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Coveris یک شرکت صنعتی پیشرو در حوزه بسته بندی است که 

 Sun  Capi tal دفتر مرکزی آن در وین قرار دارد. این شرکت متعلق به
Partners، یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی است. Coveris با 

4100 کارمند در 29 مرکز واقع در آلمان، فرانسه، بریتانیا، اتریش، 
بسته بندی های  شرکت  این  می شود.  اداره  مصر  و  مجارستان 
انعطاف پذیر برپایه کاغذ و پالستیک را برای برخی از معتبرترین 
برندهای جهان تولید می کند. این بسته بندی ها برای انواع مختلفی 
از محصوالت شامل فراورده های غذایی، غذای حیوانات خانگی، 
تجهیزات پزشکی و محصوالت صنعتی و کشاورزی ارائه می شوند. 
موجود  گسترده  فنی  تخصص  به کمک  باکیفیت  بسته بندی های 
در این شرکت، عمر مفید محصوالت را افزایش می دهند، از این 
 Coveris می کند.  کمک  منابع  اتالف  و  ضایعات  کاهش  به  رو 
همگام با مشتریان به طور پیوسته درباره راه  حل های جدید برای 
با  این شرکت  پایدار در حال کار است.  بسته بندی های جذاب و 
برخورداری از دانش بی رقیب، طیف محصوالت متنوع و تعهد به 
نوآوری پایدار، از تجربه گسترده خود برای توسعه بسته بندی های 

آینده استفاده می کند.
برچسب ها،  به  این شرکت می توان  متنوع  از جمله محصوالت 
بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی، بسته بندی محصوالت پزشکی، 
فیلم های ساختمانی، کارتن، چاپ در قالب گیری و غیره اشاره کرد. 
 ،)in-mould labelling, IML( قالب  در  برچسب گذاری  با 
بسته بندی های سفارشی و نوآورانه ای ارائه می شود. برچسب های 
صرفه بودن  به  مقرون  و  انعطاف پذیری  دوام،  که  درجه ای   360
می دهند.  ارائه  را  برند  از  بیشتری  هویت  و  می کنند  تضمین  را 
برچسب  نوعی  ارائه دهنده  شرکت  اولین  می کند،  ادعا   Coveris

سبک وزن با ضخامت تنها μm 40 است که بسته بندی، هزینه حمل 
و نقل و زمان بارگذاری قالب تزریق را بهینه می کند. برچسب های 
قالب گیری  یا  گرماشکل دهی  تزریقی،  فناوری های  برای   IML

دمشی مناسب هستند.

Coveris طیف گسترده ای از فیلم ها را برای بسته بندی مایعات 

تولید می کند. فیلم هایی که به طور ویژه برای کاربرد نهایی و تبدیل 
به شکل های مختلف مانند کیسه های L 1000 فله و حمل مایعات 
برای تمام کاربردهای نوشیدنی، روغن، لبنیات و سایر مایعات از  
حمل و نقل تا بسته های خرده فروشی با حجم کم ساخته شده اند. 

فرمول بندی  فیلم،  و  درزگیری  فناوری های  جدیدترین  با 
در  مقاومت  عالی،  یک پارچگی  دارای   Coveris مایع  بسته بندی 

برابر سوراخ شدن و عملکرد عالی درزگیری است.
استاندارد  فیلم های  همه  برای  نوآورانه  گاز  سدگر  فیلم های 
با  و  نشده  چاپ شده  جمع شونده  فیلم های  غیرغذایی،  غذایی  و 
کیفیت پایدار، الیه های مهر و موم چندالیه های گرمایی، الیه های 
سینی های  گرمایی  درپوش  فعال کردن  برای  یکپارچه  درزگیر 
پیش ساخته و گرماشکل داده، الیه های مهر و موم چندالیه چسبی، 
فیلم های  حجیم،  محصوالت  برای  تک الیه  جمع شونده  فیلم های 
چندالیه PP، فیلم های بسیار شفاف، فیلم های پخت پذیر و با کاربرد 
محصوالت  دیگر  از  ریزموج  و  معمولی  کاربردهای  برای  دوگانه 

متنوع این شرکت هستند.

فناوری های مورد استفاده در شركت
اکسترودکردن دمشی و ریخته گری شرکت که در خط مقدم توسعه 
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اخبار علمی

برای بخش های غذا، نوشیدنی، صنعتی و پزشکی قرار دارد،  فنی 
از  چاپ  مختلف  مدل های  طریق  از  پایین دستی  نوآوری  کنار  در 
بر زنجیره  افزون  این شرکت هستند. همچنین،  تولید  ظرفیت های 
تأمین فنی خود، این شرکت تأمین کننده پیشرو فیلم های پلی اتیلن 

در بازار جهانی است.
آمیخته های  تا  تک الیه  فیلم های  عرضه  با   Coveris شرکت 
کواکسترودشده سفارشی 3-5-9 الیه، قابلیت های فنی و مقیاسی 
بی نظیری را در ارائه راه  حل های کارآمد فراهم می کند. این شرکت 
با پشتیبانی شبکه پیشرو آزمایشگاه های فنی خود در اروپا، خدمات 
توسعه آزمایشگاهی و مواد را برای پشتیبانی از توسعه محصول و 

تحقیق و توسعه ارائه می دهد.
طرح های  متنوع ترین  از  یکی  با  چاپ،  بخش  در  شرکت  این 
زیربنایی فناوری چاپ در صنعت، مطابق با استانداردهای جهانی 
عمل می کند و برنده جوایز متعددی در زمینه های پالستیک، کاغذ  و 

نیز  بازیافت  Coveris در زمینه  مقوا شده است. همچنین، شرکت 
عملکرد درخشانی داشته و با بازیابی بیش از t 12000 از ضایعات 
بازیافت  و  یا  مجدد  استفاده  برای  زباله ها  بازپس گیری  و  تولید 
بوده  بریتانیا  در  حوزه  این  جوایز  برنده  جدید،  منابع  به  تبدیل 
یا  تولیدکننده  یک  توسط  که  است  ابتکاری  بازپس گیری  است. 
مصرفی  مواد  یا  محصوالت  تا  می شود  سازمان دهی  خرده فروش 
را از مصرف کنندگان جمع آوری کرده و دوباره آن ها را به چرخه 

فراوری و تولید اصلی بازگرداند.
 

منابع

https://www.coveris.com/

https://www.linkedin.com/company/coverisgroup/about/
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شرکت پلیمر آریاساسول
طرح اولفین نهم در واقع از مجموعه طرح های شرکت ملی صنایع 
اولیه آن تحت مدیریت شرکت  فعالیت  ایران است که  پتروشیمی 
پتروشیمی پارس از اوایل سال 1379 آغاز و در ادامه، امور مربوط 
به قراردادهای اجرایی و تأمین منابع مالی آن از طریق سرمایه گذاری 
انجام شد. با این حال، در راستای سیاست های اقتصادی برنامه سوم  و 
با توجه به اظهار عالقه شرکت SASOL از کشور آفریقای جنوبی 
اولفین  طرح  پروژه های  در  سرمایه گذاری  در  مشارکت  به منظور 
تفاهم نامه ای   )2002 )آوریل   1381 فروردین   19 تاریخ  در  نهم، 
میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ساسول آفریقای 
جنوبی )شعبه آلمان(، به امضا رسید. بر مبنای این تفاهم نامه، واحد 
و  متوسط  پلی اتیلن  و  کم چگالی  پلی اتیلن  واحد  دو  نیز  و  اولفین 
مجتمع  به  عنوان  و  منفک  پارس  پتروشیمی  شرکت  از  پرچگالی 
مستقلی برای اجرا به شرکت تازه تأسیس آریاساسول واگذار شد. 
هدف آن بود که شرکت بتواند عنوان بهترین و برترین تولیدکننده 

پلیمر در سطح منطقه خاورمیانه را کسب کند. 
این شرکت در زمینی به مساحت 72 هکتار واقع است و مالکیت 
مجد  تأمین  پارس   50% و  پارس  پتروشیمی  شرکت   50% را  آن 

برعهده دارند. 
شرکت پلیمر آریا ساسول با بهره مندی از امکانات روز و پیشرفته 
 375/000  t اولفین،  واحد  در  اتیلن   1/100/000  t ساالنه  دنیا، 
پلی اتیلن کم چگالی )9 نوع تحت لیسانس استامی کربن هلند( در 
واحد LDPE و t 375/000 پلی اتیلن متوسط و پرچگالی )10 نوع 
تحت لیسانس بازل آلمان( در واحد MD/HDPE تولید می کند. این 
شرکت به عنوان آزمایشگاه مرجع شناخته می شود. یادآور می شود، 
آریاساسول اولین مرجع بین المللی برگزاری آزمون مهارت پلیمری 

براساس استاندارد ISO/IEC 17043 در کشور است.
واپایش  و  پایش  به منظور   ،1395 سال  از  آریاساسول  شرکت 
مقدار گازهای خروجی از دودکش های واحد اولفین، اقدام به نصب 
سامانه پایش برخط لحظه ای بر دودکش ها کرده است. همچنین، در 

الزامات موجود در راستای حفاظت از  راستای اجرای تعهدات و 
محیط زیست، این شرکت به سهم خود با تمرکز بر کاهش آالینده ها 
بین  معیارهای  از  الگوبرداری  با  اقتصاد چرخشی  و  مطلق(  )صفر 
پایداری محیط  بهبود سامانه  از تجربیات موفق،  استفاده  المللی و 

زیست را در دست اجرا دارد.
الزامات  و  تعهدات  ایفای  بر  افزون  آریاساسول،  پلیمر  شرکت 
قانونی زیست محیطی، حمایت از آهوی جبیر در پارک ملی نایبند  و 
احیای زیستگاه این گونه جانوری را به عنوان تنها حامی در کشور 
انجام شده  اقدامات  از جمله  از سال های گذشته آغاز کرده است. 
ظرفیت  به  خورشیدی  نیروگاه  احداث  به  می توان  زمینه  این  در 
نایبند برای تأمین برق سایت تکثیر آهوی  kW 18 در پارک ملی 

جبیر و سرمایه گذاری و تأمین دستگاه های ساحل روب مدرن برای 
سیاست های  راستای  در  کشور،  جنوبی  سواحل  در  بار  نخستین 
حمایتی جدید از آهوان جبیر و پاک سازی ماشینی سواحل زیبای 

خلیج نایبند اشاره کرد.
آریاساسول تنها شرکت ایرانی است که برای دومین بار موفق به 
از شورای   HSE نشان ممیزی در سامانه مدیریت  باالترین  کسب 
ایمنی انگلستان شده و سه گواهینامه 5 ستاره در مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی، پایداری محیط زیست و همچنین مدیریت ایمنی 

فرایند را از از این شورا دریافت کرده است.

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

پایان نامه هاي گروه مهندسی پلیمر دانشكده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، سال 1400

مقطع كارشناسی ارشد
1- عنوان: بررسي سازوکار تأثیر محتواي آروماتیک روغن هاي فرایندي بر خواص اصطکاکي آمیزه رویه تایر

استاد راهنما: محمد علیمردانی  دانشجو: ایمان عباسي شاهدهي   
2- عنوان: شناخت اثر روش سنتز و اصالح سطح نانوبلورهاي سلولوز )CNC( دوستدار محیط زیست بر گرانروي سوسپانسیون براي کاربرد 

در ازدیاد برداشت نفت
استاد راهنما: مهدی عبدالهی  دانشجو: مسعود اکبري حاجي عطالو   

3- عنوان: پدیده نگاري بلورینگي و کنترل اثر آن بر سازوکار تشکیل و خواص فیزیکي ابرهاي میکروسلوالر
دانشجو: علیرضا قاسم زاده               استاد راهنما: محمد حسین نوید فامیلی 

4- عنوان: تهیه زخم پوش پلیمري برپایه پلي)کاپروالکتون(/)PCL( هیدروکسي پروپیل سلولوز )HPC( به روش الکتروریسي
استاد راهنما: نادره گلشن ابراهیمی دانشجو: محمد شهروسوند    

5- عنوان: سنتز و استفاده از سطح فعال دوقلو به منظور افزایش ترکیب درصد فاز روغني در وارونگي فازي و پایداري امولسیون پلي اتیلن با 
وزن مولکولي کم

دانشجو: محمد میر               استاد راهنما: سمیه قاسمی راد 
6- عنوان: بررسي رشد سلول قلبي بر داربست الکتروریسي شده PVA/MWCNT در شرایط دینامیکی

دانشجو: نرگس پیشه ور              استاد راهنما: مهرداد کوکبی 
7- عنوان: اثر نانوذرات سیلیکا بر بلورینگي واکس پارافیني و مطالعه خواص گرمایي-فیزیکي سامانه تغییر فازي Wax/Silica/EPDM حین 

تغییر فاز
دانشجو: زهرا فرهنگ               استاد راهنما: احمدرضا بهرامیان 

8- عنوان: بهبود مقاومت به رشد ترک سامانه  االستومري پلي بوتادي ان حاوي نانوذرات با قابلیت ایجاد پیوند فداشونده
دانشجو: مهان قرشی               استاد راهنما: محمد علیمردانی 

9- عنوان: بررسي مکانیسم رهایش کورکومین در سامانه با هسته زئین و پوشش کیتوسان و آلژینات
دانشجو: آمیتیس عاقلی نژاد               استاد راهنما: نادره گلشن ابراهیمی 

10- عنوان: بهبود چسبندگي و ماندگاري چسب پایه نشاسته با استفاده از نانوذرات هیبریدي پلي سیلسسکیوکسان
استاد راهنما: سمیه قاسمی راد  دانشجو: پریسا شهابي سیرمندي   

11- عنوان: چسب زیستي نانوکامپوزیتي حافظه شکلي برپایه پلي یورتان
دانشجو: شیوا هراتی               استاد راهنما: مهرداد کوکبی 

12- عنوان: بررسي اثر هالوسیت و روتاکسین بر نفوذ پذیري غشای پلي وینیل الکل در برابر گاز دي اکسید کربن
دانشجو: نیما پاک زاد             استاد راهنما: محمدعلی سمسارزاده

13- عنوان: بررسي سینتیک و ترمودینامیک جذب و احیاي درجاي یون طال توسط لیگنین آمین دار شده
دانشجو: نادر احدیان              استاد راهنما: مهدی عبدالهی

استیل  کبالت  کاتالیست هاي  با  استات  وینیل  کنترل شده  رادیکالي  پلیمرشدن  در  اکسید  تیتانیم  نانو ذرات  از  استفاده  اثر  بررسي  عنوان:   -14
استونات و کبالت نفتنات

دانشجو: آرش محمدیاری               استاد راهنما: محمدعلی سمسارزاده
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15- عنوان: پیش بیني و افزایش ظرفیت ذخیره انرژي گرمایي سامانه ایروژل نانوکامپوزیتي فنولیک/ روی بورات/ تک فیالمنت هاي کربني پرشده 
با ماده تغییر فازي

دانشجو: نرگس نظری               استاد راهنما: احمدرضا بهرامیان

مقطع دكتری 
محیط  در  کنترل شده  رادیکالي  پلیمر شدن  به روش  کوپلیمر دي ان-آکریلونیتریل  برپایه  کربوکسیل دار  مایع دوسر  سنتز الستیک  عنوان:   -1

امولسیون
سیده محبوبه رضوي استخرپشتي  استاد راهنما: مهدی عبدالهی  دانشجو: 

2- عنوان: بررسي و مدل سازي رفتار ویسکواالستیک غیرخطي پلیمرهاي شاخه دار با تعداد شاخه متفاوت
دانشجو: احسان خوشبختی     استاد راهنما: نادره گلشن ابراهیمی 
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 كامپوزیت های پلیمر یونی-فلز: سیر تكامل، كاربردها و 
جهت گیری های آینده   

 Srijan Bhattacharya :ویراستار
 CRC :ناشر

سال انتشار: 2022

الکتروفعال  پلیمری  مواد  به  کتاب  این  در 
یونی- پلیمر  کامپوزیت هاي  به  معروف 
که  است  شده  پرداخته   )IPMCs( فلز  

کاربردهای منحصربه فردی به عنوان حسگر و محرک دارند و در 
حوزه های مختلف مهندسی و پژوهش های علمی استفاده فراوانی 
به طور  مختلف  کاربردهای   ،IPMC مفهوم  مبانی  از  دارد. جدای 
گسترده در فصل های کتاب از جمله فضا، زیرآب  و مقیاس نانو، 
به ویژه فرایندهای تولید، بحث شده اند. فصل های اختصاصی برای 
کاربردهای روباتیک و زیست پزشکی نیز در کتاب گنجانده شده 
 IPMC است. افزون بر این، دیدگاه های پژوهشی آینده در حوزه

نیز شرح داده شده است.
تولید،  فرایندهای  یونی-فلز  پلیمر  کامپوزیت های  کتاب 
دربر می گیرد.  سامانمند  به طور  را  آینده  احتماالت  کاربردها  و 
حوزه  در   IPMC عملی  کاربردهای  درباره  آن،  در  همچنین 
نانولوله های  برپایه   IPMC نرم  محرک های  پزشکی،  مهندسی 

کربنی تک دیواره )SWNT(، کاربردهای IPMC، شامل کاربرد آن 
در رباتیک با تمرکز بر سازوکار تن دهی مطالبی ارائه است.

متخصصان  و  دانش آموختگان  پژوهشگران،  برای  کتاب  این 
مهندسی  مکاترونیک،  رباتیک،  مکانیک،  و  مواد  مهندسی 

زیست پزشکی و فیزیک مفید است.

فشارحساس:  نانوكامپوزیت های  كاربرد  و  ساخت 
نانوكامپوزیت های پلیمری لمسی

و   Mohammad Shamim Reza ،Manwar Hussain :نویسندگان
Hongdoo Kim

LAP LAMBERT Academic :ناشر
سال انتشار: 2022

نانوکامپوزیت های  ساخت  کتاب  این  در 
گرمانرم  پلی یورتان  مانند  مختلف،  پلیمری 
 ،)PMMA( متاکریالت  پلی متیل   ،)TPU(

پلی وینیلیدن فلوئورید )PVDF(، الستیک اسپندکس و پلی الکتیک 
الکتریکی به طور  انواع ذرات رسانای  با  اسید )PLA( در ترکیب 
نانوالیاف  کربن،  نانوالیاف   ،)CNT( کربن  نانولوله  گرافن،  عمده، 
و  بحث  فشارحساس  کاربردهای  برای   )IL( یونی  مایع  و  رسانا 
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 ،PVDF ،TPU از  نیز  کوتاهی  و  کلی  شرح  است.  شده  بررسی 
ساختارهای  فیزیکی،  شامل خواص   PLA و  اسپندکس،  الستیک 
شیمیایی و حوزه کاربرد آن ها توضیح داده شده است. همچنین، 
نانوالیاف  شبکه های  موفق  تهیه  برای  بهینه  تجربی  روش  نوعی 
انعطاف پذیر با ضخامت میکرومتری و قطر لیف در مقیاس نانومتر 
حسگرهای  و  پیزو  خازن  پیزو،  مقاومت  یک  ساخت  به منظور 

پیزوالکتریک مبتنی بر فشار ارائه شده است.

كاربردهای پلیمرها در جراحی 

 Mohammad Luq man و Tariq Altalhi ،Inamuddin :ویراستاران
Materials Research Forum LLC :ناشر

سال انتشار: 2022

در  زیست مواد  به عنوان  پلیمرها 
توجه  مورد  بسیار  پزشکی  کاربردهای 
بسیاری  پژوهش های  شده اند.  واقع 
هدف  که  شده اند  انجام  زمینه  این  در 
خواص  با  پلیمرهایی  توسعه  آن ها 
خواص  با  و  بادوام  سفارشی  مکانیکی 

را  آن ها  بتوان  که  به گونه ای  است،  خوب  زیست تجزیه ای 
به راحتی و بدون تغییر خواص سترون کرد. این مواد می توانند 
دهند.  ارائه  را  پروتزی خاصی  عملکرد  تا  کاشته شوند  بدن  در 
کاربردهای  در  می توان  پلیمری  زیست مواد  این  از  همچنین، 
 8 شامل  کتاب  این  کرد.  استفاده  درمانی  و  تشخیصی  جراحی، 

فصل است که برخی از عنوان ها به شرح زیر است:
- پلیمرها در پزشکی بالینی

- نقش پلیمرهای پیشرفته در جراحی و وسایل پزشکی
-  پلیمرها در مهندسی بافت

- کاربرد پلیمرها در نانوجراحی
)ophthalmology( کاربرد پلیمرها در چشم فلجی شناسی -

- پلیمرها در ترمیم استخوان هدایت شده.

پنجم(- )جلد  پلیمریزاسیون  مهندسی  مبانی 
نانوپلیمرها  و نانوكامپوزیت های پلیمری

  
نویسنده: وحید حدادی اصل 
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال انتشار: 1399

کرد،  اذعان  نکته  این  به  باید  امروزه 
است  علمی  شاخه های  از  پلیمر  دانش 
پیشرفت  علوم  سایر  با  مقایسه  در  که 
قابل مالحظه ای داشته است. رشد سریع 
این علم به دلیل کاربردهای فراوان مواد 

عوامل  بوده  است.  بشر  زندگانی  ابعاد  از  بسیاری  در  پلیمری 
مولکولی  معماری  شکل گیری  در  پلیمرشدن  مراحل  طی  مهمی 
مهندسان  اختیار  در  آن ها  از  بسیاری  که  دارند  نقش  پلیمرها 
فرایند پلیمرشدن نیستند. اما این عوامل، از برخی عناصر بیرون 
از واکنش )مانند غلظت واکنشگرها، فشار و دما( پیروی می کنند 
که واپایش آن ها به دست این مهندسان است. بنابراین، مهم ترین 
و  شرایط  ارتباط  یافتن  پلیمرشدن  فرایندهای  مهندسان  وظیفه 
عوامل فرایندی موجود و معماری مولکولی پلیمر مطلوب درون 

واکنشگاه در حین واکنش است.
جلد  در  پلیمریزاسیون،  مهندسی  مبانی  مجموعه  در  تاکنون 
پلیمریزاسیون،  واکنش های  دوم  جلد  پلیمرها،  تکنولوژی  اول 
طراحی  چهارم  جلد  در  و  پلیمریزاسیون  روش های  سوم  جلد 

راکتورهای پلیمری مطالعه شده اند. 
از آنجا که امروزه پلیمرشدن ها به تولید پلیمرهای ذره ای  در 
کاربردهای  پلیمرها  این  می شوند،  منجر  نانو  و  میکرو  مقیاس 
بسیاری در صنعت یافته اند. بنابر این، با توجه به نفوذ بسیار مؤثر 
به طور  مجموعه  این  پنجم  جلد  در  پلیمرها،  دنیای  در  نانو  علم 
نانوپلیمری(  و  )ذرات  نانوپلیمرها  سنتز  بررسی  به  جداگانه 

نانوکامپوزیت های پلیمری پرداخته است. 
نگاشته شده که مطالب گسترده ای در  این کتاب در 20 فصل 

این زمینه بحث و بررسی شده اند.


