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اینیوس )INEOS(، شرکت چندملیتی صنایع شیمیایی است که طیف 
گسترده ای از مواد شیمیایی، محصوالت پتروشیمی و پالستیک را 
در کارخانه های خود تولید می کند. شرکت اینیوس در سال ۱۹۹۸ 
با خرید بازوی صنایع شیمیایی شرکت BP، توسط جیم راتکلیف 
 BASF ،DOW راه اندازی شد. در حال حاضر، پس از شرکت های
Chemical و Lyondell Basell، به عنوان چهارمین شرکت بزرگ 

شیمیایی جهان شناخته می شود.
دفتر مرکزی این شرکت در شهر رول سوئیس قرار دارد و دفتر 
عملیاتی آن نیز در شهر لیندهارست در همپشایر بریتانیا مستقر است. 
اینیوس که هم اکنون بزرگ ترین شرکت خصوصی بریتانیاست، در 
مجموع دارای ۴۹ کارخانه تولید محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی 

در ۱۷ کشور جهان است.
به دنبال خریداري سهام شرکت BASF، شرکت اینیوس تبدیل 
به بزرگ ترین تولیدکننده مونومر استیرن و پلي استیرن و محصوالت 
از سهام  این شرکت 50 درصد  در جهان شد.  استیرني  تخصصي 
از  کرد.  خریداري  یورو  میلیارد   ۱/۱ ارزش  به  را   BASF شرکت 
و   ABS ،LDPE ،HDPE مي توان  شرکت  این  عمده  محصوالت 

آمیزه هاي PVC و PP را نام برد.

این  محصوالت  از  گسترده ای  طیف 
الکلي،  حالل هاي  انواع  شامل  شرکت 
 اولفین ها، اولیگومرها، نیتریل ها، فنول ها و 
شرکت،  این  همچنین  مي شود.  نیز  غیره 
پلي اتیلن،  تولید  )لیسانس(  فني  دانش 
پلي استیرن،  وینیل ها،  پلي پروپیلن، 

آکریلونیتریل و محصوالت کلر-آلکالي را به پتروشیمي هاي جهان 
ارائه داده است.

در بحران کرونا که اخیرا مردم سراسر جهان را تحت تاثیر قرار 
ضدعفوني  مایع  درماني  مراکز  به  کرد،  اعالم  اینیوس  است،  داده 
رایگان اهدا مي کند. این شرکت اظهار کرده است، به تولید ماهانه 

یک میلیون عدد از این محصول رسیده است.

http://www.ineos.com      :منبع
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شرکت صنعتی جی ليان جی
ویژه  )منطقه  بوشهر  استان  در  واقع  لیان جی،   گروه صنعتی جی 
اقتصادی 2( در سال ۱3۸2 تاسیس شد. این شرکت به عنوان یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان ورق های پلیمری در سطح خاورمیانه 
عرصه  در  رقابت  قابل  و  جهانی  استانداردهای  با  محصوالتی 
بین المللی را عرضه می کند. گروه صنعتی جی لیان جی با استفاده 
از دستگاه های مدرن، قابلیت تولید 2۸000 تن از انواع محصوالت 

و  لیان جی  این گروه صنعتی شامل شرکت های جی  داراست.  را 
صنعت پالست پارس لیان است.

امروزه  پلیمر،  برندی مطرح در صنعت  به عنوان  لیان جی  جی 
و  شده  شناخته  کامال  نیز  خاورمیانه  سطح  در  ایران  بر  افزون 
محصوالت آن دارای ۱0 سال ضمانت و 5 سال بیمه است. گروه 
 صنعتی جی لیان جی بزرگ ترین تولیدکننده ورق های پلی کربنات و 
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اخبار علمی

پلی کربنات در خاورمیانه است.  تولیدکننده ورق های موج دار  تنها 
در حال حاضر، عمده واحدهای تولیدی و صنعتی در کشورهای 
از  برق  انرژی  مصرف  هزینه های  کاهش  براي  توسعه یافته، 
پوشش های شفاف مقاوم )ورق های پلی کربنات( در سقف و دیواره 

سازه ها استفاده می کنند.
گروه  در  این محصول  باکیفیت  تولید  به  توجه  با  منظور،  بدین 
کاهش  برای  آن  بودن  به صرفه  مقرون  و  جی  لیان  جی  صنعتی 
هزینه های نصب و آب بندی )به دلیل همگام بودن(، تاکنون بسیاری 
از واحدهای بزرگ صنعتی از ورق های )شفاف، طرح دار و رنگی( 
موج دار در سقف و دیوار در کنار ورق های گالوانیزه یا دیواره های 
موجب  مورد  این  کرده اند.  استفاده  نورگیر  عنوان  به  ساندویچی، 
روشنایی  برای  انرژی  مصرف  هزینه های  در  بسیاری  صرفه جویی 

سازه شده است.
)مانند  را  شفاف  ورق های  کلیه  که  عموم،  تصور  برخالف 
فایبرگالس و پی وی سی( به اشتباه شکننده و دارای قابلیت منفی 
 260( ضدضربه  کامال  پلی کربنات  ورق های  می دانند،  پوسیدگی 
برابر مقاوم تر از شیشه( بوده و با الیه محافظ ضدفرابنفش که روی 
 ورق پوشش یافته است، کامال در برابر تابش آفتاب، مقاوم هستند و 

پوسیدگی ندارند.

انواع محصوالت
محصوالت این شرکت انواع ورق های پلیمری از جمله آکریلیک، 
چندجداره  تخت،  ورق های  شکل  به  پلی کربنات  و  کریستال 
و  )سینوسی  موجدار  و  مثلثی(  سه جداره  سه جداره،  )دوجداره، 

ذوزنقه ای( است.

کاربردها
ورق های تولیدی )به ویژه پلی کربنات( جایگزین مناسبی برای شیشه 
با مزایایی همچون سبکی، استحکام بیشتر، عایق صوتی و گرمایی 
هستند. به طور کلی، هرجا نیاز به پوششی باشد که نور از آن عبور 
و  تزئینی  طراحی های  در  می شوند.  گرفته  به کار  ورق ها  این  کند، 
در  زیبایی  این ورق ها جلوه های  از  استفاده  با  داخلی  دکوراسیون 

ساختمان ایجاد می شود. 
این  گسترده  کاربرد  پیدایش  باعث  شرکت  این  تولیدات  تنوع 
محصوالت در صنایع مختلف شده است، مانند صنعت ساختمان، 
و  نورگیر  پارکینگ ها،  سقف  استخرها،  پوشش  سایبان،  و  آالچیق 
پیاده،  گنبد، نمای ساختمان ها، مبلمان شهری، سقف پل های عابر 
داخلی،  دکوراسیون  کاذب،  سقف  بزرگ،  ورزشگاه های  پوشش 
آسانسورهای پانوراما )پلی کربنات تخت جایگزین شیشه(، کیوسک 
تلفن، ایستگاه اتوبوس، دیواره های صوتی کنار بزرگ راه ها، کیوسک 
عابر بانک، دستگاه نوبت دهی بانک، المان های شهری، گلخانه های 
و  چاپ  سازه(،  )نورگیر  سوله  دیواره  و  سقف  مدرن،  و  صنعتی 
و  شیمیایی  صنایع  فوالد،  صنایع  تبلیغاتی(،  استندهای  )برای  لیزر 
 پتروشیمی، صنعت خودرو، شیشه های ضدگلوله، سپرهای ایمنی و 

سایر صنایع.
محصوالت تولیدی شرکت جی لیان جی در مدت عرضه سهم 
قابل توجهی در صنعت پلیمر را به خود اختصاص داده اند. همچنین، 
و  شرکت ها  است.  بوده  متعددی  پروژه های  مجری  شرکت  این 
از مصرف کنندگان محصوالت  در کشور  متعددی  فعال  واحدهای 

این شرکت به شمار می روند. 
http://www.jlianj.com       :منبع
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پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي اميركبير

مقطع كارشناسي ارشد، سال 1398

الف( مهندسی پليمر

SEBS/MWCNT/ Graphene بر رفتار گرانروكشساني و خواص الكتريكي نانوكامپوزيت هاي SEBS 1- عنوان: اثر ريزساختار بين بلوكي
استاد مشاور: مهدي رفيع زاده استاد راهنما: حسين نازك دست  دانشجو: سيده كوثر علوي 

2- بهبود چاپ پذيري آميزه پلي اتيلن سبك شبكه اي شده
استاد مشاور: اِرهان بات اساتيد راهنما: محسن محسني، مرتضي ابراهيمي      دانشجو: نويد مستوفي سركاري 

3- سنتز و بررسي اشتعال پذيري نانوكامپوزيت پلي يورتان
استاد راهنما: گيتي ميرمحمد صادقي دانشجو: سيد محمد سميعاني فرد 

4- الكتروريسي مذاب PLA/TPU: بررسي اثر شرايط فرايندي بر قطر و كيفيت سطح الياف
اساتيد راهنما: حميد گرمابي، حسين نازك دست دانشجو: الناز عرفانيان 

5- مدل سازي رفتار رئولوژيكي چسب هاي حساس به فشار با كمك ديناميك براوني و مقايسه با نتايج تجربي
استاد راهنما: مصطفي احمدي دانشجو: شايان جبارزاده 

6- سنتز نانوكامپوزيت هاي زيستي بر پايه نانولوله  طبيعي هالويسيت و پلي دوپامين، به منظور بررسي خواص جذب و رهايش مولكول مدل
استاد راهنما: وحيد حدادي اصل دانشجو: فاطمه خاني پور 

7- سنتز و شناسايي پلي الكتروليت مالمين فرمالدهيد سولفون دارشده و بررسي اثر ابرنرم كنندگي يا روانكاري آن بر آميزه گچي
استاد راهنما: ناصر محمدي دانشجو: فائزه رخشاني 

فرايند  مدت  در  نانوذره  حاوي  فلوئوروپليمر  و  اپوكسي  رزين  پايه  بر  نانوكامپوزيت هاي  ريزساختار  تغييرات  نظري  و  تجربي  بررسي   -8
شبكه اي شدن

اساتيد راهنما: سيدرضا غفاريان عنبران، حسام مكي دانشجو: آرميتا شريفي 

ب( مهندسی پليمر- گرايش فراورش

9- سنتز درجاي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني در مجاورت نانوذرات هالويسيت عامل دار شده با Fe3O4 با رفتار حافظه شكلي
استاد راهنما: وحيد حدادي اصل دانشجو: فاطمه محمدزاده 

10- الستيك گرمانرم زيست تخريب پذير پخت ديناميكي شده بر پايه پلي الكتيك اسيد و پلي كلروپرن، بررسي ميكروشكل شناسي و خواص 
مكانيكي

استاد راهنما: علي اصغر كتباب دانشجو: زهرا شاهرودي 
PLA/PU/GR 11- ارتباط بين ريزساختار با خواص رسانش الكتريكي ومكانيكي سامانه نانوكامپوزيتي پخت ديناميكي شده بر پايه

اساتيد راهنما: حسين نازك دست، علي اصغر كتباب دانشجو: مريم عامري       

پ( مهندسی پليمر- گرايش صنايع رنگ

12- پوشش هاي تبديلي بر پايه فسفات، زيركونيم و تيتانيم روي فوالد: بررسي مقاومت به خوردگي، چسبندگي و جدايش كاتدي
استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار دانشجو: حميد حاجي عبدل پور 

http://www.irandoc.ac.ir      :منبع
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13- ساخت و مشخصه يابي نانوذرات نوركاتاليزگر اصالح شده با گرافن كسيد احياشده به منظور استفاده در غشاهاي پليمري تخريب كننده 
مواد رنگزاي آلي

استاد راهنما: علي اصغر صباغ الواني دانشجو: مهسا گل محّمدي 

ت( مهندسی پليمر- گرايش نانوتکنولوژی

14- مطالعه اثر افزايش نانولوله هاي كربني بر شكل شناسي سلولي و رسانش الكتريكي اسفنج پلي پروپيلن
استاد راهنما: عزيزه جوادي دانشجو: محمد سعيد سيداكبري 

مقطع دكتري، سال 1397

الف( مهندسی پليمر

1- عنوان: تهيه و ارزيابي هيدروژل هاي تشكيل شونده در محل بر پايه آلژينات-پلي اتيلن گليكول براي كاربرد در مهندسي بافت
استاد مشاور: حسين بهاروند استاد راهنما: حميد ميرزاده  دانشجو: محمدحسين قانيان 

2- عنوان: بررسي ترموديناميكي سامانه پلي الكتيك اسيد-پلي يورتان در مجاورت عوامل اصالح كننده زنجير و نانولوله كربني
استاد راهنما: حميد گرمابي دانشجو: اميد يوسف زاده 

3- عنوان: شبيه سازي ديناميك مولكولي، سنتز و مشخصه يابي پليمرهاي قطعه اي پلي يورتان
استاد راهنما: وحيد حدادي اصل دانشجو: محمد مسعود ميرحسيني 

4- عنوان: بررسي نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر ريزساختار و ارزيابي رابطه بين ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي سه جزئي بر پايه 
PS/EPDM/PA6

استاد مشاور: شيرين شكوهي استاد راهنما: احمد عارف آذر   دانشجو: مرضيه عليدادي شمس آبادي 
5- عنوان: تهيه و بررسي ميكرو-نانوكپسول  و عملكرد آن در پوشش هاي هوشمند خودترميم شونده مقاوم به خوردگي

استاد راهنما: علي اصغر سرابي دارياني دانشجو: محمد علي زاده 

ب( مهندسی پليمر- صنايع پليمر

6- عنوان: بررسي اثر الياف پليمري بر غلتك پذيري و بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت هاي سيماني
استاد راهنما: فرهاد شريف دانشجو: محمد علي اطميناني اصفهاني  

7- عنوان: تهيه نانوكامپوزيت اپوكسي-آكريليك رابر-گرافن و مطالعه رفتار چقرمگي آن
استاد راهنما: اعظم جاللي آراني دانشجو: مهدي مهرابي كوشكي 

8- عنوان: ژل ريسي و پايدارسازي گرمايي كوپليمر )آكريلونيتريل-ايتاكونيك اسيد( در مجاورت نانوصفحات گرافن اكسيد به منظور توليد نوار 
كربني

استاد مشاور: سيدرضا غفاريان استاد راهنما: ناصر محمدي   دانشجو: محمود حيدري 
9- عنوان: طراحي و ساخت داربست نانوالياف پپتيدي خودآرا براي بندآوردن سريع خونريزي

اساتيد مشاور: شاداب باقري خولنجاني، سعيد امانپور استاد راهنما: حميد ميرزاده  دانشجو: منصوره السادات سيدكريمي 
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پ( مهندسی پليمر- صنايع رنگ

10- عنوان: تهيه و اليه نشاني اكسيدهاي فلزي ناهمسان بر پايه واناديم جهت استفاده در سلول هاي فتوالكتروشيميايي تجزيه آب و بررسي اثر 
بسترهاي نانوساختاري بر مشخصه هاي نوركاتاليزگري

استاد مشاور: نعيمه ناصري طاهري استاد راهنما: علي اصغر صباغ الواني  دانشجو: حسن سامعي 
11- عنوان: سنتز و بهينه سازي تركيبات پلي كربوكسيالتي در صنايع بتن مسلح به عنوان ابر روان كننده و بررسي مقاومت خوردگي آن ها به عنوان 

بازدارنده در محيط
اساتيد راهنما: منوچهر خراساني، علي اصغر سرابي دانشجو: آزاده السادات فضايل 

12- عنوان: سنتز پراكنه هاي پلي يورتان آب پايه خودشبكه اي شونده تاخيرانداز شعله براي پوشش دهي چرم
اساتيد راهنما: منوچهر خراساني، مرتضي ابراهيمي دانشجو: سيده فرزانه طباطبائي حسيني  

 13- عنوان: ساخت كامپوزيت هاي آكريالتي تابش پز UV-LED و بررسي اثر نانوذرات اصالح شده به روش سل-ژل بر مشخصه هاي مكانيكي و 
پايداري آن ها

استاد راهنما: علي اصغر صباغ الواني دانشجو: خسرو مرادي 

ت( مهندسی پليمر- نانوفناوری

14- عنوان: سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت خوشه اي هسته-پوسته آهن اكسيد ابرپارامغناطيس-هيدروژل پليمري براي كاربرد در تشخيص 
تومورهاي سرطاني

اساتيد راهنما: سعيد پورمهديان، محمد مهدي طهرانچي دانشجو: سيد محمد رضا دادفر 
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پلیمری دومحیط دوست: سنتز، خواص،  هم شبکه های 
مدل سازی و کاربردها 

سال انتشار: 2020
Costas S. Patrickios :ويراستار

Royal Society Of Chemistry :ناشر

دومحیط دوست  پلیمری  هم شبکه های 
هستند  پلیمری  هیدروژل  نوعی   )APCNs(
که قطعه های پلیمری آب گریز آن ها و اجزای 
کمتری  آبی  تورم  ایجاد  باعث  آب دوست 
به  نسبت  بهتری  مکانیکی  خواص  و  شده 

هیدروژل های معمولی در آن ها ایجاد می شود. توجه روزافزون به 
این طبقه جدید از پلیمرها موجب انجام پژوهش های پایه در این 

سامانه ها و همچنین ایجاد کاربردهای جدید شده است.
و  می پردازد  APCNها  زمینه  در  تحوالت جدید  به  کتاب   این 
در چهار بخش سنتز، خواص، کاربردها و مدل سازی تدوین شده 
است. معماری های هم شبکه های آمده در فصل های کتاب، عمدتا 
به مواردی اشاره دارند که از ماکروشبکه سازهای آب گریز ناشی 
طراحی های  حال،  این  با  دارند.  کالسیک  رویکردي  و  می شوند 
شامل  بحث  مورد  جالب  خواص  است.  شده  ارائه  نیز  مدرن تر 
تورم آبی، خواص گرمافیزیکی و مکانیکی، خودگردایش، فعالیت 
توصیف  کاربردهای  است.  پروتئین  سطحی  جذب  و  الکتریکی 

شده در فصل های این کتاب شامل استفاده از هم شبکه ها به عنوان 
بافت،  مهندسی  و  دارورسانی  داربست های  نرم،  تماسی  لنزهای 
ماتریس های زیست کاتالیزي ناهمگن و غشاهای داراي نفوذپذیری 
درباره  مهمي  نظریه  به  فصل  یک  نهایت،  در  است.  کنترل پذیر 

مدل سازی خودگردایش APCNها نیز اختصاص یافته است.
و  دانشجویان  برای  و  شده  تنظیم  فصل   15 در  کتاب  این 
پلیمری، شیمی  هیدروژل ها، شبکه های  به  پژوهشگران عالقه مند 
و  نانومواد  و  خودگردایش  مواد  دسته ای،  کوپلیمرهای  پلیمر، 

همچنین کاربردهای آن ها مفید است.

پلیمرهای تأخیرانداز شعله بدون هالوژن: نسل بعدی 
پرکننده ها در کاربردهای نانوکامپوزيت های پلیمری

سال انتشار: 2020
Suprakas Sinha Ray و Malkappa Kuruma :نويسندگان

Springer :ناشر

 در این کتاب تالش های پژوهشی دانشگاهی و 
صنعتی اخیر درباره پلیمرهای تأخیرانداز شعله 
)FR( بدون هالوژن و نانوکامپوزیت های آن ها 
از  خالصه ای  همچنین،  است.  شده  مرور 
 FR پلیمرهای  مختلف  انواع  سنتز  روش های 
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تأخیراندازی  رفتار  نیز  و  آن ها  نانوکامپوزیت های  و  هالوژن  بدون 
شعله، تصاعد گاز سمی در هنگام احتراق و روش های بازدارندگی 

ارائه شده اند.
در کتاب پلیمرهای تأخیرانداز شعله بدون هالوژن درباره اهمیت 
نانوذرات اکسید فلز، نانوخاک رس و گرافن در بازدارندگی شعله 
بحث شده و به خواص تأخیراندازی ترکیبات مختلف FR دارای 
پلیمرها، سازوکارهای FR و روش های انتشار گازهای سمی از آتش 
و بازدارندگی به طور مفصل پرداخته شده است. اثرهای هم افزایی 
میان ترکیبات مختلف FR و اهمیت پایداری گرمایی و چکه کردن 
این  مطالعه  است.  بیان شده  پلیمرها   FR برای خواص  نیز  مذاب 
و  پلیمر  مهندسی  و  علوم  زمینه های  در  پژوهشگران  برای  کتاب 
است.  سودمند  مواد  علوم  و  شیمی  رشته های  دانش آموخته های 
 عنوان های 7 فصل این کتاب عبارتند از: مقدمه، احتراق پلیمرها و 
 ،FR پلیمرهای  سنتز  در  به کاررفته   FR انواع  شعله،  تأخیراندازی 
 پلی یورتان های تأخیرانداز شعله، چکه کردن مذاب و تشکیل زغال و 

نانوکامپوزیت های پلیمری برای کاربردهای تأخیراندازی شعله.

PET مواد افزوده شده غیرعمدی به آب معدنی بطری

سال انتشار: 2020
،Maria Anna Coniglio :نويسندگان

Pasqualina Laganà و Cristian Fioriglio

Springer :ناشر

این کتاب موضوع مهمی براي صنعت مواد در 
 تماس با مواد غذایی، یعنی مواد غیرعمدی اضافه شده )NIAS( و 
ترکیبات   NIAS می کند.  مطرح  را   PET بطری  آب  بر  آن ها  تأثیر 
شیمیایی هستند که در مواد در تماس با مواد غذایی وجود دارند. 
و  نمی شوند  اضافه  تولید  فرایند  طی  فنی  دالیل  به  ترکیبات  این 
 NIAS هستند.  بی اطالع  آن ها  وجود  از  معموالً  مصرف کنندگان 
می توانند شامل محصوالت تجزیه یا تخریب، ناخالصی های موجود 
در مواد اولیه، محصوالت جانبی ناخواسته یا آالینده های ناشی از 
فرایندهای بازیافت باشند که تولیدکنندگان بسته بندی را به چالش 
می کشد. در اروپا، آیین نامه های شماره 1935-2004 و 2011-10 
اتحادیه اروپا، به ترتیب، اصول کلی ایمنی و بی اثری را برای کلیه 
مواد بسته بندی و قوانین مربوط به ترکیب مواد پالستیکی در تماس 
معموالً  که  پالستیک هایی  میان  در  کرده اند.  تنظیم  غذایی  مواد  با 
استفاده  غیرالکلی  نوشابه های  سایر  و  آب  برای  بطری  به عنوان 

و  شیمیایی  پایداری  دلیل  به   )PET( ترفتاالت  پلی اتیلن  می شوند، 
بیشترین  مناسب،  بازیافت  قابلیت  و  کم  وزن  شفافیت،  فیزیکی، 
مصرف را دارد. افزون بر این، افزودنی های بسیار کمی برای تولید 
پیچیده  فرمول بندی  دلیل  به  این،  وجود  با  می شود.  استفاده  آن 
 PET را می توان در آب بطری NIAS ،پلیمرها، فرایندها و انبارش
بر  افزون  کتاب  این  یافت.  نیز  یا سمی  بالقوه سرطان زا  اثرهای  با 
مرور مقررات اروپایی NIAS در مواد بسته بندی پالستیکی، آگاهی 
از ترکیب شیمیایی آن ها در آب بطری PET و بحث مفیدی درباره 

NIAS و سمیت آن ها ارائه می دهد.

عنوان 4 فصل این کتاب عبارت از آب و سالمتی، آب در بطری، 
پلی اتیلن ترفتاالت و مواد افزوده شده غیرعمدی است. 

کاربردهای  برای  پلیمرپايه  هوشمند  کامپوزيت های 
اپتوالکترونیک و انرژی

سال انتشار: 2020
 ،M.R. Siddaramaiah :ويراستاران

Joong Hee Lee و Nithin Subramani

Elsevier :ناشر

در کتاب کامپوزیت های هوشمند پلیمرپایه 
برای کاربردهای اپتوالکترونیک و انرژی، چگونگی تهیه و به کارگیری 
این گونه کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های هوشمند برای کاربردهای 
جدید نوری، حسگرها و زمینه هاي مرتبط با انرژی بیان شده است. 
پلیمری  کامپوزیت های  مبانی  درباره  مقدماتی  بخش  با  کتاب  این 
هوشمند، از جمله روابط خواص و ساختار و پلیمرهای مزدوج آغاز 
می شود. در سایر بخش ها، کاربردهای نوری شامل استفاده از این 
کامپوزیت ها برای متمرکزسازهای خورشیدی نورتاب، کاربردهای 
کپسول سازی  فرابنفش،  محافظ های  نور،  تبدیل  الکتروکرومیک، 
و  روباتیک  کرنش،  گاز،  حسگرهاي  جمله  از  حسگرها   ،LED

لمسی ارائه می شود. بخش های پایانی دربرگیرنده کاربردهای مرتبط 
با انرژی، از جمله برداشت و تبدیل انرژی، ذخیره سازی، برداشت 
پانزده  در  که  کتاب  این  هستند.  موارد  سایر  و  ارتعاشی  انرژی 
فصل تنظیم شده، راهنمای خوبی برای پژوهشگران، دانشمندان و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه پلیمرها و مواد هوشمند، 
علوم پلیمر، کامپوزیت ها، نانوکامپوزیت ها، الکترونیک و علوم مواد 
 است. همچنین برای دانشمندان، متخصصان شاغل در مراکز تحقیق و 
از  آن ها  در  که  محصوالتی  با  که  است  مفید  مهندسانی  و  توسعه 

کامپوزیت های پلیمری هوشمند استفاده می شود، سروکار دارند.

 

 


