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شرکت DuPont از صنایع شیمیایی آمریکایی است، که در ژوئیه 
 Éleuthère Irénée توسط  باروت  تولید  کارخانه  به عنوان   ۱۸۰۲
براساس   ،DuPont شرکت   ۲۰۰۹ سال  در  شد.  تأسیس   du Pont

ارزش بازار در سومین و از نظر میزان درآمد در نهمین جایگاه در 
میان شرکت های شیمیایی جهان قرار گرفت. این شرکت با داشتن 
کارکنانی بیش از 5۲ هزار نفر در ۹۰ کشور دنیا فعال است. سهام 
این شرکت، جزئی از میانگین صنعتی Dow Jones است. در قرن 

بیستم، DuPont بسیاری از پلیمرها را توسعه داد، مانند: 
• Vespel، نام تجاری محصوالت پلی آمیدی بسیار بادوامی است 
محصوالت  این  در  می شوند.  استفاده  سخت  کاربردهای  در  که 
مقاومت گرمایی استثنایی ) تا C° 34۹(، سایش و/یا اصطکاک کم، 

استحکام و مقاومت ضربه ای مدنظر است.
 DuPont نئوپرن، که در ۱۷ آوریل سال ۱۹3۰ توسط دانشمندان •
روکش های  واشرها،  ساخت  برای  عمدتًا  پلیمر  این  شد.  اختراع 
کابل، لوله، مهر و موم، واشرها، دیواره های جانبی تایر، شیلنگ های 
لباس های  مانند  هوازدگی  برابر  در  مقاوم  محصوالت  بنزین  و 
مرطوب و غیره استفاده می شود. همچنین، به عنوان رزین پایه در 

چسب ها، عایق های الکتریکی و پوشش ها استفاده می شود.
تولیدی  یکپارچه  مصنوعی  سنگ  نوعی   ،)Corian( کورین   •
Du Pont است. استفاده اصلی آن در کابینت آشپزخانه و محیط های 
پلیمر  کورین،  تشکیل دهنده  مواد  است.  آزمایشگاهی  و  پزشکی 
آکریلیک و آلومینیم هیدروکسید مشتق شده از سنگ معدن بوکسیت 
توسط  که  بوده  نوع  این  از  ساخته شده  ماده  اولین  کورین  است. 
دانشمندان DuPont در سال ۱۹۶۷ ساخته شده است. کورین در سه 
 ۱۹  mm ۰/4۷( و in( ۱۲ میلیمتر mm ،)۰/۲4  in( ۶ mm ضخامت
 DuPont ۰/۷5( تولید می شود. بیشتر کورین ها در کارخانه های in(

در نزدیکی بوفالو، نیویورک تولید می شوند.
• کوالر نام تجاری برای الیاف ساخته شده از پاراآرامید قوی و 

سبک که با سایر آرامیدها مثل Nomex و Technora ارتباط دارد.

• نومکس )Numex( نوعی الیاف از خانواده نایلون ها است. این 
تراکم  با  می شود،  تهیه   DuPont شرکت  به وسیله  که  نایلون  نوع 
دو ماده آروماتیک، متافنیلین دی آمین و ایزوفتالویل کلرید به دست 
می آید. نومکس دارای دمای ذوب C°3۷۱ است )C° 3۰۰ دمایی 
است که کاال به اتو می چسبد(، بنابراین مقاومت گرمایی آن بسیار 
زیاد است. مقاومت شیمیایی آن نیز بسیار خوب است. تفلون تنها 
الیافی بوده که در این زمینه از نومکس بهتر است. محیط اسیدي  و 
مقاومت  ولی  نمی گذارد،  الیاف  روی  اثری  رقیق هیچ گونه  قلیایی 
آن در محیط های اسیدی و قلیایی غلیظ، به ویژه در گرمای زیاد، 
تا حدودی کاهش می یابد. همچنین، در برابر حالل های آلی نظیر 
فنول، فرمیک اسید و متانول مقاوم است. پایداری گرمایی آن بسیار 
خوب است، به طوری که در دمای C° ۲۶۰ )دمای ذوب نایلون های 
معمولی( جمع شدگی این الیاف فقط ۲٪ است. در آب جوش نیز 

در حدود ۲٪ جمع می شود. 
• این شرکت، فرئون کلروفلوئوروکربن را توسعه داد که از آن 
تغییراتی در  فراوانی شد. سپس،  استفاده  در صنعت یخچال سازی 

ساختار آن ایجاد کرد تا بیشتر با محیط زیست سازگار باشد. 
نایلون، رنگ دانه های مصنوعی، محصوالت  انواع  این شرکت   •
استفاده شده در کشاورزي، تفلون )پلی تترافلوئورواتیلن( و چسب ها 

را تولید مي کند.
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اخبار علمی

DuPont تاریخچه شرکت پتروشیمی
و  علمی  و  فنی  دانش  با   DuPont نام  سال،   ۲۰۰ از  بیش  برای 
اکتشافاتی که زندگی را متحول می کنند و بازتولید نوآوری در مسیر 
 Du Pont پتروشیمی  شرکت  پیشینه  است.  بوده  مترادف  پیشرفت 
اما بیش از  تاریخی مملو از موفقیت های علمی و نوآورانه است. 
آن، داستان یک تغییر و تحول است. از آغاز تأسیس تا کنون شرکت 
تحوالت  شاهد  و  داشته  بسیاری  تغییرات   DuPont پتروشیمی 
را  نوآوری های الزم  است،  توانسته  که  به گونه ای  بوده،  چشمگیر 

برای حل چالش های اساسی را بیابد.
پلیمرها  تنها مختص   DuPont پتروشیمی  تولید هلدینگ  صنایع 
صنعت  منسوجات،  و  پوشاک  چون  صنایعی  شامل  و  نیست 
خودروسازی، ساخت و ساز و ساختمان سازی، صنایع الکترونیکی 
)پورتفوی شرکت DuPont شامل مواد سرامیکی، مواد انعطاف پذیر، 

الکتریکی،  مدارهای  انواع  در  استفاده شده  آلی   و  سخت  مواد 
می شود.  بسته بندی  و  شبه رساناها  ساخت  در  به کاررفته  مواد 
انرژی، صنایع مواد غذایی و نوشیدنی ها، دولت و بخش عمومی، 
شخصی،  مراقبت های  و  خانه  پزشکی،  و  بهداشتی  مراقبت های 
صنایع تولیدی و صنعتی، صنایع نظامی، حقوقی و پاسخ اضطررای، 
مهم  آب،  مدیریت  حفاظت،  و  ایمنی  بسته بندی،  و  چاپ  صنایع 

ترین برندهایی هستند که DuPont تولید می کند.

منابع

- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%B 
E%D9%88%D9%86
- https://www.nipna.ir 

- https://www.dupont.com/ 
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مجتمع پالستیک طبرستان 
و  تأسیس   ۱3۷5 سال  در  طبرستان  پالستیک  مجتمع  شرکت 
طبرستان(  آب  مخزن  و  طبرستان  )مخزن  را  خود  تولیدی  فعالیت 
در سال ۱3۷۷ در زمینی به مساحت m2 ۸5۰۰ در شمال ایران، در 
شهر تاریخی و سرسبز ساری آغاز کرد. عمیق تر شدن درک مشتریان 
موجب  چرخشی،  قالب گیری  صنعت  در  کیفیت  مقوله  به  نسبت 
روی آوردن بیشتر مشتریان به محصوالت مجتمع پالستیک طبرستان 
شد. این موضوع باعث شد تا شرکت نسبت به توسعه خط تولید و 
افزایش ظرفیت آن اقدام کند. بنابراین در سال ۱3۸۰، با هدف تأمین 
بازارهای جنوب کشور و کاهش هزینه های حمل و نقل محصوالت، 
طرح توسعه در شهر شیراز در زمینی به مساحت m2 ۹۱۰۰ اجرا 

شد  و به بهره برداری رسید.
فعال در صنعت  تولیدی  اولین واحد  این شعبه  در حال حاضر، 
قالب گیری چرخشی در جنوب کشور به شمار می رود. در سال ۱3۸۲ 
اولین طرح توسعه واحد ساری به بهره برداری رسید. هدف گذاری 
ارائه مستمر محصوالت باکیفیت، به کارگیری و کنترل مؤثر فرایندها  و 
انطباق دقیق محصوالت با خواسته های مشتریان، موجب ایجاد نگرش 
طراحی و اجرای فرایندها براساس استانداردهای جهانی شده است. 
عمودی  و  افقی،   مخزن های  انواع  تولیدکننده  آب،  مخزن  شرکت 
ایستاده کوتاه و بلند، زیرپله ای، آسان رو، مکعبی، سم پاشی، سپتیک، 
قیفی، انبساط و غیره با حجم های مختلف از L ۷۰ تا L ۲۰۰۰۰ است. 
مخازن برحسب سفارش، می توانند ۱ تا 4 الیه باشند. مخازن 3 الیه 
کربن دار نیز عرضه می شوند که به دلیل داشتن یک الیه میانی در برابر 

نور خورشید مقاوم  و ضدجلبک هستند.
فعال،  نمایندگی   ۲۰۰ از  بیش  با  شرکت  این  حاضر،  حال  در 
پلیمری  محصوالت  و  پلی اتیلن  مخازن  تولیدکننده  بزرگ ترین 

بزرگ ترین  عنوان  به   طبرستان  پالستیک  مجتمع  است.  ایران  در 
تولیدکنندۀ محصوالت پلیمری، اقدام به توسعۀ سبد محصوالت و 
این مجموعه،  شرکت های زیرمجموعۀ خود کرده است. هم  اکنون 
افزون بر تولید مخازن پلی اتیلن تا ظرفیت L 3۰۰۰۰ در شرکت مادر، 
دارای 5 خط تولید دریایی، سوما، آذین پلی نور، کودک، قالب گیری 

دمشی است.

محصوالت دریایی
مجتمع پالستیک طبرستان به عنوان تولیدکننده محصوالت دریایی، 
سابقه ای طوالنی در این حوزه دارد. اسکله های شناور و بویه های 
پلی اتیلن از مهم ترین محصوالت دریایی مجتمع پالستیک طبرستان 
هستند. اولین طرح دریایی طبرستان در فروردین ۱3۷5 در اسکلۀ 
شط علی استان خوزستان انجام شد. یکی دیگر از محصوالت دریایی 
طبرستان انواع بویه های شناور است که به منظور راهنما در آب راه ها 
قرار می گیرند. تمام محصوالت دریایی طبرستان با استاندارد جهانی 

تولید و در سراسر کشور قابل عرضه هستند.

سوما 
طبرستان  پالستیک  مجتمع  زیرمجموعۀ  از شرکت های  یکی  سوما 
است که در شهرک صنعتی ساری، به تولید انواع مخازن عمودی  و 
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باهدف  سوما  مخازن  است.  مشغول  پلی اتیلن  جنس  از  افقی 
آب  از  نگهداری  و  ذخیره  ویژه  و  می شوند  تولید  اقتصادی بودن 
آشامیدنی هستند. محصوالت تولیدی سوما همگی سه الیه بوده و 
از  زیرا  به درون مخزن جلوگیری می کنند،  نور خورشید  تابش  از 
مهم ترین عوامل رشد جلبک در آب است. درب محصوالت سوما 
از  و  سازد  متعادل  را  مخزن  داخل  هوای  تا  است  سوپاپ  دارای 
از  استفاده  با  سوما  جلوگیری  کند.  مخزن  به  احتمالی  آسیب های 
تجربۀ طوالنی مجتمع پالستیک طبرستان اقدام به تولید مخازن آب 
پلی اتیلن اقتصادی و باکیفیت کرده است. سبد محصوالت سوما در 

حال تکمیل است. 

آذین پلی نور
آذین پلی  نور، فعالیت خود را به طور رسمی از سال ۱3۹۷ آغاز کرد. 
این شرکت به عنوان اولین و بزرگ ترین تولیدکننده المان های نورانی 
در خاورمیانه در حال فعالیت است و سبد محصوالت متنوعی دارد. 
کارخانه تولید محصوالت آذین پلی نور در شهر زیبای ساری واقع 

محصوالت  تمام  ندارد.  دیگری  تولیدی  حاضر  حال  در  و  است 
قابلیت  دلیل  به  و  می شوند  تولید  پلی اتیلن  اولیه  ماده  از  برند  این 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  روزبه روز  زیاد،  مقاومت  و  نورانی شدن 
می گیرند. در حال حاضر، آذین پلی نور دارای بیش از ۱5۰ محصول 
متفاوت است که به طورکلی می توان آن ها را به دو دستۀ نورانی و 
غیرنورانی تقسیم کرد. برخی از این محصوالت شامل انواع گلدان، 

مبلمان، میز، صندلی و محصوالت تزئینی است.

بشکه های بسته بندی
مجتمع پالستیک طبرستان در سال ۱3۹4 پس از ۲۰ سال سابقۀ تولید 
مخازن پلی اتیلن، وارد مرحلۀ جدیدی در صنعت بسته بندی شد. این 
شرکت با واردکردن ماشین آالت قالب گیری دمشی پیشرفته  و به روز 
دنیا، اقدام به تولید بشکه های بسیار مقاوم و چندالیه کرد. در حال 
حاضر، مجتمع پالستیک طبرستان، اولین و تنها تولیدکننده بشکه  های 
بشکه های  تخصصی  به طور  که  است  ایران  در  چندالیه  بسته بندی 

مناسب برای نگهداری گسترۀ وسیعی از مواد را تولید می کند. 
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http://digitallib.aut.ac.ir/dl/search :منبع

پایان نامه هاي کارشناسي ارشد گروه مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1400

مقطع کارشناسی ارشد
۱- ارزیابي رفتار رنگرزي و خواص مکانیکي سیلیکا  سلژل دوپه شده با رنگ زاي مستقیم همراه با کراس لینک کننده سیتریک اسید روي 

پارچه سلولوزي
دانشجو: اتیه غالمي کلیشمي              استاد راهنما: شهال شکرریز

۲- بررسي تأثیر برخي از پارامترهاي موادي و فرایندي بر خودالیه شوندگي سامانه هاي پلي یورتان-یورتان آکریالت
دانشجو: پرستو رحمت پور منفرد          استاد راهنما: مرتضی ابراهیمي

3- مطالعه خواص سدگري فیلم چندالیه PE و EVOH پرتودهي شده براي کاربرد بسته بندي مواد غذایي
مهدي بابائي                 استاد راهنما: عزیزه جوادي دانشجو: 

4- پلیمریزاسیون نانوذرات هم اندازه یورتاني در محیط آب
ملیکا اکبري نژاد             استاد راهنما: ناصر محمدي دانشجو: 

5- افزایش شفافیت پلي پروپیلن از طریق کنترل بلورینگي آن: اثر مورفولوژي پراکنش هسته ساز
استاد راهنما: ناصر محمدي دانشجو: محسن کمالو  

۶- بازیافت شیمیایي پلي اتیلن ترفتاالت )PET( با استفاده از روش گلیکولیز با دي اتیلن گلیکول
استاد راهنما: مهدی رفیع زاده دانشجو: سعید زهره وندیان  

۷- تهیه زیرساخت سیلیکوني الگودارشده سلولي و  پالسمای پیوند سطحي شده توسط مولکول اسید آمینه: RGD ارزیابي چگونگي چسبندگي 
سلولي و  تمایز یافتن سلول بنیادي به سلول استئوبالست

دانشجو: سارا محبي              استادان راهنما: علی اصغر کتباب، بنکدار 

۸- تهیه ذرات هسته-پوسته PLGA و مولکول مدل به منظور بررسي تأثیر روش سنتز بر نرخ رهایش
دانشجو: زهرا روشن             استاد راهنما: وحید حدادي اصل

۹- تأثیر بافتار پس زمینه بر خوانایي متون مندرج بر آن
مبیناسادات طباطبایي           استاد راهنما: سعیده گرجي کندي دانشجو: 

۱۰- بررسي خواص ضدخوردگي و جدایش کاتدي پوشش اپوکسي اعمال شده بر پوشش متال اسپري
فاطمه صالحي کرداباد         استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار دانشجو: 
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۱۱- بررسي بهبود خواص مکانیکي کامپوزیت بر مبناي الیاف کربن-اپوکسي با تأکید بر اصالح سطحي الیاف کربن
دانشجو: سجاد علي عسگري زماني         استادان راهنما: احمد عارف آذر، عزیزه جوادي

۱۲- اصالح پلي یورتان با هپارین و مطالعه خواص سطحي و خون سازگاري آن
استاد راهنما: گیتی میرمحمدصادقي دانشجو: فریبا افشاري  

چاپ  فرایند  با  چوب-پلیمر  کامپوزیت هاي  تولید  براي  آغشته سازي  پیش  روش  به  چوب-پلیمر  کامپوزیت  فیالمنت  خواص  بهبود   -۱3
سه بعدي الیه نشیني مذاب

استادان راهنما: سیدرضا غفاریان عنبران، رضادوست دانشجو: مهدي غالمي  

۱4- ساخت کاتد از پلي آکریلونیتریل گوگردي و ارزیابي رابطه عملکرد الکتروشیمیایي-نانوساختار آن
استاد راهنما: ناصر محمدي مهدي محمدي   دانشجو: 

 PCL/CNC ۱5- بررسي اثر اصالح سطحي بر پراکنش خواص فیزیکي و مکانیکي نانوکامپوزیت
شبنم بهروز                       استاد راهنما: گیتی میرمحمدصادقي دانشجو: 

۱۶- سنتز و بررسي جوهر زیستي برپایه کیتوسان براي کاربرد در چاپگرهاي سه بعدي زیستي
استادان راهنما: شادای باقري خولنجاني، بو نیستروم دانشجو: سیده فاطمه حسیني  

۱۷- تهیه و بررسي نانوالیاف پایه کربوکسي متیل کیتوسان حاوي کورکومین و بهینه سازي قطر الیاف براي کاربرد به عنوان زخم پوش
استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني دانشجو: فاطمه فتحي  

۱۸- تهیه فوم LDPE/EVA/MWCNT و بررسي ریزساختار و رفتار حساسیت فشاري سامانه تهیه شده
استاد راهنما: عزیزه جوادی  دانشجو: نرگس اصغري  

۱۹- تهیه و بررسي نانوکام      پوزیت هاي PLA/HCNT: خواص الکتریکي و رئولوژیکي
مهتاب وریجي               استاد راهنما: حمید گرمابي دانشجو: 

۲۰- تهیه و بررسي رئولوژي سوسپانسیون هاي غلیظ برپایه نانو ذرات سیلیکا/نانوذرات کربني نامتقارن در پلي اتیلن گالیکول
دانشجو: امیرحسین امیرابادي زاده          استاد راهنما: فاطمه گوهرپي

تیتانیت،  باریم  پلي یورتان،  ترموپالستیک  کاپروالکتان،  برپایه  استخواني  بافت  مهندسي  در  کاربرد  قابلیت  با  الکتروفعال  داربست  تهیه   -۲۱
تقویت شده با نانو سلولوز 

استادان راهنما: علی اصغر کتباب، حقیقي پور دانشجو: همتا کردبچه  

 )ادامه پایان نامه ها در شماره بعدي نشریه(
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خواص،  ساختار،  متیلن:  پلي اکسي  مرجع  کتاب 
کاربردها   و نانوکامپوزیت هاي آن   

Sarath Chandran و Visakh P.M. ،Sigrid Lüftl :نویسندگان
 Wiley :ناشر

سال انتشار: ۲۰۱4

این کتاب، مرجعی عالی و منحصر به فرد درباره 
پلی اکسی متیلن، آمیزه ها و نانوکامپوزیت های 
آن است و به طور ویژه درباره سنتز، ویژگي ها، 
فراوری، شکل شناسی  و کاربردهاي این پلیمر  

بحث مي کند.
در این کتاب مرجع، بسیاری از دستاوردهای فناورانه و پژوهشی 
ارائه  مفصل  به طور   )POM( متیلن  پلی اکسی  زمینه  در  پیشرفته 
شده است. همچنین، درباره پلیمرشدن و تولید پلی اکسی متیلن و 
انواع مختلف افزودنی ها و نیز ساختار و رفتار بلورش POM و 
خواص گرمایی، فیزیکی، مکانیکی، تأخیراندازی شعله، شیمیایی، 
 POM الکتریکی و نوری آن بحث می شود. اثرهای زیست محیطی

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از صنعت،  برجسته  پژوهشگران  توسط  در ۱5 فصل  کتاب  این 
دانشگاه و آزمایشگاه های پژوهشی دولتی-خصوصی در سراسر جهان 
نوشته شده است. از آنجا که تاکنون کتاب های کمی درباره پلی اکسی 
متیلن منتشر شده، این کتاب مرجع بسیار ارزشمند  و راهنمایی برای 

حل مسائل بنیادی و کاربردی مرتبط به شمار می رود.

پلیمرها در تبدیل و ذخیره انرژي

و          Rajender Boddula ،Mohd Imran Ahamed ویراستاران: 
 Tariq A. Altalhi

 CRC :ناشر
سال انتشار: ۲۰۲۲

حوزه  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
تبدیل  و ذخیره سازی انرژی، به دلیل افزایش 
توجه به فناوری های انرژی پاک برای کاهش 
بحران سوخت های فسیلی، نقش مهمی در 
زندگی روزمره ایفا می کنند. پلیمرها به دلیل 

با  مقایسه  انعطاف پذیری در  و  نرمی، شکل پذیری  بودن،  کم هزینه  
کربن و مواد معدنی در فناوری تبدیل  و ذخیره انرژی استفاده می 
شوند. کتاب پلیمرها در تبدیل و ذخیره انرژی، مطالب گسترده ای 
فنون  پیشرفت،  تاریخچه  و  زمینه،  این  در  پلیمرها  کاربرد  درباره 

ساخت و کاربردهای بالقوه آن ها ارائه می دهد.
بالقوه موفقیت آمیز پلیمرها را در  کارشناسان کاربردهای فعلی و 
مواردي از جمله تولید هیدروژن، سلول های خورشیدی، فتوولتایی، 
بررسی  باتری ها  و  ابرخازن ها  سوختی،  سلول های  آب،  شکست 
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فنون ساخت و  پیشرفت،  تاریخچه و  به  کتاب  کرده اند. ۱۷ فصل 
بسیاری از کاربردها در چارچوب مطالعات پایه، پژوهش های جدید و 

کاربردهای انرژی می پردازند.
سایر ویژگی های این کتاب عبارتند از:

- بررسي انواع کاربردهای انرژی بر اساس پلیمرها و کامپوزیت ها،
- معرفی و ارائه مفاهیم اساسی درخور توجه برای جامعه صنعتی  و 

پژوهشی، 
- ارائه جزئیات پیشینه توسعه در استفاده از پلیمرها در کاربردهای 

انرژی و
- بحث درباره مزایای پلیمرها به عنوان الکترولیت در باتری ها و 

پیل های سوختی. 
این کتاب راهنمای ارزشمندی برای دانشجویان، اساتید، دانشمندان  و 

کارشناسان صنعتی تحقیق و توسعه شاغل در این زمینه است.

گیرانش پلیمرها

Peter Rantuch :نویسنده
 Springer :ناشر

سال انتشار: ۲۰۲۲

بررسي  به  پلیمرها،  گیرانش  کتاب 
مواد  احتراق  فرایندهای  آغاز  اجمالي 
کتاب،  این  در  می پردازد.  پلیمری 
با  مرتبط  فیزیکی  شیمیایی  فرایندهای 

شروع  پارامتر  محاسبه  عددی  روش های  همچنین  و  گرمایش 
ارائه شده است. افزون بر این، تخریب گرمایی پلیمرها و تأثیر 
شار گرمایی فرودی بر زمان شرح داده شده است. سپس، درباره 
گیرانش  اندازه گیری  برای  به کاررفته  دستگاه های  متداول ترین 
با استفاده از منابع گرمایی خارجی را توضیح مي دهد.  گیرانش 
گرمایی  تخریب  عنوان های  با  فصل  چهار  در  پلیمرها  گیرانش 
مواد پلیمری، رابطه میان شار گرمایش خارجی و زمان گیرانش، 
پارامترهای  مقایسه  و  گیرانش  پارامترهای  محاسبه  روش های 

گیرانش پلیمرهای مختلف تنظیم شده است.
که  هستند  پژوهشگرانی  و  دانشمندان  کتاب،  این  هدف  گروه 
آتش  برابر  در  حفاظت  و  مواد  احتراق  همچون  موضوعاتي  با 

سروکار دارند.

پلی استال ها 
  

نویسنده: شهرام مهدی پور 
ناشر: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

سال انتشار: 1400

پلیمرها  توسعه  و  کاربرد  تهیه،  امروزه 
تهیه  است.  یافته  ویژه اي  جایگاه 
ساختاري  اصالح  جدید،  پلیمرهاي 
آمیخته سازی  یا  شناخته شده  پلیمرهاي 
را  آن ها  کاربرد  خواص  و  پلیمرها، 
از  دسته اي  پلي استال ها  مي دهد.  تغییر 
و  خواص  که  هستند  سنتزي  پلیمرهاي 

کاربردهای متنوعي دارند. پلي استال که با نام پلي اکسي متیلن نیز 
در  که  مي آید  به دست  فرمالدهید  پلیمر شدن  از  مي شود،  شناخته 
پلیمر  این  بازار موجود است.  نوع هوموپلیمر  و کوپلیمر در  دو 
زیاد،  و سختي  استحکام کششي  دارای  و  بوده  بلوري  گرمانرم، 
کشسانی خوب، مقاومت سایشی عالي و جذب رطوبت کم است. 
افزون بر این، داراي قابلیت حفظ خواص در دماي زیاد در مدت 
زمان طوالني، استحکام مکانیکي در برابر تنش هاي طوالني مدت 
براي  مناسبی  گزینه  به  را  آن  که  بوده  هوازدگی  به  مقاومت  و 

بسیاري از قطعات حساس مهندسي تبدیل کرده است.
این  خانواده  از  مفیدي  اطالعات  می تواند  کتاب،  این  مطالعه 
پلیمر کمتر شناخته شده، در اختیار خواننده قرار دهد. این کتاب، 
و  تهیه  روش هاي  آن  طی  که  است  شده  نگاشته  فصل   ۷ در 
نانوکامپوزیت های  و  کاربردها  و  محصوالت  فراوری،  خواص، 

پلی استال ها و تخریب و بازیافت آن ها ارائه شده است. 


