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شركت چندملیتي Eni اصالتا ايتالیايي بوده و در زمینه نفت و گاز 
فعال است. دفتر مركزي اين شركت در رم قرار دارد. فعالیت هاي 
شركت در حوزه هاي اكتشاف، تولید و پااليش نفت و گاز و تولید 
برق بوده  و يكي از بزرگ ترين تولیدكنندگان الستیك و پالستیك 
در جهان است. اين شركت در 73 كشور جهان با بیش از 31000 
اين شركت  Forbes فروش  كارمند فعال است. طبق اعالم نشريه 
از  است. خالصه اي  بوده  دالر  بیلیون   89 از  بیش  در سال 2019 
وضعیت اين شركت منتشرشده در نشريه Forbes  تا تاريخ 12 مه 

2020 در جدول 1 درج شده است.
گرفته  ماتائی"  "انريكو  شركت  مؤسس  نام  ابتدای  از   ،Eni نام 
شده  است. اين شركت، به منظور تأمین انرژی كشور ايتالیا و كمك 
به توسعه صنعتی آن، تأسیس شد. دولت ايتالیا، تأسیس Eni را در 

تاريخ 10 فوريه 19۵3 اعالم كرده است.
برخی از شركت های تابع Eni و درصد سهام آن در اين شركت ها 

به شرح زير استژ:
Distrigas: % 100 از سهام آن متعلق به Eni است.

Polimeri Europa: % 100 از سهام آن متعلق به شركت Eni است. اين 

شركت، در زمینه تولید مواد پتروشیمی فعال است و وظیفه تولید  و 
بازاريابی محصوالت پتروشیمی، از قبیل آروماتیك ها، مواد شیمیايی 

پايه، االستومرها و پلی اتیلن را بر عهده دارد. 
اين شركت،  است.   Eni به  متعلق  آن  سهام  از   30/۵4 %  :Saipem

خدمات  ارائه  در   Saipem است.  گاز  و  نفت  صنعت  پیمانكار 
نفتی  و ساخت و ساز؛ اعم از دريايی و خشكی، همچنین ساخت و 

نگه داری خطوط لوله، فعال است. 
دارای  اين شركت  است.   Eni به  متعلق  آن  از سهام   ۵2 %  :Snam

بزرگ ترين سامانه خط لوله انتقال گاز طبیعی در ايتالیا بوده و يكی 

از دو اپراتور برتر، در تولید ال ان جی اين كشور است.
Eni UK: اين شعبه در سال 19۶4 در شهر لندن انگلستان تأسیس شد.

Eni India: اين شعبه، در سال 2000 در شهر دهرادون هند تأسیس 

فعالیت  نفت در كشور هند  تولید  اكتشاف و  اين شركت، در  شد. 
می كند. Eni هند در سال 200۵، در مناقصه نفتی نیكوبار هند، برنده 
شد. سپس، حفاری در آب های عمیق اين میدان نفتی را با مشاركت 
شركت نفت و گاز طبیعی هند )ONGC( آغاز كرد. درحال  حاضر، 

اين شركت حفاری بلوک دوم را آغاز كرده  است.
در  سرمايه گذاري  و  مشاركت  براي   199۶ سال  در  شركت  اين 
طرح هاي پتروشیمي ايران نیز وارد مذاكره شد و با طرف ايراني قرارداد 

امضا كرد، اما با برگشت و تشديد تحريم ها اين قرارداد فسخ شد.
 Versalis به   2012 سال  در   "Polimeri Europa" شركت  نام 
شیمیايي  شركت  بزرگ ترين  به عنوان  شركت،  اين  يافت.  تغییر 
بیش  با  اروپا،  شیمیايي  شركت هاي  بزرگ ترين  از  يكي  و  ايتالیا 
تن  میلیون   9/۵ تقريبا   2018 سال  در  فعال،  كارمند   ۵000 از 

.Eni جدول 1- خالصه وضعیت شركت

34/1 ظرفيت بازار )بيليون دالر(
نفت و گاز زمينه صنعتی

1953 سال تاسيس
ايتاليا كشور

32053 تعداد كاركنان )نفر(
 72/5 ميزان فروش )بيليون دالر(

رم مقر اصلي

ساختمان، عايق و لوله هاصنايع خودرو

آميزه ها، مستربچ و اسفنج
كاالهای تخصصی، كفش و 

نساجی
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اخبار علمی

جدول 2- محصوالت تولیدی شركت Eni و زيرمجموعه های آن.

محصوالتكشورنام شركت

Polimeri Europaايتاليا

فنــول،   ،HDPE  ،EPR  ،LLDPE  ،LDPE بوتــادي ان،  پروپيلــن،  اتيلــن، 
سيكلوهگزانول-ســيكلوهگزانون،                                      تولوئــن،  بنــزن،  اســتون،  فنــول،  آلكيــل 
 ،EB ،EPS ،بنــزن، كومــن  ،NBR ،دي ســيكلوپنتادي ان، ســيكلوپنتان، زايلــن
 ،EVA ،NBR ،SBR ،BR ،SBS/SIS ،EVA ،SAN/ABS ،HIPS ،GPPS ،SM

ارتــو-، پــارا- و متازايلــن و آميــزه هــاي گرمانــرم 

Polimeri Europa BeneluxبلژيكEPS و HIPS ،GPPS

Polimeri Europa FranceفرانسهLLDPE و LDPE ،اتيلن، پروپيلن، بوتادي ان
Polimeri Europa GmbHآلمانEVA و LDPE

Polimeri Europa IbericaپرتغالSBR امولسيون كننده برای
Polimeri Europa UKانگليس BR و SBR

Dunas tyr Polys tyrene 

Manufacturing Company
HIPS و EPS مجارستان

محصوالت شیمیايي تولید كرد. محصوالت متنوعی كه در صنايع 
مختلف، همچون قطعات خودرو، ورق های شفاف، لوازم خانگی  و 
نساجی،  مستربچ،  و  اسفنج ها  كشاورزی،  لوله  كشی،  الكتريكی، 
لوازم ورزشی  و پزشكی، مبلمان، چسب و كاغذ، بسته بندی و ده ها 

كاربرد ديگر استفاده می شوند. 
در جدول 2 نام محصوالت تولیدي اين شركت در ايتالیا و ساير 

زيرمجموعه هاي آن در چند كشور اروپايي آمده است.

منابع:

1. http://www.versalis.eni.com

2. http://www.knak.jp/big/polimeri.htm

3. https://polymerdatabase.com

4. https://www.forbes.com/companies/eni/#317e0e1e4671

5. https://fa.wikipedia.org

الكتريك، الكترونيك، لوازم 
كشاورزیخانگی و ارتباطات

بهداشتی، پزشكی، آرايشی و 
بسته بندیشوينده ها

مبلمانچندمنظوره

چسب و كاغذاصالح پليمر
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شرکت تولیدی الستیک دنا

شركت تولیدی الستیك دنا در سال 13۵3 با مشاركت بريجستون 
ژاپن و با نام بريجستون ايران تاسیس و در سال 13۵۵ با ظرفیت 
20  هزارتن در سال تولید انواع تاير باياس در گروه های سواری، 
و  سواری  راديال  تايرهای  و  كشاورزی  و  باری  اتوبوسی،  وانتی، 

همچنین تیوب و فلپ را آغاز كرد.
پوشش  تحت  شركت   ،13۵9 سال  در  اسالمی  انقالب  از  پس 
سهام  كلیه   13۶3 سال  در  و  گرفت  قرار  ملی  صنايع  سازمان 
بريجستون ژاپن به سازمان صنايع ملی منتقل و به طور هم زمان به 

شركت تولیدی الستیك دنا تغییر نام يافت.
اسمی  ظرفیت  با  نقاله  تسمه  تولید  واحد   1371 سال  در 
به منظور   EP كانواس  از  استفاده  با  نخی  نقاله  تسمه   3۵0000  m
تأمین بخش وسیعی از نیازهای صنايع داخلی راه اندازی شد. اين 
 400  mm واحد قابلیت تولید انواع مختلف تسمه نقاله با عرض های
تا mm   1400 با قدرت های N/mm 1۶0 تا N/mm 2000 را دارد. 
اين تسمه ها در انواع مختلف مقاوم در برابر پارگی، سايش  و گرما 

تا C° 1۶0 تولید می شوند.
در سال 1377 خط تولید تاير راديال سیمی به دست متخصصان 
 1100 ظرفیت  با  ايتالیا   Marangoni فناوری  از  استفاده  با  داخلی 
تايرهای  شامل  تولیدی  اندازه های  شد.  راه اندازی  روز  در  حلقه 
انديس های  با   1۵  in تا   13  in رينگ  از  سواری  سیمی  راديال 
مختلف سرعت H ، T و V است. در حال حاضر، كارخانه تولیدی 
الستیك دنا با ظرفیتی بالغ بر 3۵ هزارتن در سال، دومین تولیدكننده 

داخلی از نظر ظرفیت تولید است.
از جمله طرح های توسعه، طرح افزايش ظرفیت تايرهای راديال 
سیمی بوده كه در سال 1390 آغاز و در سال 1391 به بهره برداری 
سواری  تايرهای  تولید  ظرفیت  طرح،  اين  به كمك  است.  رسیده 

راديال سیمی از 1100 به 2۵00 حلقه در روز افزايش يافته است. 
بر  بالغ  هزينه ای  صرف  با  تولید،  افزايش  به منظور  شركت  اين 
10  میلیارد ريال به نصب برخی ماشین آالت و انجام تغییراتی مانند 
نصب يك دستگاه اكسترودر برای تغذيه به روش پیوسته و تبديل 
پرس های پخت تايرهای باياس به راديال در خط تولید پرداخت، 
در حال حاضر به بهره برداری كامل رسیده اند. هم  اكنون شركت دنا 

تا 4۵00 حلقه تاير در روز تولید می كند. 
تولید تسمه نقاله سیمی  اين شركت،  از ديگر دستاوردهای مهم 
برای اولین بار در خاورمیانه با استفاده از دستگاه های موجود است. 
متر   1۵0000 از  بیش  ساالنه  تولید  قابلیت  دنا  الستیك  كارخانه 
تا   1۶00  N/mm تا   ۵00  N/mm قدرت های  با  سیمی  تسمه های 
ضخامت mm 20 و در متراژهای تا m 3۵0 را در راستای رفع نیاز 

صنايع كشور دارد.
كاهش  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی،  راستای  در  شركت  اين 
برج  دستگاه  دو  راه اندازی  و  نصب  به  اقدام  تولید،  هزينه های 
تن سرمايش  به ظرفیت 700  )cooling tower( هريك  خنك كن 
تصفیه  سامانه  به جای   R-O آب  تصفیه  دستگاه  دو  و  ساعت  در 
از  اجتناب  برای  كار  اين  است.  كرده  يون  تبادل  روش  به  آب 
استهالک  و مصرف سود و اسید زياد و همچنین دورريز فراوان آب 

در سامانه های تبادل يون است. 
الستیك دنا برای ارتقای سطح كیفی و كمی محصوالت تولیدی  و 
كسب رضايت مشتری در سال 1389 اقدام به اخذ گواهینامه استاندارد 
مديريت كیفیت در صنايع خودرو ISO/ TS16949:2009  و همچنین 

استاندارد مديريت كیفیت ISO 9001:2008 كرده است.

منبع:
http://www.dena-tire.com/
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/https://library.iut.ac.ir/dl/search :منبع

پایان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 1398

مقطع كارشناسی ارشد
الف( مهندسي شیمی

1- عنوان: بررسي اثر اصالح شیمیايي سطح نانوذرات TiO2 بر خودترمیم شوندگي پوشش هاي نانوكامپوزيت اپوكسي
دانشجو: عرفان رضوانی قمی     استادان راهنما: سعید نوري خراساني، محمد ديناري     استادان مشاور: محمدحسین عنايتي، شهال عطايي

نانوكامپوزيت پلي كاپروالكتون- ژالتین- نانوذرات فورستريت تولید شده در  2- عنوان: تولید و مشخصه يابي پوشش دواليه  اكسید گرافن و 
فرايند الكتروريسي بر روي فوالد زنگ نزن

دانشجو: فاطمه خسروی     استادان راهنما: سعید نوري خراساني، حمید زيلويي     استادان مشاور: رسول اسمعیلي نیسیاني، شیدا لباف، محمد 
حسین نصر اصفهاني

3- عنوان: تأثیر نانوذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آمیزه سه تايي پلي پروپیلن-پلي كربنات-استیرن بوتادي ان استیرن
دانشجو: محمدعلی حسن نیا     استادان راهنما: محمود معصومي، احمد اسدي نژاد     استاد مشاور: امید معیني جزنی

4- عنوان: تهیه و بررسي اثر پلي اتیلن- اكتن االستومر گرافت شده با ايتاكونیك اسید و مالئیك انیدريد بر خواص مكانیكي و ممانعتي فیلم 
بسته بندي پلي اتیلن سبك خطي-ترموپالستیك نشاسته-نانورس

دانشجو: امیر كاظمی     استاد راهنما: سعید نوري خراساني     استاد مشاور: محمد ديناری

۵- عنوان: خودترمیم شوندگي پوشش اپوكسي با استفاده از مزوكپسول هاي پوسته-مغزي )رزين اپوكسي-عامل پخت آمیني(
دانشجو: علیرضا صفدری     استاد راهنما: سعید نوري خراساني     استاد مشاور: رسول اسمعیلي  نیسیاني

۶- عنوان: بررسي اثر هم افزايي فیلم نانوالیاف سلولوزي و نانوذرات رس بر خواص مكانیكي و گرمايي رزين اپوكسي
دانشجو: زينب هرندی زاده     استادان راهنما: روح اهلل باقري، طیبه بهزاد  

7- عنوان: مطالعه اثر نوع و میزان عامل شبكه اي كننده بر توسعه ريزساختار ترموپالستیك االستومر PP/EPDM ولكانیده
دانشجو: پیمان شازده     استاد راهنما: احمد رضا شفیعي زادگان اصفهاني  

8- عنوان: سنتز، الكتروريسي هم محور و مشخصه يابي داربست پلي)گلیسرول سباسات( )PGS(-پلي)8،1 -اكتان دي ال سیترات( )POC( به 
منظور بازسازی شبكیه چشم و بررسي نحوه رهايش دارو

دانشجو: زهرا فخاری     استادان راهنما: سعید نوري خراساني، فرزانه علي حسیني     استادان مشاور: محمد حسین نصر، فرشته كرمعلي

9- عنوان: تهیه پراكنه هاي پلي)يورتان آكريالت(-نانورس پايه آبي و بررسي پايداري و خواص مكانیكي- گرمايی
دانشجو: كیانا كريمی     استاد راهنما: روح اهلل باقری     استادان مشاور: احمد اسدي نژاد، مرتضي صادقي

آلي  پلیمر میكرومتخلخل ذاتي و چهارچوب  نیتروژن، هلیوم و متان توسط غشای زمینه مركب  از  10- عنوان: جداسازي دي اكسید كربن 
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كوواالنسي
دانشجو: ياسمن كرمی     استاد راهنما: مرتضی صادقی     استادان مشاور: محمد ديناري، مسعود سروش

11- عنوان: تهیه و ارزيابي پلي اتیلن تاخیراندازنده شعله با روش افزودن پركننده هاي بازدارنده شعله همراه با يك تركیب فسفري جهت كاربرد 
در نماي آلومینیم كامپوزيت

دانشجو: عطیه مارانی     استاد راهنما: محمود معصومی  

12- عنوان: بهبود خواص مكانیكي نانوكامپوزيت PP/O-MMT به كمك سازگاركننده ها و بررسي اثر EPDM بر چقرمگي آن در فرايند مذاب
دانشجو: زهره محمدی     استاد راهنما: روح اهلل باقري     استاد مشاور: امید معینی  جزنی

بر پايه        آلیاژهاي سه تايي  با خواص مكانیـكي  ارتباط آن  بر ريزساختار و  آلیاژ  اثر تركیب درصد سازگاركننده و اجزاي  13- عنوان: بررسي 
PP/PBT/SBS

دانشجو: شادی رونق زاده     استادان راهنما: محمود معصومي، امید معیني جزني

ب( شیمی 
الكل( و پلي كاپروالكتون:  نانوكامپوزيتي برپايه پلي)وينیل  نانوذره هاي SiO2 توسط ويتامین B9 و تهیه فیلم هاي  14- عنوان: اصالح سطح 

مطالعه ويژگي هاي فیزيكي و زيست فعالي
دانشجو: فاطمه السادات صادقی كاجی     استاد راهنما: شادپور ملك پور     استاد مشاور: كیومرث زرگوش

نانوذره هاي  با  تقويت شده  كیتوسان-كتیرای  نانوكامپوزيتي  فیلم هاي  روي  آزمايشگاه  محیط  در  آپاتیت  هیدروكسي  كاني زايي  عنوان:   -1۵
سیلیكا  و سیلیكا  نقره و ارزيابي فعالیت ضدباكتريايي

دانشجو: محدثه عباسی     استاد راهنما: شادپور ملك پور     استاد مشاور: كاظم كرمي

مقطع دكتری
الف( مهندسي شیمی

1۶- عنوان: بررسي ساخت و بارگذاري آئروژل موسیالژ دانه بالنگو با داروي استامینوفن به وسیله فناوري دي اكسید كربن فوق بحراني براي 
مصارف دارورساني

دانشجو: محمد تقی فالحتی     استاد راهنما: محمد قريشي    

17- عنوان: بررسي عملكرد غشاهاي زمینه مختلط از پلي وينیل الكل و نانولوله هاي اصالح شده براي جداسازي آب از ايزوپروپانول به روش 
تراوش تبخیري

دانشجو: زهره رئیسی     استادان راهنما: احمد محب، مرتضي صادقي    

و  بیواتانول  تولید  بهبود  به منظور  كلريد  مورفولینیوم   N-H-N-  متیل   يوني  مايع   از  استفاده  با  لیگنوسلولوزي  مواد  پیش فراوري  عنوان:   -18
كوماريك اسید  

دانشجو: مرضیه محمدی     استادان راهنما: كیخسرو كريمي، مرضیه شفیعي     استاد مشاور: امیر عبدالملكي
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19- عنوان: ساخت غشاي تبادل كاتیوني جهت جداسازي انتخابي يون لیتیم با استفاده از فرايند الكتروديالیز 
دانشجو: مجید بذرگر بجستاني     استاد راهنما: احمد محب     استاد مشاور: محمد ديناری

میاني  فاز  ماهیت  شناسايي  و  مركب  زمینه  و  پلیمري  غشاهاي  جداسازي  ويژگي هاي  بر  عملیاتي  فشار  و  دما  اثر  مدل سازي  عنوان:   -20
تشكیل شده در آن ها

دانشجو: سعید مقامی     استادان راهنما: ارجمند مهرباني زين آباد، مرتضي صادقي

21- عنوان: بررسي اثر عوامل موثر ساختاري فیلم هیدروژل نانوكامپوزيت پلي)وينیل الكل(-كیتوسان-پلي هدرال اولیگومريك سیلسسكويي 
اكسان بر كنترل رهايش جنتامايسین سولفات جهت كاربرد در پوشش زخم

دانشجو: ربابه جهان آبادی     استادان راهنما: روح اهلل باقري، نسرين شیخ     استاد مشاور: حمید مهدوی

22- عنوان: اصالح سطح فیلم پلي يورتان به روش اعمال پالسماي گازي كم فشار و رسوب دهي زيست مولكول هاي كالژن و كیتوسان با 
فرايند خودآرايي اليه به اليه

دانشجو: نرگس بهرامی     استادان راهنما: سعید نوري خراساني، حمید مهدوي     استاد مشاور: مهران غیاثی

ب-شیمی
23- عنوان: تهیه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي هیدروژلي بر پايه صمغ كتیرا، نانو ذره هاي كلسیم كربنات خالص و اصالح شده با EDTA: كاربرد 

)II( در حذف رنگ متیلن بلو و يون سرب
دانشجو: فريد تابش     استادان راهنما: شادپور ملك پور، امیر عبدالملكي     استاد مشاور: كیومرث زرگوش

24- عنوان: نانوكامپوزيت هاي كیتوسان و پلي)وينیل الكل(-كلسیم كربنات اصالح شده: شناسايي، خواص فیزيكي-شیمیايي و كاربردها
دانشجو: الهام خادم ورنامخواستي     استاد راهنما: شادپور ملك پور     استاد مشاور: كاظم كرمی

2۵- عنوان: نانوكامپوزيت هاي پلي)وينیل الكل(، نشاسته-نانولوله هاي كربني و نانوذره هاي كربن سیاه: تهیه، شناسايي و كاربرد آن ها در جذب 
رنگ هاي متیلن بلو و متیل اورانژ

دانشجو: شیما رشیدی مقدم     استاد راهنما: شادپور ملك پور     استاد مشاور: كاظم كرمی

2۶- عنوان: تهیه سبز نانوكامپوزيت هاي پلي)وينیل الكل(، كیتوسان و آلژينات حاوي نانوساختارهاي هیدروكسید دوگانه اليه اي و نانوذره نقره: 
مطالعه جذب رنگ متیل اورانژ و رفتار ضدباكتريايي و زيست فعالي

دانشجو: مسعود حاتمی مفرد     استاد راهنما: شادپور ملك پور     استاد مشاور: حسین فرخ پور

27- عنوان: هدايت يون در غشاهاي پلیمري حاوي چهارچوب آلي فلزي Cr-MIL-101-NH2 براي كاربرد در پیل هاي سوختي
دانشجو: نصیبه آناهیدزاده     استادان راهنما: امیر عبدالملكي، محمد ديناري     استاد مشاور: محمد ژيانی
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در  توسعه ها  و  پیشرفت ها  منسوجات:  در  نانوفناوری 
نانوكامپوزیت های پلیمری  

Mangala Joshi :ویراستار
 Jenny Stanford :ناشر

سال انتشار: 2020

در سال های اخیر، نانوكامپوزيت های پلیمری 
به دلیل مزايای منحصر به فرد آن ها از جمله 
استحكام، مدول، پايداری گرمايی، رسانندگی 

گرمايی و الكتريكی و سدگری گاز زياد، نسبت به مواد پالستیكی 
معمولی مورد توجه محافل علمی بسیاری قرار گرفته اند. اين مواد در 
زمینه های گسترده ای مانند خودرو، هوافضا، الكترونیك، بسته بندی و 
لوازم ورزشی كاربردهای اساسي  و رو به رشدی يافته اند. اين كتاب 
بر توسعه نانوكامپوزيت های پلیمری به عنوان ماده پیشرفته ای برای 

كاربردهای نساجی، نظیر الیاف، پوشش ها و نانوالیاف تأكید دارد. 
كتاب نانوفناوری در منسوجات دربرگیرنده پژوهش های پیشرفته در 
زمینه علوم و نانوفناوری منسوجات با اشاره ويژه به نانوكامپوزيت های 
پلیمری است. اين كتاب با مشاركت شماری از دانشمندان و متخصصان 
اين حوزه از موسسات پژوهشی مختلف از سراسر جهان، در 93۶ 
صفحه و 2۵ فصل گردآوری و تدوين شده است. نويسندگانی كه 
نانوكامپوزيت های  حوزه  در  توسعه  و  تحقیق  درگیر  فعال  به طور 
بازدارندگی  ضدمیكروبی،  جمله  از  متنوع  عملكردهای  با  پلیمری 

شعله، سدگری گاز، حافظه شكلی، حسگری و برداشت كننده انرژی و 
همچنین كاربردهای پزشكی مانند مهندسی بافت و زخم پوش ها، برای 
ايجاد طیف جديدی از منسوجات هوشمند هستند. اين كتاب برای 
افرادی مفید است كه در زمینه های نانوفناوری، نانوكامپوزيت ها، مواد 
پیشرفته، پلیمرها، الیاف  و منسوجات و منسوجات فنی فعالیت دارند.

پلیمرهای بلور مایع

Christopher Y. Li و Lei Zhu :ویراستاران
 Springer International :ناشر 

سال انتشار: 2020

خودگردايش  مختلف  انواع  كتاب،  اين  در 
در پلیمرهای بلور مايع و خواص الكتريكی، 
آن ها  شعله  بازدارندگی  و  مكانیكی  نوری، 
پلیمرهای  است.  شده  مرور  جامع  به طور 
بلور مايع، مواد منحصر به فرد خودگردايشی، 

در  كه  هستند  گرمايی  و  مغناطیسی  الكتريكی،  پاسخ های  با  نرم 
زمینه های متعدد كاربردهای بالقوه ای يافته اند. همچنین اين كتاب، 
ديدگاه كلی درباره سنتز، خودگردايش و دينامیك اين مواد فراهم و 
در آن درباره كاربردهای مختلف نیز بحث می كند. كاربردهايی مانند 
االستومرهای بلور مايع، فعالگرهای پاسخگو به نور، بازتابنده های 

اب
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نوری، فیلم های سدگر گاز و حتی پلیمرهای بازدارنده شعله ارائه 
كارشناسی ،  دانشجويان  برای  مفیدی  منبع  كتاب  اين  می شوند. 

كارشناسی ارشد و پژوهشگران كارآزموده است.
بلور مايع در ۶19 صفحه و 20 فصل تدوين  پلیمرهای  كتاب 

شده است. عنوان برخی از  فصل های آن عبارت است از:
- مقدمه ای بر پلیمرهای بلور مايع،

- پلیمرهای بلور مايع مشتق از مولكول های صفحه ای شكل،
- بلورهای مايع فولرنی،

- پلیمرهای بلور مايع، ساختار و دينامیك،
- پلیمرهای بلور مايع نورفعال و

- خواص گازتراوايی و سدگری پلیمرهای بلور مايع.

كامپوزیت ها در كاربردهای زیست پزشکی

و      S.M. Sapuan ، Y. Nukman ، N.A. Abu Osman :ویراستاران
R.A. Ilyas

 CRC :ناشر
سال انتشار: 2020

كاربردهای  در  كامپوزيت ها  كتاب 
آخرين  بر  جامعی  مرور  زيست پزشكی  
به كارگیری  و  كامپوزيت ها  پیشرفت های 
در  را  زيست پزشكی  كاربردهای  در  آن ها 
اين  می كند.  ارائه  فصل   14 و  صفحه   302
كتاب، به منظور ايجاد انگیزش برای پیش  برد 

بیشتر پژوهش ها در زمینه كامپوزيت، پیشرفت های مرز دانش را بیان 
می كند. همچنین، پژوهش های كاماًل نوين در زمینه مواد كامپوزيتی 
گسترده ای  طیف  و  كرده  مطرح  برجسته ای  به طرز  را  پلیمرپايه 
طبیعی  الیاف  و  پلیمرها  جمله  از  پژوهشی،  مختلف  زمینه های  از 
كاربردهای  برای  كامپوزيت ها  توسعه  استفاده شده در  تقويت كننده 
پیشرفته  فنون  اين،  بر  افزون  می كند.  مشخص  را  زيست پزشكی 
توسعه كامپوزيت ها و كامپوزيت های برپايه زيست پلیمر  و مباحث 
ارگونومی،  در طراحی  مفهومی  رفتار خستگی، طراحی  به  مربوط 
ترمیم يا جايگزينی بافت و ترمیم استخوان اسكلتی كامپوزيت های 
پلیمری را نیز دربرمی گیرد. در اين كتاب جزئیات آخرين تحوالت 
در سنتز، آماده سازی، شناسايی، ارزيابی مواد و چالش های آينده در 

كاربردهای كامپوزيت ها در زمینه زيست پزشكی نیز بیان شده است.
اين كتاب، منبع جامعی برای دانشجويان و دانشمندانی است كه 
در زمینه های گسترده ای از مواد كامپوزيتی، پلیمرها، مواد تركیبی آلی 

يا معدنی و نانوگردايش پژوهش می كنند.

  )PET( شیمی و تولید صنعتی پلی اتیلن ترفتاالت
 

نویسنده: مهدی رفيع  زاده
ناشر: انجمن علوم و مهندسی پليمر ايران 

سال انتشار: 1398

سال  صد  حدود  گرمانرم  پلی استرهای 
پیش سنتز شدند. امروزه، اين پلی استرها 
به شمار  پلیمرها  گروه های  مهم ترين  از 
پلی استرها  اصلي  دسته  دو  می روند. 
بخش  با  )عمدتا  آلیفاتیكی  از  عبارت 
با  )عمدتا  آروماتیكی  و  خطی(  دی اسید 

اسید(  ترفتالیك  مشخص  به طور  آروماتیكی  و  دی اسید  بخش 
مدرن  زندگی  جدانشدنی  جزء  آروماتیكی  پلی استرهای  هستند. 
غیره  و  فیلم  الیاف،  بطری،  مانند  بسیاری  كاربردهای  و  شده 
يافته اند. سرعت رشد تقاضا برای پلی استرها بسیار بیشتر از ساير 
پلیمرهاست. اين مهم، لزوم توجه به تولید، عرضه و مصرف اين 

پلیمرهای مهم را در كشور می رساند. 
پلی اتیلن ترفتاالت )PET( از واكنش اتیلن گلیكول و ترفتالیك 
اسید به دست آمده و مهم ترين عضو پلی استرها با بیشترين مقدار 
می تواند  چشمگیر،  خواص  برخی  داشتن  با   PET است.  تولید 
باشد.  نیز  ويژه  كاربردهای  دارای  مهندسی  پلیمر  به عنوان 
اين  با  وارداتی  مهندسی  پلیمرهای  جايگزينی  به  بايد  همچنین، 
برای  بی شماری  روش های  كه  چرا  شود،  ويژه  توجه  نیز  پلیمر 

مديريت خواص پلی استرها وجود دارد. 
اين كتاب در ۵ فصل با عنوان های زير تدوين شده  است: 

- معرفی و پیشینه پلی استرها،
،PET سازوكار، كاتالیزگر و سینتیك پلیمرشدن: تولید -

- پلیمرشدن حالت جامد پلی اتیلن ترفتاالت، 
- روش های صنعتی تولید پلی اتیلن ترفتاالت و

پلی اتیلن ترفتاالت. - كوپلی استرهای 


