خصوصی در سال 1389
 محصول نمونه کشور در گروهصنایع شیمیایی در سال 1393
 مدیر نمونه جوان در سطح ملی در سال 1393 واحد تحقیق و توسعه نمونه استانی و کشوری در سال 1393محصوالت
رزينهاي پايهحاللی

دسته مهم و پرکاربرد مواد پلیمری رزینهای پایهحاللی هستند .این
محصوالت در حقیقت مواد پلیمری هستند که اغلب در حالل آلی
(حالل فعال یا ترکیب با حالل غیرفعال) حل شدهاند .این رزینها
بر اساس ساختار شیمیایی و پتانسیل کاربردی به دستههای مختلف
چون رزین آلکید (بلند ،متوسط و کوتاه روغن) ،رزین پلیاستر
(اشباع و غیراشباع) ،هارد رزینها (رزينهاي سخت) ،آکریلیکها
(گرماسخت ،گرمانرم و دوجزئی) طبقهبندی میشوند.
بهعنوان مثال رزین  AC-458كوپليمری از آكريليك اسيد و

استرهای آن و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان
حلپذیری در حالل های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو  100و
سلوسلو  150است .اين رزین براي چاپ روی شيشه ،چينی و
سراميک استفاده میشود و امکان سوختن پس از قرارگیری درون
کوره بدون برجاگذاشتن اثر کربن بر سطوح را برای کاربر فراهم
میکند.

مثالي ديگر از اين دسته
محصوالت ،رزین VE-200
است كه رزین وینیل
استری برپایه اپوکسی بیس
فنول  Aمحلول در مونومر
استیرن است .رزین VE-200
رزینی با مقاومت شیمیایی درخور توجه در برابر گستره وسیعی از
مواد شیمیایی از جمله اسیدها ،بازها و نمکهاست .بنابراین ،برای
استفاده در محیطهای خورنده در فرايندهای صنایع شیمیایی کامال
مناسب است.
رزينهاي پايهآبی

گروههای عاملی کربوکسیلیک اسید است .وجود این خاصیت در
چسبهای فشارحساس که چسبناک باقی میمانند ،باعث کاربرد
گسترده آنها شده است .از مزایاي آن ميتوان به قابلیت اتصال
مواد غیرمشابه و الیههای نازک از مواد ،سازگاري با انواع اترهای
گلیکول و استرفتاالتها و بنزواتها و قابلیت اختالط با بسیاری از
پلیمرهای پایهآبیِ آنیونی و غیریونی ،اشاره كرد .پوششهای شامل
این محصول ،ویژگیهای چسبندگی خوبی در دماهای کم دارند.
اين رزين در فیلمهای  PVCنرمشده و نشده ،پلیاستر ،فیلمهای
پلیاولفین اصالحشده الکتریکی و تمام زمینههای پالستیک ،کاغذ،
سرامیک و غیره استفاده ميشود.
عايقهاي سيم پليانامل

برای اولین بار در ایران ،این شرکت تحت لیسانس آقای
 Ezio Cancilleriنامآشنای تولید عایقهای سیم از کشور ایتالیا اقدام
به تولید دسته محصوالتی با نام  Poly-Enamelکرده است .این
دسته با ساختارهای شیمیایی و طبقههای گرمایی برای سامانههای
عمودی و افقی به بازار عرضه شدهاند .برای اطمینان خاطر از
کیفیت محصوالت ،آزمایشگاه شرکت به انواع تجهیزات کنترل
کیفی تخصصی و آزمایشگاهی اعمال الک سیم تجهیز شده است.
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با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون رزینهای پایهآبی در جهان،
واحد تحقیقات شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران در گروه صنعتی
ریف ،بخش عمدهای از پژوهشهای خود را به رزینهای پایهآبی
اختصاص داده است .این واحد موفق به تولید انواع مختلفی از
رزینهای پایهآبی براي استفاده در ساخت رنگهای داخلی و
خارجی ساختمان ،پوششهای مقاوم در برابر عوامل جوی،
عایقهای سفید بام ،پوششهای انعطافپذیر و آببند ،پوششهای
جالدار ،ساخت انواع چسبهای فشارحساس ،پیوندههاي نساجی،
انواع هوموپلیمرها با کاربرد در صنعت رنگ و نساجی و نیز
اختصاصیافتن سهم زیادی از بازار مصرف این رزینها به خود
شده است.
برخي محصوالت اين دسته عبارتند از:
 -1کوپلیمر وینیل استات دو مونومر  Polytex-621كه با داشتن
قابلیت بسیار زياد براي دربرگیری انواع پركنندهها و مقاومت به
شستوشوی بسیار خوب ،برای ساخت انواع رنگهای داخلی و
خارجی ساختمان از جمله رنگهای پالستیک ،رنگهای آکریلیک
نیمهبراق و رنگهای نما مناسب است .از طرفی ،سازگاری این
محصول با سیمان باعث شده تا کاربردهای فراوانی در مالتهای
ساختمانی و عایقبندی دیوارهای بیرونی داشته باشد.
-2کوپلیمر آکریلیک استیرن امولسیونی  Polytex-420كه قابلیت
زيادي برای دربرگیری انواع پركنندهها به دلیل قدرت ترکنندگی
زياد داراست .همچنین ،به دليل
خاصیت كشساني مناسب آن ،باعث
شده این محصول بهعنوان ماده
پایه برای تولید انواع پوششهای
عایقهای سفید بام ،بتن ،رطوبتی

پشت بام ،مالتهای
ساختمانی ،عایقکاری پی
ساختمان ،عایقهای رطوبتی،
بهداشتی،
سرویسهای
حمام ،استخر و گنبد
مساجد ،پوششهای بافتاری،
چسب کاشی ،پوششهای
انعطافپذیر و آببند و روی انواع سطوح گچی ،سیمانی ،بتنی و
سایر بسترها در محیط داخل و خارج ساختمان استفاده شود .فیلم
حاصل از اين رزین شفاف ،انعطافپذیر ،بدون ترکخوردگی ،با
مقاومت بسیار زیاد در برابر آب و دارای چسبندگی سطحی است.
 -3چسب فشارحساس  AD-920كه نوعی کوپلیمر آکریلیکی شامل
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پاياننامههاي مقاطع كارشناسيارشد و دكتري مهندسي پليمر
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،سال 1398
مقطع كارشناسي ارشد
الف) فراورش

 -1عنوان :طراحي و ساخت كوپليمرهاي زيستتخريبپذير بر پايه پليگليسرول سباسات و پليكاپروالكتون براي كاربردهاي پزشكي

دانشجو :اميرحسام عرب سرخي

استاد مشاور :مژگان زندي

		
استاد راهنما :فهيمه عسكري

 -2عنوان :شبيهسازي عددي رفتار فرايند در قالبگيري تزريقي قطعه الستيكي توسط روش المان محدود
		
دانشجو :پوريا نفعي

استاد مشاور :قاسم نادري

		
اساتيد راهنما :ميرحميدرضا قريشي ،محمد كرابي

 -3عنوان :توليد فيلمهاي ميكرومتخلخل پلياولفيني حاوي ذرات معدني به روش كشش پيوسته ذرات
استاد راهنما :جليل مرشديان

		
دانشجو :شيوا محمد كريمي

 -4عنوان :واولكانش الستيك  EPDMبا استفاده از اكسترودر دومارپيچ و بررسي شرايط اكستروژن (دما ،دور مارپيچ و عامل واولكانش) بر
شكست اتصاالت عرضي

اساتيد راهنما :فرود عباسي سوركي ،ميرحميدرضا قريشي استاد مشاور :محمد كرابي

دانشجو :عاطفه سليمي

 -5عنوان :ارزيابي نمودار حاصل از رئومتر گشتاوري و بررسي اثر نوع كومونومرهاي -1بوتن و -1هگزن بر بازده گرفتشدن مالئيك انيدريد

بر روي زنجيرهاي پلياتيلن سبك خطي ()LLDPE

		
استاد راهنما :يوسف جهاني

		
دانشجو :محمد شهبازي

استاد مشاور :محمد كرابي

 -6عنوان :اصالح نانوسيليكا و بررسي عملكرد آن در چسب اپوكسي دوجزئي

اساتيد راهنما :علي سليمي ،مجيد كريمي

		
دانشجو :محمدصالح بردبار
ب) علوم پايه
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 -7عنوان :تهيه پوشش يورتاني عاري از ايزوسيانات برپايه روغنهاي گياهي و بررسي خواص ضدخوردگي آنها
اساتيد راهنما :سيدمجتبي ميرعابديني ،حسين عيوض محمدلو

		
دانشجو :سيدجاودان پوالدي

 -8عنوان :ساخت ورق جاذب

دانشجو :زينب پاليزبان

اساتيد راهنما :كوروش كبيري ،محمدجالل ظهوريانمهر

استاد مشاور :حامد عزيزي

 -9عنوان :تهيه و بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي و رئولوژي نانوكامپوزيتهاي بر پايه  NR/EPDMبا استفاده از نانوهالوسيت
دانشجو :سامان قادرزاده

		
اساتيد راهنما :قاسم نادري ،ميرحميدرضا قريشي

استاد مشاور :الناز اسميزاده

 -10عنوان :مطالعه و بررسي خواص فيزيكي و رفتار رئولوژيكي پوششهاي پودري ترموپالستيك-نانوكامپوزيت

		
دانشجو :فرنوش هرمزينژاد

اساتيد راهنما :مرتضي احساني ،حسينعلي خنكدار

 -11عنوان :الينرهاي دنداني :سنتز و بررسي پارامترهاي فرايندي

		
دانشجو :لعيا مردانه شالقوني
80

اساتيد راهنما :محمد عطايي ،عزيزاله نودهي

استاد مشاور :مژگان زندي

پایان نامه

 -12عنوان :ساختار و بررسي خواص نانوساختارهاي عاملدار  POSSجهت استفاده در مواد دنداني

		
دانشجو :محمدرضا عباسي

اساتيد راهنما :محند عطايي ،مجيد كريمي

 -13عنوان :بررسي چقرمگي و اصالح خواص پيويسي با استفاده از نانوذرات
استاد راهنما :حامد عزيزي

		
دانشجو :ناهيد نعيمآبادي
پ) صنايع پليمر

 -14عنوان :ارتباط ريزساختار و موداليته در گريدهاي باي مودال پلياتيلن سنگين
اساتيد راهنما :حامد عزيزي ،اسماعيل قاسمي

دانشجو :پوريا صفاپور

 -15عنوان :بررسي روشهاي اصالح سيالني رزينهاي مورد استفاده در چسب پلييورتان
اساتيد راهنما :خسرو خدابخشي ،شهال پازكيفرد

		
دانشجو :عماد ايزدي وصفي

استاد مشاور :سيدمجتبي ميرعابديني

 -16عنوان :توسعه يك سامانه چسب نانوكامپوزيت برپايه اپوكسي/پلياكسي آمين با چقرمگي باال
استاد راهنما :علي سليمي

دانشجو :مريم روانخواه

 -17عنوان :اصالح پليالكتيك اسيد با استفاده از پلياتيلن ترفتاالت بازيافتي

		
دانشجو :مهسا نيازي نصيحتي

اساتيد راهنما :حامد عزيزي ،محمد كرابي

استاد مشاور :اسماعيل قاسمي

ت) مهندسي پليمريزاسيون

 -18عنوان :تهيه شناسايي و بررسي خواص كامپوزيتهاي (پليآريلناترسولفوني) جهت كاربرد غشايي در نمكزدايي از آب

دانشجو :زهرا استوار		

اساتيد راهنما :سامال بابانزاده ،شهرام مهديپور

 -19عنوان :تهيه و شناسايي گونههاي جديدي از پليسولفونها با قابليت كاربردي بهعنوان غشاي پليمري پيل سوختي

		
دانشجو :زهرا سلحشوري

اساتيد راهنما :شهرام مهديپور ،سامال بابانزاده

 -20عنوان :سنتز كاتاليست متقارن  Lateبراي كوپليمريزاسيون اتيلن و متيل متاكريالت
 -21عنوان :تهيه نانوالياف و فيلمهاي پايه آكريليك حساس به نور حاوي تركيب فوتوكروميك اسپايروپيران :بررسي و مقايسه خواص نوري و

رفتار هيدروكروميك آنها

		
دانشجو :كيانوش كريميپور

اساتيد راهنما :عليرضا مهدويان ،حميد صالحي مباركه

 -22عنوان :تهيه نانوكامپوزيت رسانا براي توليد قطعات صنعتي رسانا در خودرو با استفاده از نانوصفحات گرافن

		
دانشجو :محمد شفيعي

		
استاد راهنما :اسماعيل قاسمي

استاد مشاور :سپيده گماري

ث) بيومتريالهاي پليمري

 -23عنوان :بهينهسازي شرايط ساخت و بررسي مورفولوژي غشاهاي تخت پليسولفوني تهيهشده به روشهاي  VIPSو استفاده از يك اليه
فناشونده

دانشجو :شهال مهدوي

استاد راهنما :جالل برزين

استاد مشاور :مهديه صفرپور
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دانشجو :علي عابديني

اساتيد راهنما :رقيه جمجاه ،حسن عربي

پایان نامه

 -24عنوان :ريزذرات شبكهايشده پليوينيل الكل بارگذاريشده با ماده معطر

دانشجو :فخرالسادات ميرطالب

استاد مشاور :عزيزاله نودهي

اساتيد راهنما :فرهيد فرهمند ،محمد ايماني

 -25عنوان :بررسي سينتيك تخريب حرارتي-اكسيداسيوني نانوكامپوزيت پليپروپيلن/پليالكتيك اسيد در حضور و غياب سازگاركننده
استاد راهنما :حسينعلي خنكدار

		
دانشجو :نويد كريمپور مطلق

 -26عنوان :بررسي زخم پوش آلجينات و كلسيم كلريد

دانشجو :هانيه جمادي

استاد مشاور :سيدحسن جعفري

PVA

استاد راهنما :محمدتقي خراساني

ج) فرايندهاي پليمريزاسيون

 -27عنوان :سنتز نانوكامپوزيتهاي پلييورتاني پايهآبي با استفاده از پليال حاصل از

		
دانشجو :مهران داداش ضيائي

بازيافت PET

اساتيد راهنما :مهدي باريكاني ،هنگامه هنركار

مقطع دكتري

 -1عنوان :امتزاجپذيري ،رفتار ويسكواالستيك و چسبندگي تماسي آميزه پليمرهاي آكريلي كاتيوني و آنيوني نرمشده

دانشجو :هوفر سدادي

اساتيد راهنما :محمد ايماني ،محمد عطايي

 -2عنوان :بررسي اثر مخلوط الكتروني دهندههاي دياتري و سوكسيناتي يا سيليل ديال استري بهعنوان الكتروندهنده داخلي در كاتاليستهاي
زيگلر ناتا در سنتز پليپروپيلن

دانشجو :فاطمه پورسنگ

استاد راهنما :حسن عربي

استاد مشاور :نونا قاسمي

 -3عنوان :اثر تغيير نسبت تركيب و غلظت مخلوط امولسيفايرهاي دو زنجيره بر پليمريزاسيون امولسيوني وينيل كلرايد يا غلظت جامد باال
دانشجو :علياصغر مهدوي آكردي
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استاد راهنما :مهدي نكومنش حقيقي

معرفی کتاب

معرفی کتاب
چاپ سهبعدی و چهاربعدی مواد نانوکامپوزیتی پلیمری
فرایندها ،کاربردها و چالشها
سال انتشار2019 :
ويراستاران Kalim Deshmukh ،Kishor Kumar Sadasivuni :و

Mariam AlAli AlMaadeed
ناشرElsevier :

پیشرفتهایی در پلیمرهای پایدار
سنتز ،ساخت و شناسایی
سال انتشار2020 :
ویراستارانVimal Katiyar ،Amit Kumar :
و Neha Mulchandani
ناشرSpringer :
در این کتاب سنتز و شناسایی پلیمرهای
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در این کتاب فرایندهای پیشرفته چاپ سه و
چهاربعدی و آخرین توسعهها در مواد چاپ
بر پایه پلیمر جدید معرفی شدهاند .از این
رو ،خواننده را از مزایای این فناوری نوین
آگاه میسازد .فرایندها ،انتخاب مواد ،چاپ-
پذیری و نحوه آمادهسازی مواد کامپوزیتی
پلیمری برای چاپ سه و چهاربعدی در  17فصل این کتاب
ارائه شدهاند .همچنین ،فنون پیشرفته چاپ همچون مدلسازی
تهنشست ذوبشده ( ،)FDMتفکافت لیزری گزینشی (،)SLS
ذوب لیزری گزینشی ( ،)SLMذوب باریکه الکترونی (،)EBM
چاپ سهبعدی جوهرافشان ( ،)3DPلیتوگرافی سهبعدی ( )SLAو
رسم سهبعدی شرح داده شدهاند .در نهایت ،زمینههای کاربردی
عمده مانند الکترونیک ،هوافضا ،ساختمان و زیستپزشکی نیز به
همراه شرح مفصلی در باره طراحی ،ساخت و فراوری الزم در هر
مورد ارائه شده است.

برخی از عنوانهای فصلهای کتاب عبارتند از:
 مقدمهای بر فناوری چاپ سه و چهاربعدی :وضعیت کنونی وآخرین تحوالت
 کامپوزیتهای پلیمرپایه رسانا برای چاپ سه و چهاربعدیمدارهای الکتریکی
 کامپوزیتها و آمیختههای پلیمری حافظه شکلی برایکاربردهای چاپ سه و چهاربعدی
 ساخت پلیمرهای سه و چهاربعدی میکرو و نانوساختار بر پایهالکتروریسی
 کاربردهای پزشکی و زیستپزشکی نانوکامپوزیتهای پلیمریچاپشده سه و چهاربعدی
 مبانی و کاربردهای چاپ سه و چهاربعدی پلیمرها :چالشهایفراوری پلیمرها و چشمانداز آینده پژوهش

معرفی کتاب

پایدار و فرصتها و چالشهای بهکارگیری این پلیمرها به عنوان
جایگزینی برای مواد بر پایه نفت شرح داده شده است .همچنین،
شیمی پلیمرشدن و دادن خواص سفارشی به پلیمر به منظور
برآوردهکردن الزامات یک کاربرد خاص و فراورش این گونه
پلیمرها نیز بیان شده است.
این کتاب برای شیمیدانان و مهندسان مراکز علمی و صنعتی که
در زمینه پلیمرهای پایدار و تجاریسازی آنها کار میکنند ،سودمند
است .کتاب پیشرفتهایی در پلیمرهای پایدار در  17فصل تنظیم
شده که عنوان برخی از آنها عبارتنداز:
 راهبردهای سنتز پلیمرهای نوع زیستپزشکی پلیمرهای حاصل از کربن دیاکسید :مسیری به سوی آینده پایدار ساخت ،شناسایی و کاربردهای پلیمرهای زیستتخریبپذیر:پلیهیدروکسی آلکانوات
 -کوپلیمرهای جایگزین بر پایه آمینواسیدها و پپتیدها.

زیستپلیمرهای آبی
سال انتشار2020 :
نويسندهOlolade Olatunji :
ناشرSpringer :
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این کتاب اطالعات جامعی درباره آخرین
تحوالت در کاربردهای صنعتی ،فنون
فراوری و اصالح پلیمرهای بهدست آمده از
منابع دریایی در اختیار خواننده میگذارد.
کتاب زیستپلیمرهای آبی خواننده را با
زیستپلیمرهای کیتین ،کالژن ،آلژیناتها،
سلولوز و پلیاسترها و اهمیت صنعتی
درهمتنیده آنها و پیامدهای زیستمحیطی
آشنا میسازد.
این کتاب ،اثر منابع صنعتی سامانههای آبی برای مواد آلی و
معدنی بر محیط زیست را توضیح داده و موجب درک اهمیت
صنعتی و اقتصادی زیستپلیمرهای آبی میشود .افزون بر این ،این
سؤال را مطرح میکند که چگونه میتوان میان حفظ زندگی آبزیان و
عاليق صنعتی و اقتصادی با توسعه جایگزینهای تخریبپذیر برای
پالستیک توازن برقرار کرد .بنابراین ،کتاب زیستپلیمرهای آبی
برای دانشمندان در زمینه شیمی ،مواد و علوم و مهندسی پلیمر مفید
است این کتاب در  17فصل تنظیم شده است.
برخي از عنوانهاي فصلهاي اين كتاب به شرح زير است:
 مقدمهاي بر زيستپليمرهاي آبي84

 كيتين آلژيناتها كارگينانها گياهان آبزي و پروتئينهاي جلبكها آنزيمها پلياسترها ساير زيستپليمرهاي آبي -چشمانداز آينده.

نانوالیاف پلیمرهای الکتروریسیشده برای کاربردهای
غذایی و بهداشتی
سال انتشار2020 :
نويسندهMarija Gizdavic-Nikolaidis :
ناشرMDPI :
این کتاب دربرگیرنده پژوهشهای جاری
در این زمینه با تمرکز ویژه بر توسعه
شبکههای نانوالیاف الکتروریسیشده
برای کاربردهای مختلف پزشکی است.
شبکههای نانوالیاف پلییورتان بر
پایه  PCLالکتروریسیشده قابلیتهای
حافظه شکلی پیشرفته و زیستسازگاری
خوبی را نشان میدهند .این شبکههای
نانوالیافی حافظه شکلی با مطالعه بیشتر میتوانند دریچهای به آثار
تغییرات ساختاری ماتریس دینامیک بر رفتار سلولها بگشاید .در
این کتاب مزایای روش الکتروریسی در ایجاد نانوالیاف با استفاده
از پلیمرهای طبیعی و سنتزی که در دارورسانی ،حاملهای عوامل
درمانی ،زخمپوشها و مهندسی بافت کاربرد دارند ،شرح داده شده
است .این کتاب شامل پنج فصل با عنوانهای زیر است:
 زیستفعالیت و پایداری افزایشیافته Curcuma comosa Roxb.در نانوالیاف ژالتین الکتروریسیشده
 الیاف هیدروژل از خمیر کربوکسیمتیل درخت ساگو و مطالعاترهایش آن بهعنوان حامل دارویی متیلن بلو
 ساخت شبکههای نانوالیافی جاذب آب برای حذف موثر آباضافی از بیماران نارسایی کلیه
 خواص مکانیکی افزایشیافته نمدهای نانوالیاف کربن برایکاربردهای پزشکی
 شبکههای نانوالیاف حافظه شکلی با جهتگیری سلول قابلبرنامهریزی.

