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 دانشنامه شیمی صنعتی اولمن

( (ULLMANNدانشنننامه مننیمی صنننلتی او مننن 

دارای مننترج جتننانی اسننن م ایننن مامو ننه بننرای   

میمیدانان صنلتی  به  نوان یک منبع اطال اج قابن    

ا تماد، ملتبر و ارزممند اسنم حدود صد سال از چاپ 

اول آن منننی دننندردم جدیننندترین وینننرای  او منننن 

مالد انتشارو در دسنتر  قنرار    09( در 1922)هفتم،

ازبننی  از و ی متخصننم مو نن نویسننند  0999داردم 

به همراهی هیاج ویراستاری مرکب از  کشور جتان09

در تا یف و تدوین آن همکناری نمنود     متخصم، 21

 2909مندل  از  199اندم در مقایسه با ویرای  مشم ،

مقا نه کنامال    09مقا ه به طور کام  روزآمد مد  اندو 

مقا نه ،   2909مامو ه حا رمنام    .جدید می بامد

ارجنناع 20999جنندول، 0999م ،آمننار وارقننا 11999،

در صفحه می بامدم  این دانشننامه   09999متقاب  در

 منی  جمله طیف وسیلی از  لوم کاربرد دارد که از آن

تننوان بننه  لننوم مننیمی صنننلتی، متندسننی مننیمی،  

 لنم   متندسی مکانیک، متندسی فرآینند، متنا و ی و  

مواد،  لوم زیسن محیطی،  لوم غدایی و بیوتکنو و ی 

  لوم متندسی و صنلتی دیگر از ماله هایو بسیاری 

 

مطا نب آن   هناو  ترجمه بلضی از سر فص  مامار  نمود

 ،مقدمه و تاریخچه تو ید مواد: به مرح ذی  می بامد

لنوا    ،بسیار دقیق و کام  از مواد میمیایی جزئیاج

فرموالسیون مواد میمیایی و  ،فیزیکی و میمیایی مواد

نقشه  ،د مواد میمیاییرومتای تو ی ،واکنشتای مرتبط

تاتینزاج و مامنین    ،PFD های فرآیند جریان تو ید

ذلینر  و   ،جنن  تاتینزاج   انتخاب،آالج لط تو یند 

 مالحظناج ایمننی و   ،حم  و نق  مواد ،جاباایی مواد

کناربرد و منوارد    ،آمار مختلنف تو یند   ،زیسن محیطی

اطال اج جنامع   دارای همچنینممصرف مواد میمیایی 

سیساج و تاتیزاج و طراحی و محاسباج و کاملی از تا

 (،برجتای تقطیر )سینی دار و پرمد  آنتا از قبی  فنی

 ،راکتورهنای منیمیایی   ،دفع برجتای، برجتای جدب

سنیکلون،  )جداکننند    ،کنور  هنا   ،مبند تای حرارتنی  

 و ه  ،کمپرسورها ،کریستاالیزرها ، (ساتریفو ، دکانتور و

 قاب  اسنتفاد  بنرای   می بامدم این دانشنامه و اتصاالج

 ،متندسننین مننیمی  ،کارمناسننان مننیمی  اسنناتیدو

 ،متندسننین مننواد و متننا و ی  ،مکانیننک متندسننین

، تکنو نو ی  متندسنین بینو   ،متندسین  لنوم غندایی  

دانشننکد  هننای فنننی و   ،متندسننین منننابع طبیلننی 

و  تو ید مواد منیمیایی  و صنایع ،متندسی کارلانااج

یرای  هنای قبلنی   ممماسنم  از نظر سالتاری برلالف و

تقسیم منی   Bو  Aکه مطا ب دانشنامه به دو قسمن 

 مو نو ی  -دردید، ویرای  موجود به صنورج ا فبنایی  

 ودر مدل  های کلی تنظیم یافته اسن م

التصاراج ، کند    الئم وسمب  ها، ابتدای هر مالددر 

فترسن مطا  ب ، سنددان مقا ه ها ینوکشورها  سیاهه 

دیند   ما ی از تمام مالنداج  ونیز فترسن اج هر مالد

هچننین نحنو  اسنتفاد  از سیسنتم ارجناع      می مود م 

( دراول هر جلدنشنانگر   Cross Rerencesمتقاطع )

 آغناز در استفاد  دستر  آن در این مامو ه می بامدم 

، وی وابسنتگی سنازمانی   و هر مدل  نویسنند  مقا نه  

منننابع "ودر پایننان نیننز مقا ننه فترسننن مننندرجاج آن

آداهی لوانند   نالو  بنر مننابع ومالند      جتن"بیشتر

جدول ها ، تصاویر )برلی رنگی( به   مآورد  مد  اسن

 مدید  می مود هتناسب مدل  ودر مح  مربوط

 (Index) جلد نمایه

آن یلننی نماینه    09ما  کلید استفاد  از او من، جلند  

اسن که لوانند  را در بازیابی مطا نب از مراجلنه بنه    

وی رابنه  ز منی کنندو مسنتقیما    سایر مالداج بی نینا 

 مدل  مربوطه یا  بارج مورد نظر رهنمون می سازدم

در ابتدای آن فترسن تفصیلی مندرجاج تمام جلندها  

مالحظه می مودم همچنین نمنا ینه کناملی ازتمنامی     

مالد فراهم دشنته اسنن    09نویسند دان مقا ه های 

مورد نظررا نینز در دنبا نه اسنم هنر     که مدل  و جلد 

 نوی  مشخم می نماید ممقا ه 

  
 


