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Corbion، یک شرکت تولید مواد غذایی و شیمیایی هلندی بوده که 

دفتر مرکزی آن در آمستردام است. این شرکت مواد غذایی مبتنی بر 
زیست مواد و شیمیایی حاصل از اسیدهای آلی  و محلول های برپایه 
الکتیک اسید برای صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی تولید می کند. 

شرکت Corbion در 21 آگوست سال 1919 تأسیس شده است. 
در اواخر دهه 1960، تولید الکتیک اسید از قند تخمیرشده در این 
شرکت آغاز شد. الکتیک اسید حاصل از تخمیر شکر یا نشاسته، 
ماده اولیه مصرفی در تولید پلی الکتیک اسید )PLA( است. الکتیک 
 PLA اسید به مونومر الکتید تبدیل شده و سپس پلیمر می شود تا
تشکیل شود. در پایان عمر کاربری، PLA می تواند به صورت صنعتی 
کمپوست یا واپلیمر شود تا مونومر اولیه )الکتیک اسید( به دست آید. 
پس از آن ممکن است این مونومر دوباره برای تولید PLA استفاده 
شود. سال ها Corbion به عنوان پیشتاز و رهبر بازار الکتیک اسید و 
مشتقات آن مانند مواد غذایی و مکمل های آن ها با مدت ماندگاری 
طوالنی، محصوالت آرایشی، حالل ها، پالستیک های تجزیه پذیر و 

موادي با کاربردهای دارویی و پزشکی بود.
بخش الکتیک اسید Corbion، کارخانه تولید الکتید در تایلند را 
پایان سال 2011 به  با هزینه 45 میلیون یورو تأسیس کرد که در 
اولیه  ماده  اسید،  الکتیک  از  ساخته شده  الکتید  رسید.  بهره برداری 

سنتز پلی الکتیک اسید و زیست پالستیک هاي تجزیه پذیر است.
 PLA در ابتدای سال 2016، شرکت تصمیم به ساخت کارخانه
 Corbion آن،  از  پس  گرفت.  تایلند  در  موجود  کارخانه  کنار  در 
تأمین کننده  دومین  به   Natureworks آمریکایی  شرکت  کنار  در 
بازار تبدیل شد. در نوامبر سال 2016، با ایجاد شرکت مشترکی با 

To tal به صورت 50:50 با نام Total Corbion PLA برای تولید  و 

بخشید.  توسعه  را  کار خود  اسید  پلی الکتیک  پلیمرهای  بازاریابی 
الکتیک  صنعت  جهانی  رهبر  به عنوان   Corbion شرکت،  این  در 
برای تولید الکتید و  نیاز  اسید و مشتقات آن، الکتیک اسید مورد 
PLA را تأمین خواهد کرد و Total نیز تخصص عمیق خود را در 

ارائه  بازاریابی جهانی  و شبکه  توسعه  پژوهش  و  پلیمر،  فراورش 
خواهد کرد. با تولید 75000 تن در سال توسط این شرکت، ظرفیت 
تولید الکتیک اسید جهانی افزایش می یابد و در نتیجه، تولید جهانی 
زیست پالستیک PLA تقریبًا ٪50 بیشتر می شود و به 240,000 تن 

در سال می رسد.
که  است  برخوردار  سریعی  رشد  از  اسید،  پلي الکتیک  بازار 
زده  تخمین   2025 سال  تا   15٪ تا   10٪ از  آن  ساالنه  رشد  نرخ 
قابل  و  زیست تخریب پذیر  پلیمر  این  حاضر،  حال  در  می شود. 
از جمله  کاربردها  از  برای طیف گسترده ای  به کمپوست،  تبدیل 
بسته بندی مواد غذایی، ظروف یک بارمصرف، منسوجات، نفت  و 
برای  دارد.  بازار  سه بعدی  چاپ  و  خودرو  الکترونیک،  گاز، 
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تغییرات  و  زیست محیطي  چالش هاي  با  مواجهه  پاسخ گویی  و 
امیدبخش ترین  جست وجوی  حال  در   Cor bion هوایی،  آب  و 
مسیرها برای تبدیل زیست توده، از جمله PLA بوده که پالستیکی 
٪100 زیست پایه و تجزیه پذیر تهیه شده از مواد اولیه تجدیدپذیر 

  Total Corbion PLA قند یا نشاسته( است. بدین منظور، شرکت(
با یک سرمایه گذاری مشترک Total و Corbion به عنوان پیشگام 
این سرمایه گذاري  ایجاد شد. هدف  اسید،  الکتیک  تولید  جهاني 
بازار در حال  بازیگر اصلی در  به یک   Corbion تبدیل  مشترک، 

رشد سریع زیست پالستیک هاست.
 Cor bion سه دسته اصلی محصوالت ،PLA به طور کلي افزون بر
عبارت از امگا 3 استخراج شده از جلبک براي کاربردهای خوراک 
Nestlé(  و  شرکت  همکاری  )با  جلبک  پروتئین هاي  ماهی، 
فناوری  نوعی  از  هستند.  اسید  الکتیک  بر  مبتني  کوپلیمرهاي 
تولید کنترل شده پلیمر بر پایه الکتیک اسید برای تولید محصوالت 
انواع  شد.  خواهد  استفاده  پزشکی  تخصصی  زمینه  در  مصرفی 
پلی)L و D-الکتید(ها و انواع کوپلیمرهای L،D-الکتید-گلیکولید 
در   Fiberlive نام  با  هستند. محصولي  این شرکت  از محصوالت 
قابلیت  و  زیاد  مقاومت  با  کامپوزیتی  که  مي شود  تولید   Corbion

 FiberLive .جذب برای به کارگیری در کاشتني های ارتوپدی است
ماده کامپوزیتی متشکل از الیاف شیشه و پلیمر قابل جذب و یک 

جفت کننده است که خواص مکانیکی عالی دارد.
همچنین، Corbion تولیدکننده طیف وسیعي از مونومرهاي الکتیدي 

با نام تجاري Purasorb است که در جدول زیر فهرست شده اند.

مونومرمحصول

Purasorb Lالکتید-L

Purasorb Dالکتید-D

Purasorb DLالکتید-D و L

Purasorb Gگلیکولید
Purasorb Cکاپروالکتون

      

منابع:
1. http://www.corbion.com

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Corbion

3. www.total-corbion.com
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شرکت رزیتان
شرکت رزیتان در سـال 1360 بـه همت 
کشور  صنعت  صاحبان  از  تن  چند 
تأسیس شد که پایه گذار کارخانه هایی 

چون پارس متال، شوفاژکار و فروسیلیس ایران بوده اند. این شرکت، 
با تولید بیش از 20000 تن انواع رزین های صنعتی مختلف )بالغ 
بر 130 نوع( از جمله رزین های فنولی، آلکید، اپوکسی و پلی استر 
غیراشباع مورد نیاز صنایع و کارخانه های مختلف از جمله صنایع 
ریخته گری و قالب سازی، رنگ و پوشش های صنعتی، کامپوزیت، 

سنگ مصنوعی، چوب و غیره مشغول به کار است.
شرکت رزیتان از اولین واحدهای تولیدکننده رزین در ایران بوده که 
  ISO  9001:2015 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت
داخلی،  صنایع  نیازهاي  تأمین  بر  افزون  شرکت  این  است.  شده 
آسیای  کشورهای  فارس،  خلیج  حوزه  جمله  از  جهانی  بازارهای 
میانه  و کشورهای آفریقایی را نیز هدف قرار داده و برای چند سال 

به عنوان واحد نمونه صادرات رزین در ایران معرفی شده است.
در سال 13۸4 فاز طرح توسعه در شرکت رزیتان با هدف توسعه  و 
تولید محصوالت جدید و مورد نیاز صنایع مختلف کشور توسط یکی 

از بنیانگذاران شرکت راه اندازی شد.
دارای واحد  دنیا،  فناوری روز  با  برای همگامی  رزیتان  شرکت 
با  و  دستگاه هاست  آخرین  به  مجهز   )R&D( توسعه  و  تحقیق 
است  کرده  تالش  خبره،  کارشناسان  و  متخصصان  به کارگیری 
آخرین  طبق  مختلف  صنایع  و  کارخانه ها  نیاز  رفع  جهت  در  تا 

فرمول بندی و استانداردهای روز دنیا گام بردارد.
از  یکی  به عنوان  شرکت  این  فعالیت،  متمادی  سالیان  طی 
تربیت  و  آموزش  با  ایران،  در  رزین  تولیدکنندگان  بزرگ ترین 
متخصصان و مهندسان از مراکز دانشگاهی معتبر، سعی در رشد  و 
بهبود  و  صادرات  تقویت  و  توسعه  رزین سازی،  صنعت  اعتالی 

وضعیت اقتصاد ایران داشته است. 

محصوالت شرکت
انواع مختلف رزین های صنعتی تولیدی شرکت رزیتان و کاربردهای 

آن ها به شرح زیر است:
• رزین های آلکید ساده و اصالح شده مصرفی در صنایع رنگ، 

پوشش و غیره؛
•   آمینورزین  ها )اوره فرمالدهید، مالمین فرمالدهید و بنزوگوانامین( 

مصرفی در صنایع رنگ، پوشش و غیره؛
نیاز  مورد  هواخشک(  و  )کوره ای  استر  اپوکسی  رزین های   •

صنایع رنگ، پوشش و غیره؛
• رزین های اپوکسی جامد مصرفی در صنایع رنگ های پودری، 

برق، الکترونیک و غیره؛
برپایه  دوجزئی  و  گرمانرم  گرماسخت،  آکریلی  رزین های   •
ترافیکی،  رنگ های  انواع  تولید  صنایع  در  مصرفی  آلی  حالل های 
آستری سطوح چوبی، کاغذی و پالستیکی، جوهر چاپ، رنگ های 

رویه و غیره؛
انواع  تولید  صنایع  در  مصرفی  آب پایه  آکریلی  رزین های   •
الک ها،  لعابی،  رنگ های  ساختمان،  خارجی  و  داخلی  رنگ های 

آستری ها، پوشش های بتن، صنعت نساجی و غیره؛
انواع  تولید  صنایع  در  مصرفی  اشباع  پلی استر  رزین های   •
 ،)can coating( کنسرو  قوطی های  پوشش  صنعتی،  رنگ های 

کالف پوشی )coil coating(، خودرویي، دریایی وغیره؛
•  رزین های پلی استر جامد مصرفی در صنایع تولید رنگ های پودری؛
پالستیک  صنعت  در  مصرفی  غیراشباع  پلی استر  رزین های   •
صنایع  لوله سازی،  گالس(،  )فایبر  شیشه  الیاف  با  تقویت شده 

دریایی، سنگ مصنوعی و غیره؛
• رزین های ریخته  گری و سخت  کننده  های مربوط مصرفی در 

صنایع ریخته  گری و قالب سازی؛
• رزین های فنولي )رزول-نوواالک( به کار رفته در صنایع تولید 
انواع  لنت ترمز، سنگ سنباده و ساب، فراورده های نسوز، نمدهای 

عایق، انواع پوشش   قوطی ها و غیره و
• رزین های وینیل استر مصرفی در صنایع تولید انواع لوله ها  و 
شیمیایی،  مواد  ذخیره  مخازن  پروفیل،  فایبرگالس،  مخازن 

پوشش های سطحی و غیره.

https://www.resitan.net/test                                     :منبع
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http://lib.ui.ac.ir/DL/Search/ :منبع

پايان نامه هاي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاه اصفهان، سال 1398

مقطع کارشناسی ارشد
الف( شیمی

1- عنوان: سنتز پلي )هگزامتیلن اگساالت( و تهیه الیاف آن به روش الکتروریسي و امکان سنجي کاربرد آن به عنوان داربست در مهندسي بافت
دانشجو: پریسا جهانگیری                           استاد راهنما: غالمعلي کوهمره 

کلیکس]4[آرن- چندحفره اي  ساختارهاي  در  کپسوله شده  کورکومین  حاوي  درجا تشکیل شونده  آلژیناتي  هیدروژل هاي  تهیه  عنوان:   -2
سیکلودکسترین ها به منظور ترمیم زخم هاي پوستي

دانشجو: مهیار صحابی                           استاد راهنما: عباس محمدی 

3- عنوان: سنتز و بررسي خواص ویسکوز کننده پلیمري برپایه متاکریلیک اسید و کومونومر مجتمع شونده عامل دارشده با الکل هاي بلند  زنجیر  و 
نانوکامپوزیت مربوطه باکلي

دانشجو: آتنا غوابش                            استاد راهنما: فاطمه رفیع منزلت

4- عنوان: پلیمرشدن درجای آنیلین در حضور پلي وینیل الکل، تهیه نانوکامپوزیت مربوطه با گرافن اکسید و بررسي خواص مکانیکي، دمایي  و 
رسانایي آن

دانشجو: فائزه مهدوی پارسا                استاد راهنما: غالمعلی کوهمره

5- عنوان: بررسي ارتباط ریزساختار با خواص مکانیکي، حرارتي و نفوذپذیري نانوکامپوزیت هاي برپایه سیلیکون  رابر/ خاک  رس
دانشجو: عرفان عشقی نژاد                استاد راهنما: امید معیني جزني           استاد مشاور: مجید سهرابیان

6- عنوان: تهیه نانوکامپوزیت پلي یورتان هاي پراکنده شده در آب برپایه نانوصفحات گرافن اکسید اصالح شده با ماکروسیکل هاي کلیکس]4[
آرني: تهیه، شناسایي و خواص ضدخوردگي آن ها

دانشجو: امیرحسین دکتر صفایی    استاد راهنما: عباس محمدی

7- عنوان: اندازه گیري کربن دي اکسید به وسیله   QCMهاي پوشیده شده با پلیمرهاي حاوي چارچوب هاي فلز آلي
دانشجو: فروزان گالبی                استاد راهنما: اکبر ملک پور

۸- عنوان: بررسي اثر سنگ دانه هاي مختلف بر خاصیت چسبندگي مواد چسباننده قیري
دانشجو: مهران حاجیان فرد                استاد راهنما: غالمعلی کوهمره 

ب( مهندسي شیمی 
9- عنوان: بررسي تأثیر افزودن پلیمرهاي شیشه اي پلي)متیل متاکریالت(، پلي استیرن وماتریمید بر عملکرد غشاي PEBAX در جداسازي گازي 

دي اکسید کربن-نیتروژن
دانشجو: علیرضا انصاري                           استاد راهنما: امیرحسین  نوارچیان  
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10- عنوان: ساخت الیه حساس حسگر شناسایي گاز کامپوزیت رساناي پلیمري متخلخل پلي)وینیل الکل(-نانولوله کربني و سلولوز استات-
نانولوله کربني به روش جدایي فازي محلولي به منظور شناسایي الکل ها

دانشجو: اسما نورمحمد                استاد راهنما: پیام مالعباسي                  استاد مشاور: میثم شعبانیان

11- عنوان: مطالعه آزمایشگاهي حذف سیپروفلوکساسین و مترونیدازول از آب هاي آلوده توسط نانوذرات تیتانیم دي اکسید اصالح شده با 
آمینواسید و اکسید مغناطیسي آهن برپایه کیتوسان

استاد مشاور: عبدالخالق بردبار استادان راهنما: مهرداد فرهادیان اصفهاني، علیرضا سلیماني نظر  دانشجو: الهام جعفری هرستانی 

غشایي  راکتور  در  غشا  گرفتگي  کاهش  هدف  با  نور  به  پاسخگو  تیتانات  پلي سولفون-استرانسیم  نانوکامپوزیتي  غشا  سنتز  عنوان:   -12
فوتوکاتالیستي به منظور جداسازي داروي سفالکسین از آب هاي آلوده

استاد مشاور: فاطمه داور دانشجو: محمد امین صف لشکر               استاد راهنما: مریم همایون  فال  

مقطع دکتری
مهندسي شیمی

13- عنوان: تشکیل کمپلکس گلوکوز-نانوذرات پلیمري زیست تخریب پذیر به عنوان یک مدل آزمایشگاهي به منظور بررسي اثر ضدسرطاني آن
دانشجو: احمد ابوالحسنی               استاد راهنما: داود بی ریا   استادان مشاور: علي ضرابي، طاهره کمیلي موحد

14- عنوان: ساخت ومطالعه خواص و عملکرد غشاهاي بافت آمیخته بر پایه ماتریمید حاوي PVDF و چارچوب  فلز-آلي-مایع یوني براي 
جداسازي کربن دي اکسید از متان

دانشجو: هاجر رجعتی              استاد راهنما: امیرحسین نوارچیان                استاد مشاور: شهرام تنگستاني نژاد
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اصول نظری و مدل سازي نانوکامپوزيت هاي پلیمري  

 Lisa M. Hall و Valeriy V. Ginzburg :ويراستاران
 Springer :ناشر

سال انتشار: 2021

در این کتاب، آخرین پیشرفت هاي مربوط به 
اصول نظری و مدل سازي نانوکامپوزیت هاي 
براي  راهي  نقشه  تا  آمده  گرد  پلیمري 
به دنبال  که  باشد  دانشمنداني  مهندسان  و 
هستند.  پیشرفته  و  جدید  مواد  طراحي 

با مرور مدل هاي مولکولي و مزومقیاس پیش بیني کننده  این کتاب 
ساختارهاي تعادلي  و غیرتعادلي مواد هیبریدي در مقیاس نانو به عنوان 

تابعي از ترکیب، به ویژه انواع پرکننده ها، آغاز مي شود.
استفاده شده  آزمون هاي  و  روش ها  دربرگیرنده  بعدي  فصل هاي 
براي توصیف دینامیک نانوکامپوزیت ها و خواص مکانیکي و فیزیکي 
پیش بیني  براي  را  روش ها  بهترین  مطرح شده،  مباحث  آن هاست. 
خواص مواد به لحاظ عملي مانند خواص گرمایی و الکتریکي، خواص 
نوري و سدگري و اشتعال پذیري ارائه مي کنند. کتاب اصول نظری  و 
مدل سازي نانوکامپوزیت هاي پلیمري در 6 فصل تنظیم شده  و هر 
فصل توسط یکي از پیشگامان برجسته دانشگاهي یا صنعتي در زمینه 
مرتبط، نوشته شده است. مرور کلي روش هاي مدل سازي همراه با 
مثال هاي مفصل از پیش بیني خواص سامانه هاي ویژه، این کتاب را 

براي شاغالن دانشگاهي و صنعتي مفید و قابل استفاده مي کند.

ضايعات و بازيافت تاير

 Serji و   Valerie Shulman ، Trevor M. Letcher ويراستاران: 
Amirkhanian

 Academic Press :ناشر
سال انتشار: 2021

این کتاب 600 صفحه اي رویکرد کامل و 
روشمندی به بازیافت تایرهاست و آگاهی 
فراوری  و  مدیریت  نحوه  از  مفصلی 
تبدیل  چگونگي  و  مستعمل  تایرهاي 

تایرهای ضایعاتی به مواد باارزش و کاربردهاي صنعتي آن ها در 
در  تایر  بازیافت  و  کتاب ضایعات  مي دهد.  قرار  خواننده  اختیار 
2 بخش و 5 فصل تنظیم شده  و مباحث آن با معرفي جنبه های 
و  قانون گذاري  روندها،  ترکیبات،  تایر،  از  استفاده  مانند  اساسي 
کتاب  دوم  بخش  در  مي شود.  آغاز  آن  کنوني  جهاني  وضعیت 
چرخشي،  اقتصاد  سوي  به  حرکت  امکان پذیری  درنظرگرفتن  با 
فرصت هاي  و  عمل آوری  روش هاي  عمر،  چرخه  گزینه هاي 
استفاده مجدد، بازیافت و بازگردانی، بحث شده اند. در بخش های 
بعدی کتاب بر فناوري هاي ویژه اي متمرکز شده است که استفاده 

اب
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کاربردهاي  و  باارزش  مواد  توسعه  در  را  ضایعاتی  تایرهای  از 
پیشرفته امکان پذیر می سازد. در نهایت، آینده بازیافت تایر بررسي 

شده است.
و  تحقیق  متخصصان  دانشمندان،  براي  مي تواند  کتاب  این 
توسعه، مهندسان و تولیدکنندگان صنایع تایر، الستیک، ضایعات، 
بازیافت، خودرو و هوافضا، یک مرجع اصلي باشد. همچنین، براي 
مهندسی  پلیمر،  علوم  الستیک،  علوم  دانشمندان  و  پژوهشگران 

مواد، علوم محیط زیست، شیمی و مهندسی شیمی مفید است.

شناسايي مولكولي پلیمرها

 Mays  Mu hammad ، Malik Jimmy ، Muhammad :ويراستاران
 Raza Shah و Imran

 Elsevier :ناشر
سال انتشار: 2021

از روش هاي  کتاب طیف گسترده ای  این 
نوین و پیشرفته شناسایي پلیمرها در سطح 
مولکولي را ارائه می دهد که خواننده را از 

طریق اصول نظری، مبانی، دستگاهوری و کاربردها براي دست یابي 
به هدف نهایي انتخاب مواد مناسب و بهبود کارایي آن ها راهنمایي 
شامل  فنون  از  خانواده ای  یا  ویژه  فن  یک  بر  فصل  هر  مي کند. 
میدان،  با  جریان  جزءجزءکردن  سوانگاری،  مختلف  حوزه هاي 
شاخه  زني هاي بلند، پراکندگی نور ایستا و پویا، طیف سنجی جرمي،  
NMR، پراش تابش ایکس و نوترون، گرانروي سنجي محلول رقیق 

پلیمري، میکروسکوپي و طیف سنجی ارتعاشی متمرکز شده است. 
در هر مورد، توضیحات ژرفی درباره چگونگي اجرای موفقیت آمیز 
فن و به کارگیری آن آمده است. از ویژگي هاي کلیدي این کتاب 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
جنبه هایي  دربرگیرنده  پیشرفته  شناسایي  روش هاي  معرفي   -
چون وزن مولکولي، چندپراکندگي، شاخه دارشدن، ترکیب و آرایش 

فضایي.
- ایجاد توانایی درک و مقایسه فنون در دسترس و اجرای فنون 

منتخب با نگاهي به بهبود خواص ماده پلیمري در خواننده.
- ایجاد رابطه قوي بین اصول پایه، فنون شناسایي و کاربردهاي 

واقعي.

این کتاب، مرجع عملي ارزشمندي براي پژوهشگران و دانشجویان 
علوم و مهندسي پلیمر و مواد و سایر رشته ها و صنایعی است که با 

روش هاي شناسایي پلیمرها ناآشنا هستند.

کاالهای  و  مواد  شناسايی  و  طبقه بندی  راهنمای 
پالستیكی       

نويسندگان: ماهرو خالقی مقدم و میثم شعبانیان 
ناشر: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران 

سال انتشار: 1397

تعیین تعرفه و حقوق ورودی کاالها و مواد 
دقیق و  نیازمند شناسایی  اولیه پالستیکی، 
بدون ابهام ماهیت آن هاست. از این رو، در 
این کتاب تالش شده است تا منبع مفید  و 
دانشگاهیان،  آشنایی  برای  منسجمی 

تعیین  آزمایشگاه های  گمرکات،  اداره  استاندارد،  حوزه  کاربران 
این  در  شود.  گردآوری  مباحث،  این  با  وابسته  صنایع  و  تعرفه 
مجموعه سعی شده است تا افزون بر معرفی مقررات صادرات  و 
این  نهم  و  سی  فصل  در  بیان شده  مفاهیم  ارائه  و  کاال  واردات 
مقررات، مختصری درباره روش های شناسایی سریع و کاربردی 
این مواد و جمع آوری جداول شناسایی موجود براساس مراجع 
استاندارد و تفسیر مراجع مرتبط با آزمایشگاه های تعیین ماهیت 

ترکیبات پلیمری، پرداخته  شود. 
این کتاب در سه فصل تدوین شده  است. در فصل اول که بخش 
اصلی است، مفاهیم تعیین تعرفه و حقوق ورودی کاالها و مواد 
اولیه پالستیکی در فصل سی و نهم مقررات صادرات و واردات، 
خواص  اختصار  به  و  دسته  هر  مفاهیم  و  تشخیص  روش های 
پالستیک ها و کاربرد آن ها در صنایع ارائه شده است. در فصل 
دوم، روش های آزمون ابتدایی برای شناسایی پلیمرها ارائه شده 
شناسایی  معرفی شده اند. همچنین، روش های  اول  فصل  در  که 
روش های  از  مختصری  و  بازیافت  کد  به  توجه  با  پالستیک ها 
شناسایی الیاف با توجه به کاربرد آن ها در صنایع پلیمر بیان شده 
مراجع،  و  استانداردها  در  موجود  جدول های  گردآوری  با  که 
فصل  در  است.  شده  تدوین  راستا  این  در  کاملی  نسبتًا  منبع 
سوم، به منظور تکمیل موضوعات بیان شده، جدول های راهنما و 

نمودارهای کاربردی شناسایی پلیمرها گنجانده شده است. 
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