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و  رنگ  زمینه  در  فعال  نروژی  خصوصی  شرکت  یک   Jotun

نفر   10000 از  بیش  دارای  شرکت  این  است.  صنعتی  رزین های 
در   Jotun است.  ایران  جمله  از  جهان  کشور   100 در  کارکنان 
رده بندی بزرگ ترین شرکت های رنگ سازی جهان در سال ۲01۳ 
میالدی، رتبه چهاردهم را با بیش از 1/95۳ میلیارد دالر فروش به 

خود اختصاص داد.
Jotun از اوایل سال 19۲0 در تجارت رنگ و تجهیزات دریایي 

اقامتگاه  به عنوان  این شهر  کرد.  به کار  آغاز  نروژ   Sandefjord در 
براي  تابستان  هر  که  بود  معروف  نهنگ  محبوب کشتي هاي صید 
تعمیر و نگه داري در آن لنگر مي انداختند. Odd Gleditsch  بنیانگذار 
Jotun، در کشتي هاي صید نهنگ کار مي کرد. وی احساس کرد، 

وجود  دریایی  تجهیزات  و  رنگ  تأمین کننده  براي  تقاضا  آنجا  در 
رنگ ها  و  روغنی  )حالل  تربانتین  رنگ دانه،  زمان،  آن  در  دارد. 
در  رنگ دانه  اتصال دهنده  )چسب  برزک  روغن  و  جالدهنده ها( 
رنگ های روغن مخلوط( به طور مجزا فروخته مي شدند و خریدار، 
از  پس   Gleditsch آقاي  بود.  آن ها  مخلوط کردن  به  مجبور  خود 
بازنشستگی از دریا، فروشگاه رنگ و تجهیزات دریایی راه انداخت، 
اما خیلي زود احساس کرد نیاز مشتري رنگ هاي آماده است. در سال 

19۲6 او شرکت شیمیایي کوچكي به نام Jotun را خریداري کرد. 
در اوایل سال 19۳0 شرکت اولین محصول رنگ آماده استفاده 
به  کشتی سازها  و  کشتی  صاحبان  برای   ،arcanol نام  با  را  خود 
خرید  را   arcanol اختراع  ثبت  Gleditsch حق  کرد.  عرضه  بازار 
سرب  بود.  دریایی  محافظ  پوشش های  تولید  درباره  اختراعی  که 
قرمز خاکستری به کاررفته در این رنگ، خاصیت ضدزنگ خوبی 
داشت که تبدیل به اولین موفقیت بزرگ Jotun شد. Jotun این راه 
را در پیش گرفت و روی آن سرمایه گذاری کرد. دهه های 19۲0 و 

19۳0 سال های رونق حمل و نقل در نروژ، به ویژه در ناوگان حمل 
محموله های خشک بود و Jotun از این مزیت بهره برد.

در سال Jotun ،19۳9 به عنوان یكی از اولین شرکت ها در نروژ، 
برای همه کارکنان خود یک صندوق بازنشستگی ایجاد کرد. در سال 
پژوهش  در بخش  به سرمایه گذاری  توجه ویژه ای  1951 شرکت 
معطوف کرد. کارخانه جدید و بزرگ تری در Sandefjord ساخته 
شد که تمام طبقه آخر آن به بخش تحقیق و توسعه اختصاص یافت. 
 Jotun در این راستا، پنج شیمیدان جدید استخدام شدند. رقیب های
فكر می کردند، این کار نوعی جنون است. اما Gleditsch آن را این 
تحقیق  در  سرمایه گذاری  به  ما  آینده  "موفقیت  کرد:  توجیه  گونه 
مراکز  بزرگ ترین  از  یكی   Jotun امروزه،  دارد".  بستگی  وتوسعه 

تحقیق و توسعه خصوصی در نروژ را دارد.
برای اطمینان از وجود سهم کافی در تمام بنادر اصلی برای مالكان 
کشتی های نروژی، Jotun تهیه رنگ در شمال آفریقا، اروپا  و قاره 
آمریكا را آغاز کرد. هم زمان باتوسعه کشورهای خاورمیانه و جنوب 
شرقی آسیا در دهه Jotun ،1950 بازاریابی محصوالت خود را در 
ناظر  پسر،   Odd Gleditsch بنیانگذار،  پسر  کرد.  آغاز  مناطق  این 
گسترش شرکت در خاورمیانه بود. وی باهمكاری شورای صادرات 

تأسیسات شرکت Jotun در شهر Sandefjord نروژ
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اخبار علمی

نروژ به لیبی سفرکرد تا جایی که Jotun درسال 196۲ اولین کارخانه 
دومین   Jotun  ،1967 سال  در  ساخت.  را  خود  کشور  از  خارج 
کارخانه بین المللی خود را در تایلند افتتاح کرد که به پایگاه شرکت 
برای فعالیت در جنوب شرقی آسیا تبدیل شد. در دهه 1970، شرکت 
تولید پوشش های پودری بی حالل را آغاز کرد. در سال 1975 اولین 
کارخانه در منطقه خاورمیانه در دوبی افتتاح شد. این کارخانه نقش 

مهمی را در گسترش روند بین المللی شدن شرکت ایفا کرد.
این  شد.  عرضه  بازار  به   Seamaster محصول   1975 سال  در 
ضدخزه  حفاظت  حوزه  در  بزرگ  نوآوری  نوعی   Jotun اختراع 
قادر  را  کشتی ها  محصول،  این  بود.   )antifoul ing protection(
در  مختلف  بار اندازهای  بین  سال  چهار  مدت  به  تا  می ساخت 
حرکت باشند. اگرچه پس از چند سال Seamaster با یک ضد خزه 
اما  شد،  جایگزین   )self-polishing antifouling( خود پرداخت 
اختراع مهمی برای اثبات توانایی نوآوری Jotun و توجه به صنعت 

حمل و نقل دریایي بین المللی بود. 
برای  انقالبی  در سال 1976   Jotun Multicolor معرفي دستگاه 
دستگاه  این  با  آمد.  به شمار  خرده فروشان  و  مصرف کنندگان 
در  را  رنگ ها  می توانستند  خرده فروشان  خودکار،  رنگ آمیزی 
مغازه  هاي خود مخلوط کنند و بدین ترتیب هزاران ترکیب رنگ 

برای مشتریان امكان پذیر شد.
تهیه و عرضه شد.   Baltoflake نام  با  در سال 1980 محصولي 

شیشه  جنس  از  چقرمه ای  بسیار  پرک های  درواقع  محصول  این 
محدوده های  در  استفاده  برای  که  بود  پلی استر  با  پوشش یافته 
محیط های  معرض  در  مناطق  سایر  و   )splash zones( پاششی 

سخت مناسب بود.
افتتاح  بازرگانی در هنگ کنگ  یک دفتر   Jotun در سال 198۲ ، 
کرد. با شروع رشد چین، این شرکت سرمایه گذاری مشترکی را در 
شانگهای با غول کشتیرانی چینی COSCO ایجاد کرد تا تأمین کننده 
رنگ مورد نیاز کارخانه های کشتی سازی وکشتی های چینی باشد. 
شهر  در  را  چین  در  خود  شرکت  اولین   ،1994 سال  در   Jotun

اولین   1996 سال  در  یعنی  بعد،  سال  دو  کرد.  تأسیس  گوانگجو 
شرکت خود را در مالزي با هدف تولید رنگ هاي مایع و پودرهاي 
در  را  کارخانه اي   ۲008 سال  در   Jotun کرد.  راه اندازي  پوششي 
هند نیز تأسیس کرد. در سال ۲010 شرکت محصوالت دیگري را 
در زمینه پوشش ارائه داد که پوشش هاي پودري قابل استفاده روي 

MDF بودند.

محصوالت Jotun در سازه های مراکز دیدنی معروفی در جهان 
استفاده شده است که از جمله می توان برج ایفل، برج های پتروناس 
 Kingdom Cen ter ،در کواالالمپور، برج خلیفه و برج العرب در دبی
در  کانتون  برج   ،Oasis of the Seas غول پیكر  کشتي  ریاض،  در 
در  کاپاس  ورزشي  استادیوم  ملبورن،  متروی  ایستگاه  گوانگجو، 

فیلیپین و برج هاي مارینا در سنگاپور را نام برد.
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این شرکت  بازار فروش جهاني موفق  گستردگي محصوالت و 
است.  توسعه  و  تحقیق  بخش  در  صحیح  سرمایه گذاري  مرهون 
هسته اصلي در Sandefjord نروژ واقع شده است که بیش از ۲00 
نزدیكي  از  اطمینان  براي  هستند.  به کار  مشغول  آن  در  متخصص 
دایر  نیز  منطقه اي  آزمایشگاه  چند  شرکت  بازارها،  و  مشتریان  به 
پژوهش  نروژ،  در  مستقر  توسعه  و  تحقیق  بخش  در  است.  کرده 
چهار  به  مربوط  جهاني  فرمول بندی هاي  و  فناورانه  زمینه هاي  در 
دسته عمده محصوالت انجام مي شود. اغلب جزئیات فناوري هر 
نیازهاي  تا  مي شود  اصالح  منطقه اي  آزمایشگاه هاي  در  محصول 

  

  

 

Kingdom Center در ریاض               Oasis of the Seas                برج کانتون در گوانگجو        

نقش  نیز  مرکزي  توسعه  و  تحقیق  بخش  شوند.  تأمین  محلي 
حمایت گرانه و کنترل کننده خود را در توسعه محصول در مناطق 

مختلف ایفا مي کند. 
گروه بزرگی در مرکز تحقیق و توسعه نروژ، درباره ایجاد ماده 
ضدخزه برای کشتی ها در حال پژوهش هستند. برای حفظ موقعیت 
پیشرو در بازار تجهیزات دریایی، شرکت باید پلیمر ضدخزه و نیز 
که  دیگری  مهم  راهبرد  کند.  محافظت  و  کنترل  را  نهایی  پوشش 
در آزمایشگاه مرکزي نروژ دنبال مي شود، پلیمرهاي ویژه رنگ هاي 
تزئینی )decorative( و سامانه های چندرنگ )mul ti col or(  هستند. 
گروه هاي فعال در مرکز تحقیق وتوسعه شامل چند تیم متخصص در 
زمینه هاي فناوري رنگ دانه و رنگ، تجزیه شیمیایي، زیست شناسي، 
منطقه اي  آزمایشگاه هاي  هستند.  محصول  آزمون  و  ایمني  مسائل 
Jotun هم اکنون در کشورهاي آمریكا، ترکیه، مالزي، تایلند، امارات، 

هند، چین و کره جنوبي مستقر هستند.

منبع:
www.jotun.com, https://en.wikipedia.org Jotun چهار دسته عمده محصوالت
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پولیکا نوین
پیشینه

تولیدی  شرکت  اولین  نوین،  پولیكا  شرکت 
لوله و اتصاالت UPVC در کشور بوده که در 
 ۲8000  m2 مساحت  به  زمینی  در   1۳۳9 سال 
در شهرک صنعتی کرج با ظرفیت t/yr ۳60 با 

مجوز و اعتبارهای بانک کارگشایی و عمران )در آن سال( به عنوان 
آبادان،  پتروشیمی  بنگاه  نظارت  زیرمجموعه وزارت صنایع تحت 
براي جلوگیری از واردات لوله و اتصاالت PVC با کیفیت کم از 
سایر کشورها تأسیس و راه اندازی شد. فناوری و ماشین آالت این 
شرکت از کشور آلمان خریداری شد. امروزه این شرکت، با بیش 
تولیدی  بزرگ  شرکت های  از  یكی  به  پیوسته  فعالیت  نیم  قرن  از 
در سطح کشور تبدیل شده است. مالكیت شرکت پولیكا نوین در 
سال 1۳45، از بنگاه پتروشیمی آبادان به شرکت پتروشیمی آبادان 
واگذار  و در سال 1۳58 با افزایش ظرفیت اسمی تولید کارخانه به 
t/yr  600، مالكیت کارخانه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتقل 

اسمی  ظرفیت  جدید،  ماشین آالت  خرید  با   ،1۳6۲ سال  در  شد. 
تولید کارخانه به t/yr 1000 لوله، اتصاالت، گرانول و آمیزه افزایش 

داده شد. 
در سال 1۳70 مالكیت کارخانه به شرکت پتروشیمی آبادان واگذار 
شد و از آن سال در ردیف سهامدار عمده این کارخانه قرار گرفت. 
در سال 1۳8۲، کارخانه پولیكا نوین تحت عنوان "شرکت تولیدی 
پلیمرهای صنعتی پولیكا نوین" به ثبت رسید. در سال 1۳86، محل 
کارخانه این شرکت، از شهرک صنعتی کرج به شهرک صنعتی کاوه 

در شهرستان ساوه منتقل شد.
سالگرد  60 امین  در  پولیكا  صنعتی  پلیمرهای  تولیدی  شرکت 
گرانول  و  اتصاالت  لوله،  انواع  تولیدکننده  اولین  به عنوان  تأسیس 
UPVC در کشور، اقدام به اعطای نمایندگی فروش این محصوالت 

کرده است.
 

معرفی محصوالت 
انواع لوله

 710  mm ۲0 تا mm این شرکت از اولین تولیدکنندگان لوله، از اندازه
نوین  پولیكا  است. شرکت  بین المللی  و  ملی  استانداردهای  تحت 
برای کنترل کیفی لوله های تولیدی از آزمایشگاه مجهزی در زمینه 
این  توسعه  طرح  و  بخش  است.  برخوردار  مختلف  آزمون های 
شرکت براي بهبود کیفیت تولید لوله ها و ارتقای شرکت، اهداف 

زیر را در برنامه کاری خود قرار داده است:
1- تولید مستمر و با کیفیت مطلوب لوله

بازار تقاضا و حرکت به سمت تولید محصوالت  نیازسنجی   -۲
جدید در این زمینه

۳- ارائه روش ها و فرمول بندی های جدید تولید لوله
در حال حاضر، لوله های تولیدی این شرکت از خواصی چون عدم 
آسان  از 50 سال، نصب سریع  و  پوسیدگی پس  و  آسیب پذیری 
و  "خودخاموش شوندگی"  و  از چسب، ضدآتش بودن  استفاده  با 
مقاومت در برابر مواد خورنده مانند حالل ها، مواد شیمیایی و غیره 
برخوردارند. از این رو، محصوالت لوله پولیكا نوین در شبكه های 

فاضالب، آب رسانی و مخابرات بیشترین آمار مصرف را دارند. 
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انواع گرانول
صنایع  در  پرکاربرد  پالستیک های  از   PVC یا  کلرید  پلی وینیل 
کوچک و بزرگ است. ویژگی های منحصر به فرد این ماده همچون 
استحكام زیاد، استقامت در برابر مواد شیمیایی و انعطاف پذیری و 
مقاومت کششی زیاد، آن را از سایر انواع پالستیک متمایز ساخته 
است. امروزه PVC به خوبی توانسته است، جایگزینی مناسب برای 
گرانول های  انواع  تولید  امكان  باشد.  سفال  و  سیمان  فلز،  چوب، 
نرم  و سخت با توجه به وجود یک دستگاه Baten Field در بخش 

تولید گرانول شرکت پولیكا نوین وجود دارد.
گرانول نرم PVC: انواع گرانول های نرم کابلی، کفشی، خودرویی و 
شیلنگی براساس ضوابط در این شرکت تولید می شوند. همچنین، تولید 

گرانول برمبنای ویژگی های درخواستی مشتریان نیز امكان پذیر است.
گرانول سخت PVC: این گرانول در چرخه تولید لوله و اتصاالت 
به کار می رود و تحت استانداردهای روز دنیا تولید می شود و به طور 
عمده به رنگ طوسی است. همچنین رنگ، مشخصات و ویژگی های 

این گرانول براساس درخواست مشتری، می تواند تغییر داده شود. 

آمیزه 
واحد آمیزه سازی، مجهز به چند دستگاه مخلوط کن است که قابلیت 
تولید انواع آمیزه ها با فرمول بندی های مختلف را براي انواع لوله، 
اتصاالت، پروفیل، گرانول های نرم و سخت دارد. آمیزه ها در واقع 
رنگ دانه ها  و  پرکننده ها،  پایدارکننده ها،   ،PVC رزین  از  ترکیبی 
خشک کن  و  دستگاه  یک  استقرار  به  توجه  با  هستند.  نرم کننده 

آمیزه های  تولید  امكان  آمیزه،  تولید  بخش  در  مربوط  متعلقات 
مختلف، با ظرفیت حدود t/day ۲5 به وجود آمده است. آمیزه از 

سه جزء تشكیل شده است:
خواص  و  نهایی  محصول  نوع  به  توجه  با  که  پلیمری:  پایه   -

مدنظر، انتخاب می شود.
- مواد شیمیایی: که به خواص بهینه مدنظر وابسته است.

- عامل سازگارکننده فعال: که مهم ترین بخش تولید آمیزه است و 
انتخاب نوع مناسب آن به عواملی چون قطبی بودن، غیرقطبی بودن، 

نوع افزودنی و پلیمر بستگی دارد.
اولین  دارنده  و   PVC پودر  تولیدکننده  اولین  نوین  پولیكا  شرکت 
نشان استاندارد در این صنعت در ایران است. همچنین، این شرکت 
از سازمان  "آزمایشگاه همكار"  تایید صالحیت  دارای گواهی نامه 

ملی استاندارد ایران است.

منبع: 
https://www.polikanovin.com/
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http://parseh.modares.ac.ir :منبع

پایان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس، سال 1399

مقطع كارشناسی ارشد
1- تأثیر ترکیب مایع یونی و گرافن اکسید اصالح شده بر تشكیل الیه پلی آمیدی فوقانی غشاهای نانوکامپوزیتی فیلم نازک و بررسی رفتار 

عبوردهی گاز
دانشجو: محمد آقاجوهری                            استاد راهنما: علیرضا شریف  

۲- افزایش کارایی چسب فشارحساس آکریلیكی پایه آبی از طریق کنترل فرایند خشک شدن
دانشجو: رضا شیری                                   استاد راهنما: سمیه قاسمی راد  

۳- سنتز و کاربرد نانوذرات هیبریدی پلی سیلسسكیوکسان-آکریلیک به منظور بهبود خواص چسب فشارحساس پایه آبی
دانشجو: علی احمدی دهنوئی             استاد راهنما: سمیه قاسمی راد  

4- بررسی اثر نانوذرات فعال مغناطیسی بر خواص جذب امواج الكترومغناطیسی ابرهای نانوکامپوزیت میكروسلوالر پلیمری
دانشجو: حامد شاهمرادی تجرقی                   استاد راهنما: محمدحسین نوید فامیلی                   استاد مشاور: محمدحسن معینی 

5- اندازه گیری ابعاد خوشه در نانوکامپوزیت های پلیمری با استفاده از روش های رئولوژیكی
دانشجو: سیدقاسم پورجندقی                        استاد راهنما: محمدحسین نوید فامیلی  

6- بررسی سازوکار و سینتیک جذب انتخابی یون های روی و مس از محلول آبی توسط لیگنین کرافت و کربوکسی متیل دارشده
دانشجو: آریا گرزین مطاعی                          استاد راهنما: مهدی عبداللهی   

نانوذره گرافیت-اتیلن پروپیلن دی ان مونومر بر ذخیره گرما و کارایی حرارتی سامانه تغییر فازی برپایه واکس  اثر آب دوستی مخلوط   -7
پارافینی 

دانشجو: مهدی زرین جوی الوار            استاد راهنما: احمدرضا بهرامیان                           استاد مشاور: سمیره صباغ رنانی 

مقطع دكتری
1- ساخت نانوذرات هیبریدی برپایه گرافن و بررسی اثر آن ها بر رفتار الكترومكانیكی محرک های االستومری دی الكتریک

دانشجو: محسن صدرالدینی                          استاد راهنما: مهدی رزاقی کاشانی                        استاد مشاور: محمدزمان کسائی
)PH ۲- مدل سازی حالت گذرای رفتار تورمی سامانه هیدروژل نانوکامپوزیتی حساس به عوامل دوگانه )دما و

دانشجو: سعید موسی زاده                             استاد راهنما: مهرداد کوکبی  
۳- مهندسی ریزساختار و خواص در المان واحد محرک-حسگر پیزو الكتریک نانوکامپوزیتی

دانشجو: سبحان شرف خانی                          استاد راهنما: مهرداد کوکبی   
4- طراحی و ساخت سامانه ایروژل نوواالک حاوی نانوکپسول ماده تغییر فاز هسته-پوسته )واکس-پلی یورتان( و مطالعه انتقال حرارت سامانه

دانشجو: گلنوش عبدعلی                             استاد راهنما: احمدرضا بهرامیان                          استاد مشاور: مهدی عبداللهی 
5- مدل سازی و اعتبارسنجی رفتار حافظه شكلی ایروژل نانوکامپوزیتی پلی یورتان
دانشجو: رضا اکبری                                    استاد راهنما: مهرداد کوکبی  

6- پیش بینی رفتار حافظه شكلی هیدروژل نانوکامپوزیتی پلی آکریالتی
دانشجو: غزاله علمدارنژاد                            استاد راهنما: مهرداد کوکبی
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مشترک های  سطح  در  نانومواد  و  پلیمرها  تولید 
مایع  - مایع: كاربرد در مواد بلوري،گسیلنده نور و انرژی  

Panagiotis Dallas :نویسنده
 Elsevier :ناشر

سال انتشار: 2020، چاپ دوم

برای سنتز و  ابتكاری  راهنمایی  این کتاب 
فراورش مواد در سطح مشترک های مایع-
مایع است. کتاب در چاپ دوم، بازبینی و 

با افزودن فصل جدیدی درباره مواد گسیلنده نور و تأکید بیشتر بر 
کاربردها، حجم گسترده تری یافته است.

و  مایع  دو  مشترک  تنوع فصل  برجسته کردن  کتاب  این  هدف 
بسیار  خواص  با  مواد  سنتز  برای  بی نظیری  محیط  فراهم آوردن 
تنظیم شده و مطلوب است. در چاپ دوم این کتاب، بر کاربردهای 
بالقوه  قابلیت  دارای  دوفازي  سامانه های  و  سنتزی  مواد  پیشرفته 
انرژی،  ذخیره  انعطاف پذیر،  الكترونیكي  قطعات  در  به کارگیری 
افزایش برداشت نفت و حسگرها تأکید شده است. این موارد با 
توضیح دقیق فرایندهای بین سطحی و شیمی فیزیک بنیادی در پس 

آن ها همراه شده است.
سامانه های  در  مشترک ها  سطح  بر  مروری  اول،  فصل  دو 
چهارم  و  سوم  فصل های  می دهند.  ارائه  را  زیستی  طبیعی  و 
طریق  از  پلیمرها  و  نانوذرات  خود سازمان دهی  سنتز  و  به 

سامانه های سطح مشترک اختصاص یافته و سنتز پلیمرهای رسانا، 
فلوئورسان  و معمولی و خواص آن ها به طور گسترده بحث شده 
دارد. تمرکز  نوین  کاربردهای  بر  پنجم و ششم  است. فصل های 
این کتاب برای پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان پیشرفته در 
زمینه سنتز پلیمر، شیمی پلیمر، علوم پلیمر، نانومواد و نانوفناوری، 
الكترونیک  وسایل  انرژی،  مواد،  علوم  پلیمری،  کامپوزیت  های 
کتاب  این  نیز  صنعت  در  است.  شیمی  مهندسی  و  انعطاف پذیر 
سایر  و  توسعه  و  تحقیق  واحدهاي  متخصصان  دانشمندان،  براي 
متخصصاني مفید است که با مواد پلیمری برای استفاده در زمینه 

انرژی، الكترونیک، حسگرها و نفت و گاز سروکار دارند.

و  فراورش  شیمیایي،  طراحي  ابرجاذب:  پلیمرهاي 
كاربردها

 Arn Mignon و Sandra Van Vlierberghe :ویراستاران
 De Gruyter :ناشر
سال انتشار: 2021

پلیمرهای  مرور  ضمن  کتاب،  این  در 
طبیعی،  و  نیمه سنتزی  سنتزی،  ابرجاذب 
و  طبیعی  جاذب  پلیمرهای  تفاوت های 
زمینه های  همچنین  و  تعریف  سنتزی 

اب
كت

ی 
رف

مع
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پلیمرشدن،  فنون  است.  شده  ارائه  نیز  آن ها  متنوع  کاربردی 
ابر جاذب  پلیمرهای  اهمیت  استفاده  و  و  فراوری  راهبردهای 
کتاب  همچنین،  است.  شده  داده  شرح  کتاب  این  در  هوشمند 
پلیمرهاي ابرجاذب مباحث مربوط به طراحی پلیمرهاي ابرجاذب 
را در  برای کاربردی خاص  بهترین آن ها  انتخاب  به  برای کمک 
برمی گیرد. این کتاب، منبعی ضروری برای هر فرد دانشگاهی  و 

صنعتی است که به زمینه ابرجاذب ها عالقه مند است.

تقویت الستیك: تجسم نانوپركننده و سازوكار تقویت

Yuko Ikeda و Atsushi Kato ه ،Shinzo Kohjiya :نویسندگان
 Springer :ناشر

سال انتشار: 2020

این کتاب جدیدترین توصیف از تقویت  
شكل گیری  بر  تمرکز  با  را  الستیک 
در  نانوپرکننده  شبكه مانند  ساختار 
الستیک  مجاورت  در  الستیک  ماتریس 
پرکننده  شبكه  می دهد.  ارائه  مقید، 

حاصل با برش نگاری )to mogra phy( الكترونی الستیک تجسم 
به طرز  خودتقویت کنندگي  اثر  طبیعی،  الستیک  درباره  می یابد. 
منحصر به فردي عمل مي کند و قالب جدید بلوري شدن پیشنهاد 

می شود. 
همچنین در اینجا بر این باور است که بلورک ها خود را به شیوه 
شبكه مانندی آرایش می دهند. این نتایج در طراحی تقویت کننده 
کامل  عنوان  است.  مفید  بسیار  مهندسان،  برای  به ویژه  الستیک، 

فصل های این کتاب بدین شرح است:
- مواد الستیكی و نانوکامپوزیت های نرم 

- پرکننده و تقویت کننده الستیک
سه بعدی  عبوری  الكترونی  میكروسكوپی  اصول  و  مبانی   -

)3D- TEM(
)3D-TEM( پراکنش نانوپرکننده در الستیک آشكارشده به وسیله -

- سازوکار تقویت الستیک به وسیله نانوپرکننده

- تقویت  الستیک با سیلیكای ذره ای
- تقویت الستیک با لیگنین

- خودتقویت کنندگی در الستیک طبیعی )NR: تبلور قالبی(
- تقویت کننده ها در قرن ۲1

علوم و مهندسی الستیك ها   
      

نویسنده: علی اصغر کتباب 
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

سال انتشار: 1398

امروزه مواد پلیمری به عنوان یكی از ارکان 
اصلی صنایع و فناوری های نوین به شمار 
به  کاربردها  از  گسترده ای  طیف  می آیند. 

از  توجهی  تعداد درخور  که  به طوری  دارد،  اختصاص  مواد  این 
سوق  پلیمری  مواد  مختلف  حوزه های  به  جهان  پژوهش های 
یافته اند. الستیک ها گروه مهمی از پلیمرها هستند که از کشسانی 
و  انعطاف پذیری  حفظ  قابلیت  و  بوده  برخوردار  زیادي  بسیار 
این  از  استفاده  دارند.  صفر  زیر  دماهای  تا  را  مكانیكی  خواص 
سایر  با  آمیزه سازی  مستلزم  مختلف  محصوالت  تولید  در  مواد 

پلیمرها، مواد تقویت کننده و پایدار کننده های گوناگون است. 
تجربه  طوالنی  سال های  حاصل  که  حاضر،  کتاب  رو  این  از 
است،  نویسنده  گسترده  پژوهشی  طرح های  اجرای  آموزش  و 
در  دانشجویان  و  کشور  صنعتی  و  علمی  نیازهای  براساس 
است.  شده  تدوین  گوناگون  گرایش های  و  مختلف  سطوح 
همچنین، 8  فصل این کتاب دارای مطالب علمی سودمندی برای 
پژوهشگران مختلف، نه تنها در حوزه مهندسی مواد پلیمری، بلكه 

سایر زمینه های علمی است.  
عنوان فصل های این کتاب به ترتیب عبارتند از: مروری بر مواد 
الستیک؛  کشسانی  فیزیک  آن ها؛  فیزیک  و  ریزساختار  پلیمری، 
شارش سنجی الستیک های شبكه ای نشده؛ فرایندهای آمیزه کاری  و 
گرمانرم؛  الستیک های  ولكانش؛  فناوری  الستیک ها؛  شكل دهی 

پرکننده های تقویت کننده و نانوفناوری الستیک ها. 


