شرکت است .عالمت صلیب مانند آن ،به
گفته دستاندرکاران بایر ،نماد شایستگی،
کیفیت و قابلاعتماد بودن آن است.
پیشینه تحوالت این شرکت را در موارد زیر می توان خالصه کرد:
 سال های آغازی  :1863-1881پس از تأسیس ،شرکت رشدسریعی را آغاز کرد .در سال  1881پایه و اساس مالی آن پس از
تبدیل به یک شرکت سهامی عام ،تغییر کرد.
 دوره  :1881-1914بایر به یک شرکت مواد شیمیایی بین المللیتبدیل شد .اگرچه رنگرزی همچنان بزرگترین بخش شرکت بود،
اما زمینههای جدید کسب و کار نیز افزوده شدند .تأسیس یک مرکز
تحقیقاتی توسط  ،Carl Duisbergشیمی دان آلمانی ،برای توسعه
مداوم شرکت بایر اهمیت اساسی داشت.
 دوره  :1914-1925شرکت بایر از جنگ جهانی اول وپیامدهای آن بی نصیب نماند .توسعه پرشتاب آن ،همانند بسیاری از
سایر شرکت ها تحت تأثیر قرار گرفت .این شرکت تا حدود زیادی
از بازارهای عمده صادراتی خود محروم شد و برهمین اساس
فروش رنگها و داروهای آن کاهش یافت .بایر به طور فزاینده
درگیر اقتصاد جنگ شد .اما نکته مثبت این بود که شرکت توانست
سومین سایت تولید خود را در سال  1917در  Dormagenآلمان
افتتاح کند.
 دوره  :1925-1945از سال  1905موارد اشتراک بسیاری میانشرکتهای بایر BASF ،و  Agfaوجود داشت .درنتیجه به ابتکار
 Duisbergو برای دستیابی مجدد به بازارهای صادراتی حیاتی،
شرکت بایر و  5شرکت آلمانی دیگر طی سال های  1915و 1916
شرکت جدیدی با نام  IG Farbenرا تشکیل دادند.
 دوره  :1945-1951در نوامبر سال  1945متفقینIG Farben ،را مصادره کردند و تمام سایتهای آن را تحت کنترل افسران خود
قرار دادند .شرکت در حال انحالل کامل بود و داراییهای آن برای
جبران خسارات جنگ در دسترس قرار گرفت .اما اوضاع بدین
منوال پیش نرفت و شرکت بایر دوباره احیا شد .بایر در سال 1946
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برای زندگی بهتر» است .بیشترین شهرت ابرشرکت بایر ،اختراع
داروی آسپیرین در سال  ۱۸۹۷است و هم اکنون به عنوان یکی از
بزرگ ترین تولیدکنندگان دارو و مواد شیمیایی در آلمان و جهان،
شناخته میشود.
این شرکت در  1آگوست سال  1863توسط  Friedrich Bayerو
 Johann Friedrich Weskottتأسیس شده است .ماجرا از آنجا آغاز
شد که دوستی بین دو مرد ،با کنجکاوی طبیعی آنها و دو کوره
آشپزخانه درهم آمیخت Friedrich Bayer .بازرگان و Jo hann
 Friedrich Weskottطی آزمایش های خود دریافتند ،چگونه
میتوان رنگینه  Fuchsineرا تهیه كرد .این دو نفر "Friedr. Bayer
 "Comp. et. iرا در  Wuppertalآلمان بنا نهادند که یک استارتاپ
قرن نوزدهمی با پتانسیلی فوق العاده بود .این شرکت در ابتدا،
یعنی از سال  1925تا سال  1952بخشی از شرکت  IG Farbenبود
که پس از آن مستقل شد .در طول دوره جنگ سرد و دوره رونق
پس از جنگ ،شرکت بایر نقش حیاتی ایفا کرد و در نتیجه توانست
جایگاه خود را بازپس گیرد .در سال  2006شرکت Schering AG
با آن ادغام شد .مجموع فروش ساالنه این شرکت  28/1میلیارد دالر
آمریکا بوده است.
شرکت بایر یک شرکت چندملیتی داروسازی و زیست فناوری با
سابقهای بیش از  150سال است که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان
و شرکتهای داروسازی در آلمان و سراسر جهان است .محصوالت
نوآورانه آن با هدف یافتن راه حلهایی برای برخی از چالشهای
مهم تولید میشوند .هدف اصلی گروه بایر ایجاد ارزش برای
مشتریان ،سهامداران و کارکنان خود و در عین حال تقویت بعد مالی

(خارجي و داخلي)

شرکت بایر ( )Bayerآخرین نام در فهرست  10شرکت برتر
پتروشیمی دنیاست ،اما این به معنی کم اهمیت بودن آن نیست.
این شرکت عظیم آلمانی که در حال حاضر چندملیتی است ،یک
ابرتولیدکننده در صنایع شیمیایی ،دارویی و بهداشتی ،تجهیزات
پزشکی و زیستفناوری و تولید مواد شیمیایی به کاررفته در بخش
کشاورزی به شمار می رود .دفتر مرکزی آن در  Leverkusenآلمان
واقع شده و هم اکنون شامل  392شرکت تلفیقی در  87کشور جهان
است .بایر در دسامبر  ،2021بالغ بر  100هزار نفر را در سرتاسر جهان
به کار گرفته است که از این تعداد حدود  24%آنها در خود آلمان
مشغول به کار هستند .لوگوی شرکت بایر نیز یک نشان اختصاصی
بارز به شمار می رود .شعار این شرکت بزرگ پتروشیمیایی «علم

معرفي شركت

شرکت باير

اخبار علمی
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در حالی دوباره فعالیت خود را برای فروش مجدد در خارج کشور
آغاز کرد که هنوز تحت کنترل متفقین بود.
ت دارویی ارتباط نزدیکی
 دوره  :1951-1974بازسازی این شرک با مفهوم "معجزه اقتصادی" در جمهوری فدرال آلمان آن زمان
داشت .در نتیجه جنگ جهانی دوم ،بایر برای بار دوم داراییهای
خارجی از جمله ثبت اختراعات ارزشمند خود را از دست داد.
 دوره  :1974-1988بحران نفتی طی سال های  1973و 1974برای همیشه "معجزه اقتصادی" را به پایان رساند .در سال 1974
رئیس هیئت مدیره منصوب شد ،زیرا اقتصاد جهانی در رکود
شدیدی قرار داشت .تنها طی چند ماه ،قیمت مواد اولیه شیمیایی
پایه روغنی چهار برابر شد.
 دوره  :1988-2001در سال  ،1999جشن  100سالگی آسپرینبرگزار شد .در این سالها قابلیتهای بایر ،همانند سایر شرکتها،
درنتیج ه چالشهای جهانی سازی و تغییرات ساختاری دهه 90
میالدی آزمایش شد .در پی تغییرات اساسی سیاسی آلمان و
اروپای شرقی پس از سال  ،1989شرکت بایر تمرکز خود را بر این
بازارهای امیدوارکننده افزایش داد.
 دوره  :2001-2010بایر  100سالگی خود را جشن گرفت.در این مدت سه زیر گروه جدید Bayer ، Bayer HealthCare
 CropScienceو  Bayer MaterialScienceایجاد شدند .شرکت
 Lanxess AGاز بایر متولد شد و خود نیز ،گروه داروسازی
 Scher ing AGرا خرید.
 دوره  :2001-2010در سال  ،2013بایر  150سالگی تأسیسخود را در سرتاسر جهان جشن گرفت .بایر فعالیتهای خود در
زمینه آنکولوژی ( )oncologyرا با خرید شرکت  Algetaدر سال
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 2014تقویت کرد .در سال 2015
زیر گروه  MaterialScienceبا نام
جدید  Covestroبه یک شرکت
مستقل تبدیل شد .بایر پس از
دریافت کلیه مصوبات مورد نیاز
از طرف مقامات نظارتی ،در  7ژوئن  2018شرکت  Monsantoرا
نیز ضمیمه خود کرد.
شرکت  Bayerاز مخلوط پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETضایعاتی
با پلی کربنات ( )PCماده جدید ترکیبی Makroblend GR-235M
را برای تولید بدنه و قطعات داخلی خودرو عرضه کرده است .بنابر
گزارش ها ،این ماده سبک ،محکم و گرمامقاوم است.
امروزه ،وسایل پزشکی پوشیدنی بسیار مورد توجه قرار
گرفته اند ،چرا که وظایف مهمی از قبیل دنبال کردن عالئم حیاتی
یا دارورسانی را برعهده دارند .با رشد محبوبیت این وسایل ،نیاز
به موادی که قابلیت برآوردن الزامات این کاربردهای را داشته
باشند ،بیشتر شده است .برای تأمین این بازار در حال رشد ،شرکت
 Bay er MaterialScience LLCآمیخته پلی کربناتی جدیدی را
برای تجهیزات پوشیدنی طراحی کرده است .نوع جدید با نام
 Makroblend(®) M525آمیخته پلی کربنات-پلی استیرن بوده که
در برابر بسیاری از مواد شیمیایی نظیر مرطوب کننده های پوست و
سایر مواد شیمیایی طبق استاندارهای  ISO 10993-5و ISO 10993-
 10مقاوم است و باعث ایجاد سوزش و خارش در بدن نمیشود.
این نوع پالستیک جدید ،چقرمگی ،قالب پذیری و پایداری
ابعادی درخور توجهی دارد و به راحتی می تواند برحسب شرایط
الزم ،رنگ ویژه ای را به خود بگیرد .این محصول جدید می تواند
برای تولید لوله های پزشکی نیز قالب گیری شود .اکنون این پلیمر
تولیدی به طور تجاری موجود است و از لحاظ عملکرد ،به ویژه
برای استفاده در وسایل پزشکی پوشیدنی طراحی شده است.

منابع
1. http://honam.ir/
2. http://www.polymervabastebandi.ir/
3. https://polympart.com/

شرکت دانا پليمر
در دی ماه سال  ،۱۳۷۴چهار نفر از فارغالتحصیالن رشته مهندسی
پلیمر و مکانیک فعالیت خود را با تأسیس یک شرکت مهندسی
مشاور با هدف ارائه مشاوره مهندسی به صنایع پلیمری کشور
آغاز کردند .اما پس از  ۳سال ،به علت عدم وجود فرهنگ مشاوره
صنعتی ،مؤسسان تصمیم به ایجاد شرکت جدیدی گرفتند که ورود
آنها را به صنعت تولید قطعات خودرو رقم زد .مؤسسان هلدینگ
داناپلیمر فعالیت حرفهای خود را با سرمایه اندکی آغاز کردند ،اما
به تدریج با اصل قراردادن تخصص فنی ،تولید محصوالت با کیفیت،
صداقت و اصالت ،این شرکت به موفقیت نسبی دست یافت .در
سال  ،۱۳۸۱اولین کارخانه این مجموعه به مساحت ۵۰۰۰ m2
تأسیس شد .هم اکنون ،این کارخانه با توسعه های پی در پی شامل
 ۱۵۰۰۰ m2زمین و بیش از  ۵۰۰۰ m2فضای تولید بوده و بسیاری
از فرایندهای تولید پلیمرها ،از جمله فرایندهای تزریق پالستیک،
قالب گیری بادی ،اکسترودکردن پالستیک و آمیزه سازی پالستیک
و الستیک ،اکسترودکردن و تزریق الستیک ،قالب سازی ،تولید و
تبدیل فیلم های پالستیکی را دربرمی گیرد.
هلدینگ داناپلیمر پس از آن به تأمین نیاز مواد اولیه باکیفیت

برای صنایع داخلی روی آورد .شرکت پلیمر پیشرفته دانا که
شرکت تولیدی بازرگانی بوده ،حاصل این تالش است .شرکت
پلیمر پیشرفته تولیدکننده و تأمین کننده مواد اولیه تخصصی پلیمری
است .پس از آن شرکت دانافناور با تمرکز بر تولید را ه حل های
نوین در صنایع روشنایی و الکترونیک تأسیس شد.
در حال حاضر ،شرکتهای توسعه دانا (تکوس) با هدف
پژوهش ،توسعه و آینده پژوهی در حوزه پلیمر ،شرکت ماناپاک
دانا با هدف ارائه راه حل های نوین در بسته بندی های پلیمری،

شرکت داناطب ،با هدف تأمین و تولید قطعات و مجموعههای
پزشکی و شرکت داناماشین با هدف تولید و تأمین قطعات ،قالب و
ماشین آالت پلیمری نیز به عنوان سایر اعضای این خانواده فعال
 200نفره هستند.
مأموریت شرکت در راستای ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات،
خالقیت و نوآوری در توسعه محصوالت و خدمات و کسب و
کارهای جدید ،پایش روند دانش روز دنیا ،کسب و بومی سازی
دانش قابل رقابت در بازار داخل و سایر کشورها ،ارتقا و رشد
فرهنگ مشتریان (ارائه آموزش ،مشاوره ،تسهیم دانش) و ایجاد
تعامل مناسب و اثربخش حداکثری با فعاالن مرتبط با حوزه پلیمر و
تأمین کنندگان داخلی و خارجی است.
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منبع
http://www.danaholding.com/
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پاياننامههاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،سال 1399
(ادامه پايان نامه هاي فصل پاييز)
مقطع کارشناسی ارشد

 -24سنتز رزين پلي استر پايه آبي قابل پخت با رزين مالمين و بررسي خواص ضدخوردگي

		
دانشجو :امين عيوض محمدلو

		
استاد راهنما :منوچهر خراساني

 -25ساخت و مشخصه يابي نانوچارچوبهاي آلي-فلزي برپايه کاتيونهاي چندظرفيتي با قابليت فوتوکاتاليستي ،جهت حذف پسابهاي رنگي

		
دانشجو :هومن پژند

		
استاد راهنما :علی اصغر صباغ الواني

 -26اثر اختالط ترکيبات موليبدات و فسفات در پوشش آلي در مقاومت به خوردگي فلزات گالوانيزه و فوالد

		
دانشجو :نيلوفر طالقاني

استاد راهنما :محمدرضا محمدزاده عطار		

 -27بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي حاوي پيگمنت هاي ضدخوردگي روي زيرآيند فوالد گالوانيزه گرم
		
دانشجو :پدرام بهادري

استاد راهنما :محمدرضا محمدزاده عطار		

 -28تهيه و بررسي خواص هيدروژل کيتوسان-ژالتين-پلي اتيلن گليکول حاوي نانوذرات نقره با خواص آنتي باکتريال به منظور استفاده در

زخم پوش ها

		
دانشجو :محمد نوري

		
استاد راهنما :عزیزه جوادي

 -29ساخت و بررسي نانوذرات مغناطيسي پوشش دهي شده با کيتوسان اصالح شده در درمان ترکيبي سرطان و دارورساني هدفمند

		
دانشجو :مريم نورمحمدي کوهانستاني استاد راهنما :حمید ميرزاده

استاد مشاور :شاداب باقري خولنجاني

 -30تأثير سامانه پخت بر رفتار ميرايشي آلياژ بيوتيل و نيتريل رابرها
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دانشجو :رضا غالمي		

استاد راهنما :احمد عارف آذر		

 -31تهيه و بررسي خواص پلي الکتروليت پلي بوتيلن سوکسينات-کو-فومارات سولفونه شده

		
دانشجو :سيدعلي گتميريان

		
استاد راهنما :مهدی رفيع زاده

 -32بررسي پيوندزني زنجيرهاي آويزان به شبکه هاي پلييورتاني و تأثير پارامترهاي ساختاري و فرايندي بر ويژگيهاي سطحي پوشش

		
دانشجو :ابوالفضل گل محمديان طهراني استاد راهنما :حسام مکي

استاد مشاور :سیدرضا غفاريان عنبران

 -33تهيه و ارزيابي عملکرد جوهر رسانا برپايه نانوذرات فلزي-گرافن جهت چاپ روي پلي اتيلن ترفتاالت

		
دانشجو :سعيده قديمي

		
استاد راهنما :فرهاد شريف

استاد مشاور :سعیده مزيناني

 -34ساخت و بررسي عملکرد حسگر گازي برمبناي پليآنيلين رسوب داده شده روي الياف الکتروريسي شده حاوي نانوذرات اکسيد فلزي،
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براي شناسايي ترکيبات نيتروژندار فرار ناشي از فساد محصوالت شيالتي

دانشجو :ريحانه جهانگيري اصفهاني

		
استاد راهنما :سیدرضا غفاريان عنبران

 -35بررسي عملکرد حسگرهاي زيستي غيرآنزيمي برپايه نانوالياف کربني

		
دانشجو :علي محمدپورهراتبر

		
استاد راهنما :سعیده مزيناني

استاد مشاور :فرهاد شريف

 -36تأثير آمادهسازي سطح آلومينيم بر خواص ضدخوردگي پوشش آلي اپوکسي-پليآميد حاوي غلظتهاي حجمي مختلف از پيگمنت

فسفاته

		
دانشجو :مهدي کاظمي

استاد راهنما :محمدرضا محمدزاده عطار		

 -37تهيه نانوکامپوزيت  PI/GOبه روش پليمريزاسيون درجا و ارزيابي هدايت الکتريکي و خواص ترمومکانيکي

دانشجو :ليالسادات رکني حسيني

استاد راهنما :مهدی رفيع زاده		

 -38بررسي کارايي مدل هاي تطبيق رنگي و تالش جهت بهبود آن ها

		
دانشجو :علي اکبر بزرگيان

		
استاد راهنما :سعیده گرجي کندي

 -39بررسي اثر خصوصيات کاغذ بر ويژگي هاي ظاهري و کيفيت چاپ جوهرافشان
دانشجو :بيتا پناهي

		
استاد راهنما :سعیده گرجي کندي

استاد مشاور :منوچهر خراساني

 -40سنتز پلي پيرول و نانوکامپوزيت آن با نانوذرات فلزي جهت استفاده در سلول خورشيدي پليمري

دانشجو :مهدخت کدخدازاده موخر

		
استاد راهنما :فرامرز افشار طارمي

 -41سنتز پلي پيرول (يا ديگر پليمرهاي رسانا) و برق ريسي آن در حضور گرافن اکسيد جهت کاربرد در سلول خورشيدي منعطف

دانشجو :محبوبه متدين

		
استاد راهنما :فرامرز افشار طارمي
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 -42سنتز و برق ريسي پليمرهاي ذاتا رسانا براي استفاده در اليه بافر سلول خورشيدي پليمري

دانشجو :محمدعلي حقيقت بيان

		
استاد راهنما :فرامرز افشار طارمي

 -43سنتز و مطالعه رئولوژي اثر زبري ذرات سيليکايي بر رئولوژي سوسپانسيون هاي رقيق تا غليظ در بستر نيوتوني

دانشجو :شيدا خزايي		

		
استاد راهنما :فاطمه گوهرپي

 -44بررسي خواص پيزوالکتريکي و رئولوژيکي نانوکامپوزيت پلي وينيلیدين فلورايدنانوسلولوز به روش برق ريسي

		
دانشجو :زهره سلوکي

		
استاد راهنما :فاطمه گوهرپي

مقطع دکتری

 -9سنتز و بررسي عملکرد پليمرهاي قالب مولکولي برپايه نانولوله هاي هالويسيت در تصفيه پساب مواد رنگ زا
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پایان نامه

		
دانشجو :سحر فروغي راد

استاد راهنما :علیرضا خسروي

استاد مشاور :وحید حدادي اصل

 -10سنتز نانوذرات ليپيدي حاوي مواد رنگ زاي کاروتنوئيدي برخوردار از مشخصه آنتي اکسيداني :تعيين عوامل تأثيرگذار به فعاليت
آنتي اکسيداني

		
دانشجو :عبدالرسول هجري

استاد راهنما :علیرضا خسروي

 -11بررسي پايداري جوهر رسانا حاوي نانوذرات نقره تهيه شده با احياکننده هاي متفاوت و تعيين سينتيک فرايند سينترينگ

		
دانشجو :مينا آهني

		
استاد راهنما :مرضیه خطيب زاده

 -12سنتز دي ستيل پروکسي دي کربنات در ميکروراکتوربراي تهيه

		
دانشجو :ندا اعالء

استاد مشاور :مرتضی ابراهيمي

PVC

		
استاد راهنما :فرامرز افشار طارمي

استاد مشاور :مرتضی ابراهيمي

 -13بررسي معماري مولکولي پلي ال هاي پلي اتري در توليد نانوکامپوزيت هاي پلي يورتان
دانشجو :محمدعلي پورمحمدي ماهونکي استاد راهنما :وحید حدادي اصل

 -14مطالعه ريزساختار و تأثير آن روي خواص رئولوژيکي و رفتار مکانيکي سامانه هاي هيدروژلي برپايه کاراگينان-پليمرهاي آکريالتي

تقويت شده به وسيله نانوگرافن

دانشجو :سارا تراشي		
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استاد راهنما :حسین نازک دست
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معرفی کتاب
مواد عاملدار پلیمرپايه براي كاربردهاي زيستپزشكي
نويسندگان:
Hatna

 Nithin Kundachira Subramaniو Siddaramaiah

ناشرIGI Global :

سال انتشار2021 :
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پلیمرها بهعنوان بزرگترین و كاربرديترين
دسته از زیستمواد ،بهطور گسترده در
کاربردهای زیستپزشکی متعدد بررسی
شدهاند .سهولت نسبی فراوری ،قابلیت پلیمرها برای طراحی و توسعه
با بسیاری از عملکردهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی و خواص وابسته
به مواد دوپهکننده كه بهوسیله همساختارهای کامپوزیتی آنها ارائه
میشود ،همگی کاربرد گسترده این مواد را در سامانههای دارورسانی،
مهندسی بافت ،اندام روی تراشه ( )organ-on-a-chipامکانپذیر
ساخته که نوعی زیستتقلید از اندام فیزیولوژیکی بدن روی تراشه
است .همچنین در دهههای اخیر ،ظهور نانوفناوری و پیشرفتهای
حاصل در سنتز ابزارهای شناسايي پلیمرها و/یا کامپوزیت و/یا
آمیختههای آنها ،همگی سنتز کارا و ارزیابی عملکرد زیستپزشکی
طیف گستردهای از زيستمواد ویژه پليمرپايه را امکانپذیر ساختهاند.
دركتاب مواد عاملدار پلیمرپايه برای کاربردهای زیستپزشکی،
دستههای اصلی پلیمرهای ویژه و کامپوزیتها و/یا نانوکامپوزیتها و/یا
آمیختههای پایهپليمري برای کاربردهای زیستپزشکی مرور شده

است .افزون بر این ،پیشرفتهای اخیر با تمرکز ویژه بر ساختارهای
پیچیده پلیمرپایه مانند کامپوزیتها و/یا نانوکامپوزیتها ،آمیختههای
زیستسازگار ،داربستها و هیدروژلها بهطور دقيق بررسی شدهاند.
این کتاب برای پژوهشگران ،دانشمندان ،مهندسان زیستپزشکی و
مواد ،دانشجویان و دانشگاهیان که مایل به درک بیشتر و استفاده
از ترکیبهای مختلف از زیستمواد پلیمرپایه دارای خواص معین
برای رفع چالشهای مختلف در حوزه زیستپزشکی هستند،
بسيار ايدهآل است .در عین حال به نوآوران ،کارآفرینان و صاحبان
مشاغل در راستای تبدیل احتمالی دانش پژوهشپایه به نوآوریهای
زیستپزشکی پیشرفته با ارزش افزوده کمک میکند.

کامپوزیت های پلیمری برای مهندسی برق
ويراستاران Xingyi Huang :و Toshikatsu Tanaka

ناشرJohn Wiley & Sons :

سال انتشار2021 :

کتاب کامپوزیتهای پلیمری برای مهندسی
برق مطالب جامعی از اصول اساسی،
پژوهشهای پیشرفته و چالشهای آینده
کامپوزیتهای پلیمری را ارائه میدهد .این
کتاب که از منظر کاربردهای مهندسی برق ،مانند ذخیرهسازی انرژی
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الکتریکی و گرمایی ،کاربردهای دمازیاد ،تأخیراندازی آتش ،کابلهای
برق ،کنترل تنشهای الکتریکی و سایر موارد نوشته شده است ،تمام
شاخههای کاربردی اصلی این مواد پرکاربرد را دربرمیگیرد.
در این کتاب ،به جای تمرکز بر مواد کامپوزیتی پلیمری ،با
مشارکت پیشگامان صنعتی در زمینه کاربردهای مهندسی برق،
مباحث واقعی و عملی کامپوزیتهای پلیمری جمعآوری شده
است .همچنین ،مجموعه ای از مواد کاربردی را به خوانندگان ارائه
می دهد که برای مخاطبان دانشگاهی و صنعتی بسیار جالب است.
از جمله ،بحث جامعی درباره کامپوزیت های پلیمری تقویت شده
با الیاف شیشه برای تجهیزات برق ،مانند تجهیزات کلیدزنی
گازعایق ( ،)gas insulated switchgear, GISبوش ،مبدل ها و
سایر موارد و بررسی کامپوزیت های پلیمری برای کاربرد در
خازن ها ،عایق بندی در فضای باز ،واپایش تنش الکتریکی،
عایق بندی کابل برق ،ذخیره سازی انرژی الکتریکی و گرمایی و
کاربردهای دمازیاد است .همچنین به عمل آوری کامپوزیت های
پلیمری نیمه رسانا برای کابل های برق ،تجزیه و تحلیل عمیق
کامپوزیت های پلیمری تأخیرانداز آتش برای مهندسی برق و
بررسی رساناهای کامپوزیتی پلیمری نیز پرداخته شده است .این
کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و پژوهشگران زمینه های
مهندسی برق ،الکترونیک و پلیمر مفید است.

پلیمرهای هوشمند :اصول و کاربردها
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نویسندگان،Saúl Vallejos ،Félix C. García ،José M. García :
 Miriam Trigoو José A. Reglero
ناشرDe Gruyter :
سال انتشار2022 :
پلیمرهای هوشمند به شدت به
تغییرات جزئی در شرایط فیزیکی یا
شیمیایی واکنش نشان میدهند و پاسخ
هوشمندانهای به محرکهای شیمیایی (یعنی گونههای شیمیایی،
از جمله زیست مولکولها ،pH ،حاللها ،اکسایش-کاهش و
محرکهایی که باعث واپلیمرشدن واپاییده میشوند) و
محرکهای فیزیکی (یعنی دما ،نور ،تنش مکانیکی و محرک های
الکتریکی) می دهند .بدین دالیل ،اخیرا ً عالقه به پلیمرهای
هوشمند بهطور فزاینده ،بهویژه با محرکهای زیستی (به عنوان
مثال ،استفاده از زیست حسگرهای پلیمرپایه ،دارورسانی،
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مهندسی بافت ،پزشکی دقیق و سلولدرمانی) افزایش یافته
است .این کتاب فرصتی برای بررسی اصول فیزیکی و شیمیایی
پلیمرهای هوشمند و رفتار آن ها ارائه می دهد .همچنین،
کاربردهای اصلی پلیمرهای هوشمند به خوبی در این کتاب
مرور شده اند.

پلیآکریالتها
نویسندگان :سامال بابان زاده و شهرام مهدی پور عطایی
ناشر :انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
سال انتشار1399 :
تصور جهان پيشرفته کنوني بدون
وجود مواد پليمري دشوار است .امروزه
پلیمرها جزئي از زندگي ما شدهاند و
در ساخت اشياي مختلف ،از وسايل
زندگي و مصارف عمومي تا ابزار
دقيق و پيچيده پزشکي و علمي استفاده
می شوند .آکريليک اسيد و استرهاي آن مونومرهايي هستند که
در تهيه انواع فرمولبنديهاي پلي آکريالتها استفاده ميشوند.
آنها مايعاتي اشتعال پذیر ،فرار و واکنشپذير هستند .به کارگيري
نسبتهاي مختلف مونومرهاي آکريالتي ،توليد محصوالت
التکس متنوع و کوپليمرهایي از محلول گرفته تا سامانههاي
پليمري شبکهاي شده و پالستيکها را امکان پذیر ساخته است.
ويژگيهاي کارکردي آنها با مقدارهای مختلف چسبندگي ،دوام،
سختي و دماي گذار شيشهاي به توسعه مصرف آنها در بسياري
از صنايع منجر شده است .بازارهاي عمده پلي استرهاي آن ها
پوششهاي سطح ،نساجي ،چسب و پالستيک است .پلي آکريليک
اسيدها يا کوپليمرهاي آن ها ،کاربردهايي در ابرجاذبها،
شوينده ها ،پراکندهسازها ،لختهسازها و غلظتدهندهها دارند .از
سویی ،با کوپليمرکردن آکريالتها با کومونومرهاي مختلف و
حتي انتخاب مناسب فرايند پليمرشدن ،ميتوان پلي آکريالت ها
و کوپليمرهاي مختلف با خواص فيزيکي متفاوت و کاربردهاي
بسيار گسترده تهيه کرد .پليآکريالتها و کوپليمرهاي آن ها،
بهعلت داشتن خواص فيزيکي مهم در طيف گستردهاي از
صنايع مانند کاغذ ،رنگ و پوششهاي سطح ،چسب و ترکيبات
درزگیری ،نساجي و چرم ،مبلمان ،خودروسازي (چراغ عقب
وسايل نقليه) ،پزشکي و دندان پزشکي ،پنجره و شيشه سازي،
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لوازم و عدسی های عينک ،صفحه نمايش  ،LCDاسباببازي،
نوشتافزار(خودکار) ،تزئينات و ساخت تنديس و نیز صنايع
الکتريکي بهکار ميروند.
با توجه به اينکه اهميت کاربردي اين پليمرها همچنان در حال
افزايش است ،به نظر مي رسد ،نگارش کتابي در اين زمينه به
شناخت اين پليمرها کمک می کند تا نگرشي براي عالقه مندان

فراهم شود.
این کتاب در هفت فصل مقدمه ،مونومرها ،پلیمر شدن ،خواص
پلی آکریالت ها ،فراورش و فرمول بندی تجاری ،آمیزه های پلیمر
آکریلیک و جنبه های زیست محیطی ،اقتصادی و کاربردها
تدوین شده است.
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