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مواد  تولیدکننده  پیشرو  و  بزرگ  شرکت های  از   Evonik شرکت 
شیمیایی تخصصي در جهان است که در حوزه های مختلف تولید 
محصوالت شیمیایی فعالیت می کند. این شرکت در بیش از 100 
کشور در سراسر جهان فعال است و در سال 2019 مقدار فروش آن 
13/1 میلیارد یورو و سود عملیاتی آن 2/15 میلیارد یورو بوده  است. 
در هلدینگ پتروشیمی Evonik بیش از 32.000 کارمند برای هدفی 
می خواهد   Evonik پتروشیمی  "شرکت  که  شعار  این  با  مشترک 
همکاری می کنند. نمودار  بهبود بخشد "  روزبه روز زندگی بشر را 
تاریخچه تصویری این شرکت در شکل زیر نشان داده شده است.

خوراک  یا  دارو  تشک،  الستیک،  مستقیم  به طور  شرکت  این 
این  از  بخشی  آن  پتروشیمی  هلدینگ  در  اما  نمی کند،  تولید  دام 
محصوالت تولید می شود. در حالی  که تولید این شرکت اغلب تنها 
مقادیر کمی از مواد را تشکیل می  دهد، همین مقدار نیز تفاوت های 
 Evonik که  است  این  دلیل  می کند.  ایجاد  را  توجهی  درخور 
کشسان تر،  تشک های  با کیفیت تر،  الستیک های  چون  محصوالتی 

داروهای مؤثرتر و مواد اولیه حیوانات سالم تر تولید می کند. 
طبقه بندی  قابل  بخش  چند  در   Evonik تولیدی  محصوالت 
است. در بخش مواد هوشمند )smart materials(، مواد کار آمدی 

برای سامانه های سازگار با محیط زیست 
روکش  رنگ،  خودرو،  بخش های  و 
مواد  بخش  می شوند.  تولید  چسب،  و 
و  محصوالت  از  متشکل  کاربردی، 

فناوری هایی است که به طور مداوم بهبود می یابند. آن ها پایه بسیاری 
یا  داروسازی  تغذیه،  زمینه های  در  مثال  برای  نوین،  کاربردهای  از 
پالستیک هستند. بخش فناوری و زیرساخت به عنوان محرک نوآوری 
از  کاملی  طیف  تولید،  محیط  در   )digitalization( رقمی شدن  و 

تخصص ها را حول محور تولید مواد شیمیایی ارائه می دهد.
بازارهای مصرف نهایی این هلدینگ پتروشیمی شامل محصوالت 
مصرفی و مراقبت های بهداشتی، تولید وسایل نقلیه و ماشین آالت، 
مواد غذایی و خوراک، الستیک و پالستیک، صنعت ساختمان سازی، 
محصوالت دارویی، فلزی و نفتی، کاغذی و چاپی، رنگ و روغن  و 
از  است.  کشاورزی  و  الکترونیک  مهندسی  به  مربوط  محصوالت 
طیف گسترده محصوالت می توان به مواردی چون سیلیکای تف زاد 
)fumed silica( یا کاربردهای بسیار فراوان با نام تجاری Aerosil، انواع 
چسب و رزین، پلی آمیدوآمین و ترکیبات آلیفاتیک و آلیفاتیک حلقوی 
آمینی برای استفاده به عنوان عوامل پخت در تمام کاربردهای اپوکسی، 
به ویژه رزین های اپوکسی آب پایه )waterborne( با کاربرد کف پوش  و 
 )non-re active( غیرواکنشی  پلی آمیدهای  صنعتی،  پوشش های 
ترکننده  عوامل  داغ،  مذاب  و  در جوهرهای چاپ  استفاده  برای 
ویژه، پراکنده سازها، امولسیون کننده ها و ضدکف ها برای استفاده 
در فرمول بندی آفت کش ها و مواد کمکی مخلوط شونده در مخزن 
)tank-mix adjuvants and pesticide(، مواد واسطه چندعاملی برای 
علف کش ها، رنگ های واکنشی، روشن کننده های نوری و بسیاری از 

کاربردهای ویژه دیگر اشاره کرد.
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اخبار علمی

انواع  1-بوتن،  گاز  همچون  پتروشیمیایی  مواد  همچنین، 
مانند  پلیمرهای مختلف  تولید  برای  کاتالیزگرهای مصرفی  اجزای 
نگه دارنده های  ساخت  در  استفاده  برای  اتانوالت  منیزیم  تولید 
کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا، پلی آلفا اولفین های بی شکل، کوپلی استرها، 
دیگر  از  پلی استر-پلی ال ها  پلی بوتادی ان ها،  پلی آکریالت ها، 

محصوالت تولیدی این شرکت هستند.
Evonik تولیدکننده افزودنی های غذایی در شش واحد در پنج 

کشور بوده و تنها شرکتی در جهان است که تولیدکننده آمینواسیدهای 
مهم استفاده شده در تغذیه نوین حیوانات است.

در ساخت  عمده ای  نقش  الیاف  با  تقویت شده  کامپوزیت های   
 21 قرن  کلیدی  فناوری های  از  یکی  به عنوان  سبک،  سازه های 
بلکه  نمی کند،  تولید  کامپوزیت  مستقیم  به طور  این شرکت  دارند. 
اجزای استفاده شده در این کامپوزیت ها را می سازد. Evonik اخیرا 
با سرمایه گذاری 400 میلیون یورویی با هدف باز سامان دهی شاخه 
این شرکت، ساخت  پلی آمید  گروه  در  کارآمد  کاربردی  پلیمرهای 
تأسیسات پلی آمید 12 را آغاز کرده  است. این سرمایه گذاری، ظرفیت 
کل تولید پلی آمید 12 شرکت را تا بیش از 50 درصد افزایش می دهد. 
این محصول در  تولید  فعلی  تأسیسات  تکمیل کننده  یاد شده  طرح 
پارک صنایع شیمیایی Marl Chemical Park( Marl( در ایالت نور 
در این وست فالن آلمان است. همچنین، تعدادی مجتمع فرعی به 
این پلیمر و مواد اولیه تولید آن اختصاص یافته است. انتظار می رود، 
تأسیسات این مجموعه تا نیمه اول سال 2021 میالدی در مدار تولید 
قرار گیرد. همچنین، Evonik درحال دو برابر ساختن ظرفیت تولید 
پلی آمیدهای شفاف خود در محل پارک صنایع شیمیایی Marl است.

کرونا تالش  با ویروس  تمام جهان  درگیری  با  و  در حال حاضر 
این  با  سریع  مقابله  برای  مؤثر  داروی  ساخت  برای  همه جانبه ای 
در  موجود   )API( فعال  دارویی  اجزای  است.  در جریان  ویروس 
داروها در یک فرایند سنتز شیمیایی چند مرحله ای پیچیده با استفاده 
از کاتالیزگرهای پودر فلزات گران بها تولید می شوند. کاتالیزگر پودر 
می شوند.  تولید   Evonik کاتالیزگر  تولید  خط  در  گران بها  فلزات 
 ،Evonik کاتالیزگر  تجارت  توسعه  بازاریابی  و  رئیس  گفته  به 
بدون این کاتالیزگرها، که در بیشتر موارد برای این برنامه به طور 
امکان پذیر  کار آمد  سنتز  یافته اند،  توسعه  یا  شده  انتخاب  خاص 
پاالدیم  واقع  در  گران بها  فلزات  پودر  کاتالیزگرهای  بود.  نخواهد 
ریز پراکنشی است که به عنوان ماده حامل به کربن فعال شده اعمال 
موثر  هیدروژن دار کردن  فعال  بسیار  کاتالیزگرهای  این  می شوند. 
ممکن  را  فعال  دارویی  ماده   )deprotection( حفاظت زدایی  و 
می کنند. از کاتالیزگرها می توان چند بار استفاده کرد، زیرا پس از 

استفاده قابل بازیابی هستند.
برای  الزم  تجاری  مقادیر  در   Evonik کاتالیزگرهای  هم اکنون 
تولید انبوه اجزای ترکیبی فعال و نیز نمونه های آزمایشگاهی، برای 
 ،Evonik .گسترش تولید اجزای دارویی فعال جدید، تأمین می شود
کاتالیزگرهای پودری حاوی فلزات گران بها را در واحد های خود 
 Dombivli متحده(،  )ایاالت   Calvert City )آلمان(،   Hanau در 
)هند(، شانگهای )چین( و Tsukuba )ژاپن( تولید می کند و با بیش 
از 70 سال تجربه در این حوزه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آن 

در سراسر جهان است. 

www.nipna.ir .1منابع:

2. www.evonik.com

3. www.payampetro.ir
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شرکت تعاونی توليد رنگ و رزین الوان
شرکت رنگ و رزین الوان از سال 1360 فعالیت خود را در زمینه 
تولید انواع مختلف رنگ، شامل رنگ هاي پالستیکي و روغني آغاز 
کرد. در اوایل دهه 1370 این شرکت با تغییرات مدیریتی به شکل 
تعاونی خانوادگی به مسیر خود ادامه داد که به گسترش سهم بازار 
داخلی در استان هاي شمالی، شرقی، غربی و جنوبی کشور منجر شد.
شرکت رنگ الوان با توجه به تشکیالت سازماني، امکانات آزمایشگاهي و 
کارگاهي و برخورداری از نیروي متخصص موفق به دریافت پروانه واحد 
تحقیق و توسعه از سوي وزارت صنایع و معادن در آبان ماه 1384 شد و 
تاکنون پژوهش هاي مختلفي را در زمینه رنگ و پوشش انجام داده است.
شرکت   )R&D( توسعه  و  تحقیق  واحد  درباره  توجه  قابل  نکته 
الوان این است که تنها در زمینه ترکیب رنگ ها فعالیت نمي کند، 
بلکه ارائه راهکارهاي جدید براي محافظت بهتر و بلند مدت تر از 
تا  گرفته  خانه ها  از  تجاري  و  ملي  شخصي،  با ارزش  دارایي هاي 
کارخانه ها، جاده ها تا پل ها، مبلمان و اثاثیه تا قایق ها و کشتي ها و 
پاالیشگاه ها و صنایع مختلف را جزء اهداف خود قرار داده است.

با  تقویت شده  رنگ هاي  از  مجموعه اي  واحد  این  متخصصان 
رنگ هاي  با  مقایسه  در  که  کرده اند  ارائه  و  طراحي  نانوفناوری 
معمولي از پایداري و ماندگاري بیشتري برخوردار بوده و هر یک 
داراي خواص منحصر به فردي است. از جمله این خواص مي توان 
ضدقارچ و ضدباکتري بودن رنگ ها، تنفس پذیری، دوام در شرایط 

محیطي نامساعد و بسیاري موارد دیگر را نام برد.

محصوالت
رنگ های حفاظتی

درصنایع نفت، گاز، پتروشیمي و پاالیشگاه ها، تأسیسات سدها  و 
تأسیسات  اسکله ها،  انتقال،  خطوط  و  نیروگاه ها  آب،  انتقال 
حفاظتي               رنگ های  گسترده  به طور  صنایع  سایر  و  فوالد  دریایي ، 
)protective paints( به کار می رود. این حجم گسترده بنا بر شرایط 
بهترین  و  دارد.  محیطي  عوامل  برابر  در  مراقبت  به  نیاز  محیطی 
ساده ترین راه برای حفاظت از این سازه های فوالدی، استفاده از 
از مجموعْه  است. یک سامانه پوششي  رنگ  پوششي  سامانه های 
مي کند.  محافظت  سطح  از  که  است  شده  تشکیل  رنگ  چندالیه 
به  چسبندگي  جمله  از  ویژگي هایی  دارای  باید  پوششي  سامانه 
سطح زیرین و چسبندگي الیه های رنگ به یکدیگر باشد. ضخامت 
و  انتخاب  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  نیز  رنگ  الیه های 
طراحي صحیح یک سامانه پوششي مناسب که در شرایط مختلف 

را  از سطح مدنظر  قابلیت حفاظت 
و  محیطی  مختلف  عوامل  برابر  در 
کاربردی حفظ کند، از اهمیت بسیار 
عوامل  است.  برخوردار  زیادی 

محیطي و کاربردی سطوحی را که دارای پوشش حفاظتی مناسب 
به طوري  که  قرار مي دهند،  تخریب  در معرض  به سرعت  نباشند، 

صدمات جبران ناپذیری به سطح وارد می شود. 

رنگ های ساختمانی
رعایت  با  الوان   )decorative paints( ساختمانی  رنگ های 
مصرف کننده  اختیار  در  زیست محیطي  و  بهداشتي  استانداردهای 
قرار  مي گیرد. تولید رنگ های آکریلیک پایه آبی برای حفظ سالمت 
فردی و آسانی استفاده برای تمام کاربران و حذف فرمالین به عنوان 
تولید، حذف خشک کن های  فرمول بندی  از  ماده سمي مضر  یک 
حاوی سرب از رنگ باتوجه به آالیندگي زیاد و اثرهای منفي آن بر 
سالمت مصرف کنندگان و استفاده از گاز مایع بي بو در رنگ های 

افشانه ای از اقدامات مهم در راستای بهبود این رنگ هاست.

محصوالت مهندسی
همگام با پیشرفت هاي قابل توجه در صنعت ساختمان و به کارگیري 
با حفظ  سریع  اجراي  و  برای سبک سازي  کارآمد  مصالح  و  مواد 
ایمني بیشتر و سازگاري با محیط زیست، شرکت الوان محصوالت 
از  تولید و عرضه می کند.  را  با صنعت ساختمان  مرتبط  مهندسی 
نوع  از  ضدحریق  رنـگ هاي  به  مي توان  محصوالت  این  جمله 
و  اپوکسي  کف  پوشش هاي  پایه حاللی،  و  پایه آبی  حجیم شونده 
به  سنگ  اتصال دهنده  ویژه  )چسب هاي  مگا استون  الوان،  مگامن 
بتن و بتن به بتن(، عایق هاي رطوبتي سفید سرد مثل پوشش عایق 
بام الوان، پوشش های نانو مانند نانویسل الوان، افشانه کندسوزکننده 

Alvan Fire Stop و چسب شتاب دهنده Alvan1,2,3 اشاره کرد.

http://www.alvanpaint.com                                   :منبع
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 https://Parseh.modares.ac.ir    :منبع

پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي پليمر و مهندسي شيمي 
دانشگاه تربيت مدرس، سال  1398

مقطع كارشناسی ارشد
الف( مهندسي پليمر

1 - عنوان: طراحی و ساخت مخلوط کن لرزشی فراصوت برای اختالط مذاب نانوکامپوزیت های پلیمری
استاد مشاور: محمدرضا کرفی  استاد راهنما: محمدحسین نوید فامیلی   دانشجو: فردین نجفی  

2- بررسی شرایط واکنش مالئیک انیدرید با استیرن اکسید در حضور ذرات سیلیکا
استاد راهنما: محمدعلی سمسارزاده   دانشجو: محمد مسیبیان   

3- بررسی تأثیر حضور ریزاندامگان ها بر رفتار رئولوژیکی محلول های پلیمری
استاد مشاور: سیدعباس شجاع الساداتی استاد راهنما: نادره گلشن ابراهیمی   دانشجو: بهتاب منتصرکوهساری 

 
4- بررسی خواص حافظه شکلی و تراوایی اکسیژن فیلم نانوکامپوزیتی PHB/PVA حاوی نانوذرات الیه ای

استاد راهنما: مهرداد کوکبی  دانشجو: هانیه منتظری   

5- اثر نانوذرات هادی بر پاسخگویی هیدروژل حافظه شکلی آکریل آمیدی
استاد راهنما: مهرداد کوکبی  دانشجو: سونیا نوروزی اصفهانی 

6- ساخت و شناسایی خواص فیلم ضدباکتری بر پایه پلی الکتیک اسید برای بسته بندی مواد غذایی
استاد راهنما: نادره گلشن ابراهیمی  دانشجو: سینا کاظمی پاسروی  

7- بررسی خواص آب گریزی و جذب روغن ایروژل های هیبریدی سلولوز-سیلیکا و سلولوز-رزورسینول
استاد راهنما: احمدرضا بهرامیان  دانشجو: پریسا حکیمی  

8- بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر ساختار شبکه دوده و خواص اتالفی آمیزه الستیکی رویه تایر
استاد راهنما: مهدی رزاقی کاشانی  دانشجو: ارشیا امراللهی  

9- کنترل پدیده پین با افزودن نانوذرات اکسیدگرافن با درجات متفاوت احیا به آمیزه الستیکی حاوی سیلیکا
استاد راهنما: مهدی رزاقی کاشانی دانشجو: مانا نبویان کالت  

ب( مهندسی شيمی 
10- تأثیر اندازه قطعات در کراکینگ هم زمان دیواره تایر مستعمل و مازوت

استاد راهنما: رامین کریم زاده  دانشجو: سامان علی محمدی  
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11- بهینه سازی غلظت نانوذرات ZnO در داربست های الکتروریسی شده PCL-nHA-nZnO برای استخوان زایی در شرایط برون تنی با استفاده 
از سامانه های ریزسیال

استادان راهنما: سمیره هاشمی نجف آبادی، محمدرضا باغبان اسالمی نژاد  دانشجو: محمد زایر  

12- رهایش کنترل شده نیسین از نانوژل حساس به آنزیم بر پایه کندرویتین سولفات
استاد مشاور: بیتا بخشی  استاد راهنما: سهیل بدوحی   دانشجو: محسن طایفه راد  

13- بررسی تاثیر فرموالسیون ریزپوشینه دارها، در میزان سختی سازه در مهندسی بافت استخوان
استاد مشاور: ابراهیم واشقانی فراهانی  استاد راهنما: سمیره هاشمی نجف آبادی   دانشجو: محمدرضا موحدی  

14- تهیه و مشخصه یابی نانوژل آلبومین - صمغ عربی بارگذاری شده با داروی الگو
استاد مشاور: مهدی عبداللهی استاد راهنما: سیدعباس شجاع الساداتی   دانشجو: غزل بشیری  

نانوفیلتراسیون غشای پلی آکریلونیتریل و بررسی عوامل موثر بر طراحی و عملیاتی فرایند بر حذف فلزات سنگین از  15- ساخت ماژول 
فاضالب صنایع آبکاری

استاد راهنما: سیدسعید حسینی   دانشجو: مهرداد قهقایی نظام آبادی 

16- به کارگیری نانولوله های هالویسیت در هیدروژل درجا تشکیل شونده کیتوسان برای مهندسی بافت استخوان
استاد مشاور: فریبا گنجی  استاد راهنما: ابراهیم واشقانی فراهانی   دانشجو: فرشته کاظمی اقدم  

مقطع دكتري
الف( مهندسي پليمر

17- پیش بینی سینتیک ولکانش آمیزه های الستیکی بسیار پرشده با نانوپرکننده های تقویتی: اثر دینامیک زنجیرهای پلیمری
استاد راهنما: مهدی رزاقی کاشانی دانشجو: سیدمصطفی حسینی    

ب( مهندسی شيمی 
18- مدل سازی ریاضی و مطالعه تجربی هدایت گرمایی کامپوزیت بتن-مواد تغییر فاز با افزودن نانومواد اصالح شده به منظور بهبود عملکرد 

گرمایی آن
استاد مشاور: حمید محرمی  استاد راهنما: سیدمجتبی صدر عاملی   دانشجو: سلمان حسن آبادی  

)FapC( 19- بررسی سازوکار اثر پلی فنول ها و بیوسورفکتانت ها بر تشکیل  آمیلوئید عملکردی باکتری سودوموناس
استاد مشاور: دینا مرشدی  استاد راهنما: سیدعباس شجاع الساداتی، دانیل اوتزن  دانشجو: زهرا نجارزاده  

20- اصالح سطح غشای پلیمری PVDF برای کاهش گرفتگی در تصفیه امولسیون نفت سفید و آب توسط فرایند اولترافیلتراسیون
استاد مشاور: مهدی عبداللهی  استاد راهنما: محمدرضا امیدخواه نسرین   دانشجو: سکینه پورزیاد چوپانکره 
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سامانه های خودترميم پليمرپايه  

 Anu Surendran و Sabu Thomas :ويراستاران
Elsevier :ناشر

سال انتشار: 2020

کتاب سامانه های خودترمیم پلیمر پایه در 
پلیمری  مواد  جنبه های  تمام  فصل،   18
خودترمیم، شامل اطالعات مفصل در باره 
مبانی، روش های تهیه، فناوری و کاربردها 
پیشرفت های  آخرین  و  می دهد  ارائه  را 

علمی در این زمینه را ترسیم می کند. 
این کتاب با معرفی سامانه های پلیمری خودترمیم، از راه توضیح 
مفاهیم اساسی، چالش ها، سازوکارها، سینتیک و ترمودینامیک و نوع 
شیمی درگیر در این سامانه ها آغاز می شود. در بخش دوم کتاب، 
االستومری،  پایه  خودترمیم  پلیمری  مواد  عمده  طبقه بندی های 
گرمانرم پایه و گرماسخت پایه مطالعه شده است. فصل های بعدی 
کتاب درباره آخرین پیشرفت ها شامل نانوذرات، پوشش ها، حافظه 
و  ابرجاذب  پلیمرهای  یونومرها،  خودترمیم،  زیست مواد  شکلی، 
تحلیل  و  تجزیه  ترمیم،  بازده  گرماالقایی،  و  نورالقایی  خودترمیم  
چرخه زندگی و شناسایی است. در نهایت، کاربردهای جدید این 

سامانه  ها ارائه  و توضیح داده شده است.
این کتاب می تواند به عنوان یک مرجع اصلی برای پژوهشگران 

علمی، دانشمندان و دانش آموختگان در زمینه های خواص پلیمر، مواد 
خودترمیم، علوم پلیمر، شیمی پلیمر و علوم مواد مفید واقع شود. در 
بخش صنعت نیز این کتاب شامل اطالعات بسیار ارزشمندی برای 
متخصصان، طراحان و مهندسان واحدهاي تحقیق و توسعه است که 
به دنبال ایجاد خواص خود ترمیمی در مواد و محصوالت خود هستند.

پليمرهای واكنشی و عامل دار
پلی يورتان ها،  پلی استرها،  زيست پليمرها،  جلد 1: 

رزين ها و سيليکون ها

Tomy J. Gutiérrez :ويراستاران
 Springer International :ناشر 

سال انتشار: 2020

پلیمرهای واکنشی و عامل دار با هدف بهبود 
ایجاد  یا  اصالح نشده  پلیمرهای  کارایی 
عاملیت در آن ها برای کاربردهای متفاوت، 
راه  از  پلیمرها عمدتا  این  ساخته می شوند. 

دیگری  مهم  اصالحات  اما  می شوند،  سنتز  شیمیایی  واکنش های 
نیز وجود دارند که به منظور به دست آوردن پلیمرهای واکنشی و 
عامل دار با تغییرات فیزیکی انجام می شوند. جلد اول این کتاب 

تحلیل جامعی از این پلیمرها را ارائه می کند. 

اب
كت

ی 
رف

مع
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فراورش  و  ساخت  توسعه،  طراحی،  مبانی  و  اصول  کتاب  این 
بر پایه  اساساً  که  می دهد  ارائه  را  کاربردی  و  واکنشی  پلیمرهای 
زیست پلیمرها، پلی استرها و پلی یورتان هاست. مطالب کتاب مروری 
واکنشی  سیلیکون های  و  رزین ها  درباره  روزآمد  مراجع  بر  کامل 
دارد. در نگارش کتاب پلیمرهای واکنشی و عامل دار، پژوهشگران 
برجسته و بنامی مشارکت داشته اند. این کتاب در 14 فصل تدوین 
شده و مطالعه آن می تواند برای دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و 

صنعتگران در حوزه مواد پلیمری و پالستیکی مفید باشد.

هم شبکه های پليمری دومحيط دوست: سنتز، خواص، 
مدل سازی و كاربردها

Costas S. Patrickios :ويراستار
 Royal Society of Chemistry :ناشر 

سال انتشار: 2020

دومحیط دوست  پلیمری  هم شبکه های 
)APCNs( نوعی هیدروژل پلیمری هستند 
اجزای  و  آب گریز  پلیمری  قطعه های  که 
ایجاد  کمتری  آبی  تورم  آن ها  آب دوست 
می کنند، در نتیجه خواص مکانیکی بهتری 
نسبت به هیدروژل های معمولی دارند. توجه 

روزافزون به این پلیمرهای جدید، به پژوهش های بنیادی بیشتری در 
باره این سامانه و همچنین کاربردهای جدید آن ها منجر شده است.

این کتاب به پیشرفت های جدید در زمینه APCN می پردازد  و 
 15 در  و  مدل سازی  و  کاربردها  سنتز، خواص،  بخش  چهار  در 
در  مطرح شده  هم شبکه های   معماری  است.  شده  تدوین  فصل 
مشتق  آب گریز  درشت شبکه ای کننده های  از  عمدتا  کتاب  این 
حال،  این  با  هستند.  کالسیک  رویکرد  نمایانگر  شده اند  و 
بحث  مورد  است. خواص  شده  ارائه  نیز  مدرن تری  طراحی های 
مکانیکی، خودگردایش،  آبی، خواص گرمافیزیکی و  تورم  شامل 
کاربردهای  است.  پروتئین  جذب سطحی  الکتریکی  و  تحریک 
توصیف شده در کتاب شامل استفاده به عنوان عدسی های تماسی 
ماتریس های  بافت،  مهندسی  و  دارورسانی  داربست های  نرم، 
زیست کاتالیزگرهای ناهمگن و غشاهای با نفوذپذیری قابل  کنترل 
است. در پایان، یک فصل نظری مهم درباره مدل سازی  APCN هاي 

خودگردایشی نیز گنجانده شده است. 
عالقه مند  پژوهشگران  و  دانش آموختگان  برای  کتاب  این 
کوپلیمرهای  پلیمر،  شیمی  پلیمری،  شبکه های  هیدروژل ها،  به 

دسته ای، خود گردایش و نانومواد و همچنین کاربردهای آن ها در 
عدسی های تماسی، دارورسانی، مهندسی بافت، غشاها و زیست-

کاتالیزگرها مناسب است.

پلی سولفون ها

نويسندگان: سامال بابان زاده، شهرام مهدی پور عطایی
ناشر: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران 

سال انتشار: 1397

پلی سولفون ها دسته مهمی از پلیمرهای 
مقاومت گرمایی  و  با  مهندسی  گرمانرم 
خواص  این  که  هستند  ویژه  خواص 
موجب کاربرد گسترده آن ها در صنایع 
بارز  خواص  از  است.  شده  مختلف 
پایداري  نظیر  مواردی  به  آن ها می توان 

و  مکانیکي  استحکام  ابعادي،  پایداري  شیمیایي،  گرمایی  و 
مقاومت خزشی، چقرمگي و استحکام ضربه ای، پایداري در برابر 
گرمایی،  پیرشدگي  به  زیاد  مقاومت  الکتریکي،  نارسانایي  ترک، 
مقاومت عالي در برابر شعله، وزن کم، قابلیت بازیافت و بسیاري 
مختلف  بخش هاي  در  که  کرد  اشاره  دیگر  مطلوب  خواص  از 
مي توان  کاربردها  این  جمله  از  دارند.  کاربرد  خانگي  و  صنعتي 
ابزارهاي  خودرو،  چراغ  قاب  مانند  خودرو  قطعات  ساخت 
الکترونیکی  و  الکتریکي  صنایع  در  گوناگون  قطعات  مهندسی، 
چون پوشش فیوزها، صنایع غذایي مثل ظروف ریزموج و ظروف 
چراغ ها،  پوشش  هواپیمایي،  مصرف  یک بار  و  نچسب  آشپزي 
حسگرها، درزگیر باتري ها،  قطعات پمپ، اجزاي مبدل گرمایی، 
سترون،  جعبه هاي  پزشکي،  ابزارآالت  نقاله ها،  تسمه  پوشش ها، 
لوله ها  و  اتصاالت  گرماپای ها،  قطعات  فیلترکردن،  غشاهاي 
پلیمرها  این  ویژگی های  برد.  نام  را  دیگر  کاربردهاي  بسیاري 
از  استفاده  رشد  به  رو  افزایش  باعث  آن ها،  آسان  تهیه  کنار  در 

پلی سولفون ها در زمینه های متعدد شده است. 
این کتاب در 6 فصل با عنوان های زیر تدوین شده است: 

- معرفی پلی سولفون ها، 
- خواص پلی سولفون ها، 

- فراورش پلی سولفون ها، 
- آمیخته ها و کامپوزیت های پلی سولفون ها،

- کاربردهای پلی سولفون ها و
- پیشرفت های اخیر در زمینه عامل دارکردن پلی سولفون ها.


