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تأمین کننده   i(PPG) Pittsburgh Plate Glass آمریکایی  شرکت 
در  آن  مرکزی  دفتر  است.  ویژه  مواد  و  پوشش  رنگ،  جهانی 
پیتسبورگ پنسیلوانیا قرار دارد و در بیش از 70 کشور در سراسر 
جهان فعالیت می کند. از نظر درآمد، این شرکت بزرگ ترین شرکت 
پوشش در جهان است و AkzoNobel پس از آن قرار دارد. دفتر 
مرکزی PPG به خاطر نمای شیشه ای آن، بسیار معروف و شناخته 

شده است.
این شرکت در سال 1883 توسط کاپیتان جان باپتیست فورد  و 
جان پیتکرن جونیور در کریتون پنسیلوانیا تأسیس شد. PPG خیلی 
متحده  ایاالت  موفق  تجاری  تولیدکننده  اولین  به  توانست  زود 
از  استفاده  با  باکیفیت و ضخیم  تولید شیشه های مسطح  زمینه  در 
فرایند صفحه )plate process( تبدیل شود و به سرعت رشد کند. 
امروزه، صنایع PPG به عنوان شرکت چندمیلیارد دالری در فهرست 
با 150 محل تولید در  Fortune قرار دارد و  For tune 500 مجله 

انواع رنگ،  سراسر جهان و بیش از 46 هزار نیروی کار، به تولید 
پوشش، شیشه، الیاف شیشه و سایر مواد شیمیایی اولیه و صنعتی 

می پردازد. شعار شرکت "ما جهان را حفظ و زیبا می کنیم" است.
شرکت PPG سابقه ای طوالنی در ترویج و پیشرفت استفاده از 
الکتروپوشش ها را در سراسر جهان دارد. این شرکت از سال 1961 
در این حوزه آغاز به کار کرده است. از اولین مخزن الکتروپوششی 
آندی در سال 1963 تا به امروز که بیش از 2000 مخزن صنعتی 
شرکت  هیچ  شهرت  یافته اند،  پوشش  شرکت  محصوالت  با 

زمینه  در   PPG اعتبار شرکت  به  دیگری 
الکتروپوشش ها نرسیده است. درحقیقت، 
عطف  نقاط  شرکت  این  نوآوری های 
تاریخ الکتروپوشش ها را تشکیل می دهد.

را  کاتدی  و  آندی  الکتروپوشش های  از  جامعی  ترکیب   PPG

در بازارهای مختلف ارائه می دهد. محصوالت به صورت جهانی 
تولید می شوند و توسط تیم های فروش و خدمات محلی پشتیبانی 
می شوند که می توانند به موقع و درمحل پشتیبانی های الزم را ارائه 
PACE را  R&D 100 و  PPG جایزه های معتبر  کنند. محصوالت 
محیط  با  سازگار  کارا،  محصوالتی  به عنوان  و  کرده اند  دریافت 
زیست و مقرون به صرفه طراحی شده و توسعه یافته اند. افزون 
PPG دارای متخصصان  الکتروپوشش های  این، مراکز فناوری  بر 
و  آزمایشگاهی  خدمات  انواع  که  هستند  زمینه  این  در  صنعتی 
بدون  مشتریان  تولید  تا  می دهند  ارائه  را  تجهیزات  و  آموزشی 

مشکل انجام شود. 

 PPG فناوری های الکتروپوشش
از  سامانه،  در  موجود  الکترودهای  و  رنگ  قطعه،  قطبیت  به  بسته 
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اخبار علمی

اساسی  اصل  می شود.  استفاده  کاتدی  یا  آندی  الکتروپوشش هاي 
مخالف  بارهای  قابلیت  می شود،  الکتروپوشش  ایجاد  باعث  که 
ذره  یک  آندی،  الکتریکی  پوشش  در  است.  یکدیگر  برای جذب 
در  می شود.  مثبت جذب  بار  با  قسمت  یک  به  منفی  بار  با  رنگ 
الکتروپوشش دهی کاتدی، یک ذره رنگ با بار مثبت به یک قسمت 
با بار منفی جذب می شود. الکتروپوشش های آندی، انواع اولیه ای 
هستند که در اوایل دهه 1960 توسط شرکت PPG برای استفاده 
برای  آن ها  زمان،  آن  از  یافتند.  توسعه  خودرو  آسترهای  به عنوان 
پوشش دهی طیف گسترده ای از محصوالت استفاده شده اند که به 
براقیت، رنگ، سختی و دوام عالی در محیط های داخلی یا بیرونی 
معتدل نیاز دارند. الکتروپوشش های کاتدی نیز برای نخستین بار در 
سال 1971 توسط PPG تجاری شدند و از آن زمان موجب تدوین 
بیشتر  خوردگی  به  مقاومت  با  پوشش های  برای  استانداردهایی 
شدند. افزون بر این، الکتروپوشش های کاتدی می توانند براقیت و 
حفظ رنگ عالی را نیز در محیط های بیرونی فراهم کنند و به عنوان 
آستر یا پوشش نهایی یک الیه برای کاربردهای داخلی و خارجی 

استفاده شوند.
محصوالت الکتروپوشش PPG عمومًا شامل پلیمرهای آکریلیک 
یا اپوکسی هستند. برای تهیه محصول الکتروپوششي که به بهترین 
پلیمر  نوع  باشد،  داشته  مطابقت  نهایی  کاربران  نیازهای  با  نحو 

شود.  درنظرگرفته  باید  کاتدی(  یا  )آندی  برنشانی  روش  به همراه 
بنابراین، الکتروپوشش های PPG به چهار فناوری مجزا طبقه بندی 
می شوند که هر یک ویژگی ها یا مزایای متفاوتی را ارائه می دهند: 

اپوکسی های آندی و کاتدی و آکریلیک های آندی و کاتدی.
را  نهایی  کاربر  نیازهای  است،  ممکن  الکتروپوشش  نهایی  الیه 
تغییر رنگ و  برای  برآورده کند.  از پوشش تک الیه  استفاده  برای 
بهبود دوام کلی در برابر UV و خواص خوردگی پوشش، می توان 
با  رویی  الیه  اغلب،  کرد.  اعمال  الکتروپوشش  بر  رویی  الیه  یک 
یک افشانه پودر یا مایع اعمال می شود. با این حال، الیه آستر آن 
اعمال  اجازه  نهایی  کاربر  به  که  ساخت  رسانا  طوری  می توان  را 
 PPG الیه دوم آن را بدهد. این الکتروپوشش دوالیه توسط شرکت
ایجاد شده است تا به کاربران اجازه دهد تا از بهترین پوشش در هر 
 ،UV دو جهت برخوردار باشند: حداکثر دوام در برابر خوردگی و

در عین بهره مندی از بازده فوق العاده الکتروپوشش.

منابع

1. http://www.ppg.com

2. https://en.wikipedia.org/wiki/PPG_Industries
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شرکت صنایع ورق ایران 

شرکت صنایع ورق ایران در سال 1364 
شهر  در  کارخانه  محل  شد.  تأسیس 
صنعتی رشت بوده و هم اکنون با 120 
حال  در  متخصص  نیروی  و  مهندس 

فعالیت است. 
چشم انداز مؤسسان شرکت، ایجاد واحد تولیدی برپایه محصوالت 
 PVC پلیمری بوده در این راستا ابتدا با خرید 2 خط تولید ورق های
از شرکت Cincinnati )شاخه اتریش این شرکت( تولید آزمایشی 
خود را در سال 1372 آغاز کرده است و در حال حاضر با 5 خط 
در  تزیینی  پروفیل های  خط   13 و  پلیمری  ورق های  انواع  تولید 
واحدهاي رشت و شمس آباد تهران به ارائه محصوالت پالستیکی به 
خریداران داخلی و خارجی اشتغال دارد. تاکنون تولیدات این شرکت 
در بسیاری از پروژه های شاخص و استراتژیک کشور استفاده شده 
است. صنایع ورق ایران یکی از اولین و بزرگ ترین تولیدکننده های 
خاورمیانه  ایران  و  در   )geomembrane( زمین غشایی  عایق های 

است.
از جنس  به ویژه  سایر ورق ها،  تولید  سال 1383 خط سوم  در 
ترتیب  بدین  که  شد  راه اندازی  و  نصب  پلی پروپیلی  و  پلی اتیلن 
اولین زمین غشای پلی اتیلن پرچگالی کشور با عرض cm 220 به 
بازار ارائه شد. گسترش طرح های نفتی و مرتبط با زمین، مصرف 
نیز  تولیدات  تنوع  تبع آن  به  افزایش داده که  را  این گونه ورق ها 

گسترش یافته است.
تولید  خط  اولین  یادشده،  خط  راه اندازی  از  پس  سال  یک 

پروفیل های تزیینی پلی استیرنی PS Molding کشور نیز در کارخانه 
نصب و راه اندازی شد. این شرکت در حال حاضر دارای 9 خط 
تولید پروفیل PS بوده و درصدد است تا تعداد خطوط مزبور را با 
توجه به نیاز کشور و صادرات به کشورهای منطقه افزایش دهد. 
مواد  فنی،  خدمات  ارائه  صنعتی،  گروه  این  فعالیت های  دیگر  از 
و  است  همکاران  سایر  به  پالستیک  صنعت  تخصصی  افزودنی 
به  را  به روز  و  اجرایی حرفه ای  و  مشاوره  راستا خدمات  این  در 

مشتریان خود ارائه می کند.
 PVC تولیدات شرکت صنایع ورق ایران را انواع زمین غشاهای
سبک،  نرم،  سخت،   PVC ورق های  انواع  و   LLDPE ،HDPE

شرکت،  این  تولیدی  محصوالت  است.  پلی پروپیلن  و  پلی اتیلن 
پالستیک  صنعت  بر  حاکم  بین المللی  استانداردهای  طبق  همگی 

تولید و عرضه می شوند. 
فاضالب،  و  آب  زمینه های  در  انجام شده  طرح   500 از  بیش 
و  گاز  نفت،  و طیور، کشاورزی،  دام  تونل ها، ساختمان، شیالت، 
انرژی و سایر صنایع در کارنامه کاری این شرکت است. نمونه ای 

از این طرح ها عبارتند از: 
-  عایق و دیواره های ساختمانی،

- عایق بندی تونل های شهری و تأسیساتی،
- عایق دریاچه های مصنوعی و الگون و

- عایق بندی پی ریزی مخازن نفتی.

منبع:
https://svi.ir                                      
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/http://digitallib.aut.ac.ir/dl/search :منبع

پايان نامه هاي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري مهندسی پليمر دانشگاه صنعتی اميرکبير، سال 1399

مقطع کارشناسی ارشد
1- آمایش سطحي رنگ دانه قرمز شماره 3 جهت بهبود خواص آن در سامانه هاي پایانه حاللي

دانشجو: آناهیتا بیگ محمدي   استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار  

2- تهیه و مشخصه یابي تیتانیم دي اکسید سیاه )B-TiO2( با هدف کاربرد به عنوان فوتوکاتالیست
دانشجو: سارگل گندمي   استاد راهنما: علی اصغر صباغ الواني   

3- تهیه و مطالعه هدایت الکتریکي، چسبندگي و انعطاف پذیري چسب هاي هادي برپایه ترکیبات گرافني و رزین اپوکسي
دانشجو: سیدسجاد میرفائقي   استاد راهنما: فرهاد شریف   استاد مشاور: سعیده مزیناني 

4- ساخت کامپوزیت هاي چوب-پلیمر برپایه PLA به روش چاپ سه بعدي: بررسي شرایط فرایندي و موادي
دانشجو: پریسا واحدي   استاد راهنما: سیدرضا غفاریان عنبران   

5- بررسي خواص مکانیکي و مقاومت به حالل در نانوکامپوزیت SBR/NBR/نانورس در حضور یک فیلر با ساختار غیرالیه اي
دانشجو: احسان طالبي   استاد راهنما: اعظم جاللي آراني  

6- سنتز و شناسایي میکروکپسول هاي آمینورزیني با هسته روغن هاي خشک شونده در پوشش هاي خودترمیم شونده و بررسي رفتار مقاومت 
به خوردگي پوشش

دانشجو: سیدمیالد حسیني   استاد راهنما: شهال شکرریز   استاد مشاور: علی اصغر سرابي داریاني

7- تهیه و بررسي سامانه رزین پلي استر پلي ال-پلي ایزوسیانات مناسب براي رنگ هاي تعمیراتي خودرو
دانشجو: لیلي نیک نفس   استاد راهنما: مرتضی ابراهیمي  

8- تعیین اثر پارامترهاي رئولوژیکي نانوکامپوزیت هاي پایه ABS و نانوذره کربني با قابلیت چاپ سه بعدي به روش ذوب نشیني
دانشجو: امیررضا افتخاري   استاد راهنما: فاطمه گوهرپي  

9- تأثیر اصالح ساندرسون بر کارایي مدل کیوبلکا-مانک در پیش بیني رفتار نوري رنگ  هاي با ساختار سطحي متفاوت
دانشجو: فاطمه چرختاب بسیم  استاد راهنما: سعیده گرجي کندي  

10- اثر پارامترهاي موادي رزین هاي پلي استر-آکریالت پایه آبي بر اندازه ذره پراکنه نهایي با بهره گیري از خصوصیات اپتیکي
دانشجو: آرام بابامیري   استاد راهنما: منوچهر خراساني  استاد مشاور: سعیده گرجي کندي
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11- تهیه و بررسي رزین آکریالتي زیست سازگار به منظور کاربرد در چاپگرهاي سه بعدي با قابلیت پخت نوري براي ساخت ایمپلنت هاي 
جایگزین بافت هاي نرم

استاد مشاور: سیدرضا غفاریان عنبران دانشجو: علیرضا کیهان زاده   استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني  

12- ساخت و بررسي هیدروژل هاي قابل تزریق براي کاربرد در ترمیم پالپ دندان
دانشجو: عماد دهقاني محمدآبادي  استاد راهنما: حمید میرزاده            استاد مشاور: شاداب باقري خولنجاني

13- سنتز نانوپیگمنت  هیبریدي برپایه نانورس و بررسي امکان استفاده از آن در جوهر چاپ
دانشجو: میترا امیري               استاد راهنما: مرتضی ابراهیمي  

14- بررسي بهبود خواص سدگري فیلم هاي پلیمري توسط پوشش حاوي مشتقات گرافن
دانشجو: علي امیرآبادي زاده   استاد راهنما: حسام مکي            استاد مشاور: مرتضی ابراهیمي

15- تهیه نانوکامپوزیت الستیک طبیعي-نانورس در حضور کربنات کلسیم و دوده: بررسي خواص مکانیکي، عبورپذیري و چسبندگي به 
منجید پوشش داده شده

دانشجو: محمدرضا صابري بیدگلي  استاد راهنما: اعظم جاللي آراني  

ابزارهاي  و  الکتروریسي  روش  تلفیق  از  استفاده  با  طبیعي  پلي الکترولیت هاي  برپایه   )Janus( جانوس  نانوالیاف  مشخصه یابي  و  تهیه   -16
میکروفلوئیدیک

استاد مشاور: حمید میرزاده دانشجو: احمدرضا مرادي   استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني  

17- سنتز و ارزیابي رفتار رئولوژیکي کوپلیمرهاي سوپرامولکولي بلوکي
استاد مشاور: سیدرضا غفاریان عنبران دانشجو: عرفان یاري   استاد راهنما: مصطفی احمدي  

18- هیدروژل هاي کشاورزي تجزیه پذیر و دوست دار محیط زیست برپایه اوره
دانشجو: علي براهیمي   استاد راهنما: سعید پورمهدیان  

19- مطالعه تأثیر استفاده هم زمان از سیلیکا و نانوذره اکسید تیتانیم بر خواص مکانیکي و پایداري در مقابل تابش فرابنفش در الستیک سیلیکون
دانشجو: علیرضا خاني   استاد راهنما: اعظم جاللي آراني  

20- سنتز نانوکامپوزیت هاي گرافن ریبون عامل دار شده-پلیمر رسانا گونه p به عنوان الکترود کارآمد جدید در ابرخازن ها
دانشجو: حانیه احمدي   استادان راهنما: وحید حدادي اصل، الهه کوثری  

21- اثر پرکننده بر عملکرد پوشش آب پایه ضدحریق آماس کننده
دانشجو: محمدرضا نصیرزاده   استاد راهنما: حسین یحیایي     استاد مشاور: محسن محسني
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22- مطالعه تجربي، طراحي و ساخت فوم پلي یورتان پرشده با ماده سوپرامولکول borated silicone جاذب ضربه
دانشجو: حمیدرضا شادمان   استاد راهنما: سیدرضا غفاریان عنبران  

23- بررسي مقاومت به خوردگي پوشش خودترمیم شونده حاوي میکروکپسول پلي آنیلین
دانشجو: نفیسه طاهري   استاد راهنما: علی اصغر سرابي داریاني  

مقطع دکتری 
1- ساخت و مشخصه یابي بلورهاي فوتونیکي کلوئیدي معکوس "هیدروژلي" برپایه آکریل آمید )براي حسگري یوني(

دانشجو: محمدباقر سبحاني متین  استاد راهنما: سعید پورمهدیان 

2- تهیه نانوکامپوزیت PLA/Polyester/nanoclay با ایجاد مورفولوژي ریزلیفچه اي با هدف بهبود خواص رئولوژیکي و فوم پذیري پلي الکتیک  اسید
دانشجو: محبوبه شاه نوشي   استاد راهنما: عزیزه جوادي 

3- بررسي نقش تریبوکشساني در رفتار مکانیکي-رئولوژیکي یک نانوکامپوزیت پلي یورتان الستیکي پرشده
حیدرنژاد   استاد راهنما: ناصر محمدي دانشجو: حمیدرضا 

4- تأثیر مشخصه هاي ساختاري نانوکامپوزیت متخلخل EPDM -نانو لوله کربني بر جذب امواج الکترومغناطیس
دانشجو: هستي بیژني   استاد راهنما: علی اصغرکتباب 

5- پخت سامانه آکریالتي-اپوکسیدي نورپخت با استفاده از شروع کننده هاي سه جزئي حاوي نانوپیگمنت
دانشجو: عاطفه نژادابراهیم   استاد راهنما: مرتضی ابراهیمي 

6- سنتز، مشخصه یابي و زیست تخریب پذیري نانوکامپوزیت زئین-پلي بوتیلن سوکسینات
دانشجو: عاطفه پورحسین   استاد راهنما: مهدی رفیع زاده 

7- بررسي اثر هم زمان دو جزء آب دوست و آب گریز روي خون سازگاري پوشش هاي هیبریدي پلي یورتاني
دانشجو: هلما وکیلي   استادان راهنما: محسن محسني، حسین قنبری              استاد مشاور: حسام مکی 

8- سنتز جوهر برپایه نانووایر نقره براي ساخت الکترود شفاف سلول خورشیدي
دانشجو: علي امیري زرندي   استاد راهنما: علیرضا خسروي                          استاد مشاور: نیما تقوي نیا

 

)ادامه پایان نامه ها در شماره بعدي نشریه(
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سوسوزن های پالستيکی : شيمی و کاربردها   

Matthieu Hamel :ويراستار
 Springer Nature :ناشر

سال انتشار: 2021

درباره  پالستیکی  سوسوزن های   کتاب 
سوسوزن  پالستیک های  شیمی  فیزیک  و 
قابلیت  که  است  فلوئورسنت(  )پلیمرهای 
نشر نور به هنگام قرارگیری در معرض تابش 
کتاب  این  در  همچنین،  دارند.  را  یون کننده 
اصالح شیمیایی این مواد را در اوایل دهه های 

1950 و 1960 و افزایش مجدد عالقه  به آن ها در قرن بیست و یکم 
بحث شده است. کتاب حاضر، با همکاری پژوهشگران مختلف در 
جنبه های گسترده ای از پالستیک های سوسوزن، از فیزیک، شیمی، 
علم مواد و کاربردها در دو بخش و 15 فصل تدوین شده است  و 
فلوئورسان تاب ها  و/یا  پلیمر  شیمیایی  ماهیت  همچون  عناوینی 
)fluorophores(، اصالح خواص نورفیزیکی )زمان فروپاشی، طول 
ماده،  حساس ترکردن  برای  افزودنی ها  بارگذاری  و  انتشار(  موج 
را  گاما  پرتوهای  یا  گرمایی  نوترون های  سریع،  نوترون های  مانند 
ارائه می کند. همچنین، مزایای پیشرفت های فناورانه اخیر در زمینه 
سوسوزن های پالستیکی را مانند نانومواد و نقاط کوانتومی، توصیف 
می کند. این پیشرفت ها موجب دست یابی به ویژگی هایی شده اند که 

پیش تر با مولکول های آلی معمولی یا آلی فلزی میسر نبوده است.

آميخته های برپايه پلي وينيل کلريد:  تهيه، شناسايي و 
کاربردها

Raluca Nicoleta Darie-Nita و Visakh P.M. :ويراستاران
 Springer International :ناشر

سال انتشار: 2021

دستاوردهای  از  خالصه اي  کتاب  این  در 
برپایه  آمیخته های  زمینه  در  اخیر  پژوهشی 
آماده سازی  و   )PVC( کلرید  پلی وینیل 
آن ها، شناسایی و کاربردهای این آمیخته ها 
در 234 صفحه ارائه شده است. نویسندگان 
مختلف  فرعی  موضوعات  به  کتاب  در 

و  چالش ها   ،PVC برپایه  آمیخته های  کنونی  وضعیت  جمله  از 
فرصت های جدید با تأکید بر انواع و اندازه های اجزا-پرکننده ها و 
ترکیبات بهینه آمیخته های برپایه PVC، فراوری و روابط ساختار-
کاربردهای  و  اصالح-سازگارسازی  روش های  آن ها،  خواص 
 ،PVC ممکن پرداخته اند. آمیخته های نانو، میکرو و ماکرو برپایه
 PVC آمیخته های  و  زیست پایه  نرم کننده های   ،PVC غشاهای 
دارای اجزایی از منابع تجدیدپذیر نیز گزارش شده اند. فصل های 
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صنعت،  برجسته  پژوهشگران  مشارکت  با  کتاب  این  مختلف 
تحقیقاتی دولتی-خصوصی در سراسر  آزمایشگاه های  و  دانشگاه 
جهان تدوین شده است. این کتاب مطالب روزآمد درباره یافته ها و 
مشاهدات عمده در زمینه آمیخته های برپایه PVC را دربرمی گیرد.

مواد هوشمند: مالحظات روي زمين و در فضا

Lenore Rasmussen :ويراستار
 Springer International :ناشر

سال انتشار: 2021

مواد  درباره  جامعی  مطالب  کتاب  این 
الکتروفعال  پلیمرهای  جمله  از  هوشمند، 
)EAPs(، ماهیچه سنتزی، ماهیچه مصنوعی 
و  آبی  ماهیچه   نرم،  بادی  بادی، مصنوعات 
هوشمند  مواد  پیشرفته  فناوری های  سایر 
همچنین،  دربرمی گیرد.  را  تحول آفرین 

مانند  محرک هایی  به  هوشمند  مواد  پاسخگویی  روش های  به 
است.  شده  پرداخته  نور  یا  مغناطیس  دما،  فشار،  الکتریسیته، 
پیشرفت های جدید در زمینه محرک ها  و سامانه های بادی مبتني 
نرم،  رباتیک  نانوفناوري،  همچون  الکتروفعال،  پلیمرهای  بر 
مالحظات EAP برای کاربردهای ناسا و کنترل گرمایی ماهواره ها، 
کنترل آینه ها با استفاده از محرک های االستومری دی الکتریکی و 
طراحی زیست تقلیدی )biomimetic( و عملکرد ربات ها و اندام 

مصنوعی، در این کتاب بحث شده است. 
در کتاب مواد هوشمند، تحلیل مفصلی از چالش های این مواد 
به همراه مصاحبه درباره مالحظات  و  هوشمند در زمین و فضا 
آموزش برای مأموریت های فضایي به ماه و مریخ ارائه شده است. 
این کتاب برای طیف گسترده ای از مخاطبان از دانشجویان حوزه 
فناوری تا متخصصان صنعتي در جامعه های مواد هوشمند  و علوم 

فضایي مفید است.

راهنمای چسب ها
  

نويسنده: سمیه قاسمی راد
ناشر: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران 

سال انتشار: 1399

چسب ها، با توجه به کاربرد گسترده آن ها، 
جراحي(  چسب هاي  )مانند  انسان  بدن  از 
چسب هاي  )همچون  فناور  محصوالت  تا 
فضاپیماها(  در  استفاده شده  سیلیکوني 
صنعتگران  پژوهشگران  و  روزافزون  توجه 

از  نادانسته  یا  دانسته  تاکنون،  دیرباز  از  بشر  کرده اند.  جلب  را 
متداول،  دانسته  کاربردهاي  از  است.  برده  بهره  فایده های چسب 
نادانسته  کاربردهاي  میان  در  و  نوارچسب  از  استفاده  به  مي توان 
مي توان به چسب زیر صفحه نمایش تلفن همراه، اشاره کرد. به 
هر حال، با انتخاب صحیح چسب مورد نیاز  و به کارگیري مقدار 
متصل  و  به هم  را  سنگیني  یا  بزرگ  اجسام  مي توان  آن،  از  کمي 
این  کاربرد  به  دقیق تر  نگاه  با  کرد.  تهیه  را  یک پارچه اي  سازه 
در  آن ها  برجسته  نقش  به  مي توان  مواد،  از  شگفت انگیز  دسته 

پیشرفت هاي فناورانه و اقتصاد دنیا پي برد.
از این رو در این کتاب، چسب ها و سازوکار چسبندگی و نیز 
کاربردهای آن ها با زباني ساده و در عین حال علمي، در 4 فصل 
ارائه شده است. در فصل اول، چسب و اهمیت آن، سازوکارهاي 
شده اند.  معرفي  چسب ها  مختلف  طبقه بندي هاي  و  چسبندگي 
فرمول بندي های  در  مختلف  اجزاي  نقش  به  دوم  فصل 
مهم ترین  کاربردهاي  و  مشخصه ها  به  سوم  بخش  چسب ها  و 
کاربردهاي  پایاني،  پرداخته شده است. در فصل  انواع چسب ها 

جدید  و چشم انداز توسعه چسب ها مطرح مي شود. 


