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کاروسرپلیمرباھموارهمانروزمره زندگیدرما•
ھراماوباشندطبیعییامصنوعیمی توانندآن ھا.داریم

سؤالیکاماھستند،ماکناردرھموارهباشندطوری
چیست؟پلیمرواقعاکھمی آیدپیش

کاروسرپلیمرباھموارهمانروزمره زندگیدرما•
ھراماوباشندطبیعییامصنوعیمی توانندآن ھا.داریم

سؤالیکاماھستند،ماکناردرھموارهباشندطوری
چیست؟پلیمرواقعاکھمی آیدپیش



 پلیمر(تعریف بسپار(

پاره،(پارو)بسیار(بسبخشدوازکھاستفارسیواژهیکبسپارواژه•
)پلی(یونانیبخشدوازکھپلیمرجایبھواژهاین.استشدهتشکیل)قطعھ

بسپار.استشدهگرفتھقطعھیاپارهقسمت،معنیبھ)مر(وبسیارمعنایبھ
واحدازکھاستبزرگیھایملکولشاملماده ای(polymer)پلیمریا

استشدهساختھمی شودنامیدهمنومریاتکپارکھتکرار شوندهکوچکھای
ویژگیاینکھکندمیتغییرنیزآنھایویژگی،مولکولاندازهتغییربا.

باشدمی...واستحکاموذوبنقطھشاملھا

پاره،(پارو)بسیار(بسبخشدوازکھاستفارسیواژهیکبسپارواژه•
)پلی(یونانیبخشدوازکھپلیمرجایبھواژهاین.استشدهتشکیل)قطعھ

بسپار.استشدهگرفتھقطعھیاپارهقسمت،معنیبھ)مر(وبسیارمعنایبھ
واحدازکھاستبزرگیھایملکولشاملماده ای(polymer)پلیمریا

استشدهساختھمی شودنامیدهمنومریاتکپارکھتکرار شوندهکوچکھای
ویژگیاینکھکندمیتغییرنیزآنھایویژگی،مولکولاندازهتغییربا.

باشدمی...واستحکاموذوبنقطھشاملھا



ساختار(Composition):

ميتکرارپلیمرکلدرکھترسادهساختارھاييوسیلھبھتوانميراپلیمريساختارھاي•
اندشدهتکرارپلیمرييزنجیرهطيدرکھھمبھشبیھساختارھاياین.کردمعرفيشوند،

بامونومرھا.گویندمونومریترراشوندهتکرارواحدھاياین.گویندشوندهتکرارواحدرا
زیرشکلدرپروپیلنپلييشوندهتکرارواحد.کنندميتولیدراپلیمرودادهواکنشھم

.استشدهدادهنشان

بھبسپارشفرایند.رودمیکاربھمولکولاندازهدادننشانبرایمعموالمولکولی،وزن•
دیگرازتربزرگبسیاربسپار،ھایمولکولبرخیبنابراین،باشدمیتصادفیصورت
.ھستندگوناگونھایاندازهباھاییمولکولازایآمیزهھاپالستیککنندمیرشدھامولکول

.شودمیبیانمولکولیوزنمیانگینصورت،بھمولکولیاندازه

ميتکرارپلیمرکلدرکھترسادهساختارھاييوسیلھبھتوانميراپلیمريساختارھاي•
اندشدهتکرارپلیمرييزنجیرهطيدرکھھمبھشبیھساختارھاياین.کردمعرفيشوند،

بامونومرھا.گویندمونومریترراشوندهتکرارواحدھاياین.گویندشوندهتکرارواحدرا
زیرشکلدرپروپیلنپلييشوندهتکرارواحد.کنندميتولیدراپلیمرودادهواکنشھم

.استشدهدادهنشان

بھبسپارشفرایند.رودمیکاربھمولکولاندازهدادننشانبرایمعموالمولکولی،وزن•
دیگرازتربزرگبسیاربسپار،ھایمولکولبرخیبنابراین،باشدمیتصادفیصورت
.ھستندگوناگونھایاندازهباھاییمولکولازایآمیزهھاپالستیککنندمیرشدھامولکول

.شودمیبیانمولکولیوزنمیانگینصورت،بھمولکولیاندازه



واحد ھای ساختاری
شدهتشکیلنیتروژنواکسیژن،ھیدروژنکربنازبسپارھابیشتر•

گوگردوبرم،فسفر،فلوئور،کلر،سیلیسیممانندعناصریازاند،ھرچند
.شودمیاستفادهافزونروزطوربھنیز

شدهتشکیلنیتروژنواکسیژن،ھیدروژنکربنازبسپارھابیشتر•
گوگردوبرم،فسفر،فلوئور،کلر،سیلیسیممانندعناصریازاند،ھرچند

.شودمیاستفادهافزونروزطوربھنیز



 نام گذاری(Nomenclature )

ساختارشانیبرپایھنامھمومعمولینامدارایھمپلیمرھاازبسیاری•
شیمیالمللیبینسازمانیوسیلھبھساختاریپایھبرگذارینام.ھستند
International)کاربردیومحض Union of Pure and Applied

Chemistry)اختصاربھکھIUPACاستشدهگذاریشود،پایھمینامیده

برایراتجاریھای،نامپلیمریموادیکنندهتولیدھایشرکتازبعضی•
مثالبرای.کنندمیتعریفاندکردهتولیدخودکھخاصیپلیمریتولیدات

)ترفتاالتاتیلنپلیالیافشاملاسترپلی PET)بامعموالً پلیمرھا.است
...ونایلون،استرپلیمثالً .شوندمیدیدهسنتینامگذاری

ساختارشانیبرپایھنامھمومعمولینامدارایھمپلیمرھاازبسیاری•
شیمیالمللیبینسازمانیوسیلھبھساختاریپایھبرگذارینام.ھستند
International)کاربردیومحض Union of Pure and Applied

Chemistry)اختصاربھکھIUPACاستشدهگذاریشود،پایھمینامیده

برایراتجاریھای،نامپلیمریموادیکنندهتولیدھایشرکتازبعضی•
مثالبرای.کنندمیتعریفاندکردهتولیدخودکھخاصیپلیمریتولیدات

)ترفتاالتاتیلنپلیالیافشاملاسترپلی PET)بامعموالً پلیمرھا.است
...ونایلون،استرپلیمثالً .شوندمیدیدهسنتینامگذاری



تقسیم بندی بسپارھا

نرم ھاگرمادستھدوبھحرارتبرابردراثرپذیرینظرازبسپارھا•
.می شوندتقسیم)ھاترموست(سخت ھاگرماو)ترموپالستیک ھا(



 گرما نرم یا ترمو پالستیک)Thermoplastic(

ذوبشیمیایی،تغییربدوندماافزایشباکھمی شودگفتھبسپارھاییبھ
چنین.نمودجامددوبارهوذوبدفعاتبھتوانمیراپلیمرھااین.می شوند

بالحاظاینازومی شوندجاریمایعاتمانندمذابحالتدربسپارھایی
.متمایزندعرضیاتصاالتدارایبسپار ھای

ذوبشیمیایی،تغییربدوندماافزایشباکھمی شودگفتھبسپارھاییبھ
چنین.نمودجامددوبارهوذوبدفعاتبھتوانمیراپلیمرھااین.می شوند

بالحاظاینازومی شوندجاریمایعاتمانندمذابحالتدربسپارھایی
.متمایزندعرضیاتصاالتدارایبسپار ھای



 گرما سخت یا ترموست )Thermoset(

پیوند ھایآنھادرحرارتاعمالاثردرکھمی شودگفتھبسپارھاییبھ•
مولکولیوزننتیجھدرومی شودایجادشیمیاییواکنش ھایباعرضی
بسپارھااین.درمی آیندصلبیکپارچھحالتبھورفتھباالآنھامتوسط
صورتبھباالبسیاردماھایدربلکھنشده،ذوبدھیحرارتھنگام

گروهچھاربھبسپارھامادر،صنایعازنظر.می شوندتجزیھناپذیریبرگشت
کھشوندمیبندیتقسیمچسبوپوششیالیاف،پالستیک،الستیک،صنعتی
.استوابستھآنھابھبسیاریصنایع

پیوند ھایآنھادرحرارتاعمالاثردرکھمی شودگفتھبسپارھاییبھ•
مولکولیوزننتیجھدرومی شودایجادشیمیاییواکنش ھایباعرضی
بسپارھااین.درمی آیندصلبیکپارچھحالتبھورفتھباالآنھامتوسط
صورتبھباالبسیاردماھایدربلکھنشده،ذوبدھیحرارتھنگام

گروهچھاربھبسپارھامادر،صنایعازنظر.می شوندتجزیھناپذیریبرگشت
کھشوندمیبندیتقسیمچسبوپوششیالیاف،پالستیک،الستیک،صنعتی
.استوابستھآنھابھبسیاریصنایع



مفاھیم بسپارش

.آیندمیپدیدھمدیگربا)تکپارھا(کوچکھایمولکولترکیبازبسپارھا•
جوروشوندمیواکنشواردخودشانباھامولکولموارد،برخیدر

تکپارچندیادو،دیگربسپارھایتھیھبرای.دھندمیتشکیلرابسپارھا
تمامدر.استالزم،باشندداشتھپذیریواکنشھمدیگربھنسبتکھمختلف
میپدیدبزرگمولکولی،پیاپیھاواکنشاتمامازپستکپارھاموارد
.آورند

.آیندمیپدیدھمدیگربا)تکپارھا(کوچکھایمولکولترکیبازبسپارھا•
جوروشوندمیواکنشواردخودشانباھامولکولموارد،برخیدر

تکپارچندیادو،دیگربسپارھایتھیھبرای.دھندمیتشکیلرابسپارھا
تمامدر.استالزم،باشندداشتھپذیریواکنشھمدیگربھنسبتکھمختلف
میپدیدبزرگمولکولی،پیاپیھاواکنشاتمامازپستکپارھاموارد
.آورند



مکانیسمھای بسپارش

)  یا زنجیری(افزایشی -ھ تقسیم کردستمکانیسمھای بسپارش را می توان بھ دو د•
).تراکمی(و مرحلھ ای 



پلیمریزاسیون افزایشی:

دوگانھپیوندھایمیانواکنشراهازتکپارھاترکیبافزایشیبسپارش•
نوعازاز،افزایشیھایواکنشازبسیاری)C=C(استکربن- کربن
.ھستنداتیلنی

پسوشودمیبازمناسب،آغازگریکمجاورتدراتیلندوگانھپیوند•
میپدیدبلندوزنجیریمولکول،پیاپیھایواکنشرشتھیکانجاماز

میوجودبھآغازگر)-O-O-(پراکسیدپیوندیکگسستناز(.آورند
مولکولوشدهمتصلھمبھیکییکیمنومرھاواکنش،ایندر.)آید

تمامکھداردادامھجاییتاعملاین.می کنندتولیدرادرشت تری
.نمی رودھدرمولکول ھایااتم ھاازیکھیچپسشوندمصرفمنومرھا

آنبھچیزیکھزمانیتاافزایشیبسپارشفرایندکھاستمعنیبداناین
یاوآزادرادیکالیکتواندمیچیزآن.میکندپیشروینشود،دادهپایان
روشبدینکھپلیمرھاییازمثال ھایی.باشدرشدحالدرزنجیریک

....و)PVC(پلی ونیل کرایدنئوپان،پلی اتن،:می شوندتولید

دوگانھپیوندھایمیانواکنشراهازتکپارھاترکیبافزایشیبسپارش•
نوعازاز،افزایشیھایواکنشازبسیاری)C=C(استکربن- کربن
.ھستنداتیلنی

پسوشودمیبازمناسب،آغازگریکمجاورتدراتیلندوگانھپیوند•
میپدیدبلندوزنجیریمولکول،پیاپیھایواکنشرشتھیکانجاماز

میوجودبھآغازگر)-O-O-(پراکسیدپیوندیکگسستناز(.آورند
مولکولوشدهمتصلھمبھیکییکیمنومرھاواکنش،ایندر.)آید

تمامکھداردادامھجاییتاعملاین.می کنندتولیدرادرشت تری
.نمی رودھدرمولکول ھایااتم ھاازیکھیچپسشوندمصرفمنومرھا

آنبھچیزیکھزمانیتاافزایشیبسپارشفرایندکھاستمعنیبداناین
یاوآزادرادیکالیکتواندمیچیزآن.میکندپیشروینشود،دادهپایان
روشبدینکھپلیمرھاییازمثال ھایی.باشدرشدحالدرزنجیریک

....و)PVC(پلی ونیل کرایدنئوپان،پلی اتن،:می شوندتولید



پلیمریزاسیون مرحلھ ای:

شیمیاییھایواکنشرشتھیکدنبالبھتراکمییاایمرحلھبسپارھای•
ازکھپذیرندواکنشموضعدودارایھا،واکنشاین.شوندمیتشکیل
ھاواکنشاینازبسیاریدر.آیدمیپدیدشیمیاییپیوندآنھاپیوستن

تولیدروشاینازکھپلیمرھاییازمثال ھایی.آیدمیپدیدجانبیمحصول
....و)پلی آمید(نایلون:می شوند

شیمیاییھایواکنشرشتھیکدنبالبھتراکمییاایمرحلھبسپارھای•
ازکھپذیرندواکنشموضعدودارایھا،واکنشاین.شوندمیتشکیل
ھاواکنشاینازبسیاریدر.آیدمیپدیدشیمیاییپیوندآنھاپیوستن

تولیدروشاینازکھپلیمرھاییازمثال ھایی.آیدمیپدیدجانبیمحصول
....و)پلی آمید(نایلون:می شوند



تفاوت پلیمریزاسیون افزایشی و مرحلھ ای
پلیمریزاسیون ھای تراکمی پلیمریزاسیون ھای افزایشی

ھر دو مونومری کھ دارای دو عامل فعال مختلف در دو سر خود 
.باشند قابلیت وارد شدن در واکنش را دارند

فقط مونومرھایی وارد واکنش می شوند کھ دارای مراکز فعال 
.باشند) مانند رادیکال آزاد و یا یون(

.مونومرھا بھ سرعت در مراحل اولیھ واکنش از بین می روند .غلظت مونومر بھ طور یکنواخت در طول واکنش کاھش می یابد

وزن مولکولی زنجیره ھای پلیمری ھمگی با ھم بھ آھستگی در 
.طول زمان افزایش می یابد

وزن مولکولی زنجیره ھای پلیمری ھمگی با ھم بھ آھستگی در .پلیمرھائی با وزن مولکولی باال بھ سرعت بھ وجود می آیند
.طول زمان افزایش می یابد

.سرعت واکنش آھستھ و کند است .سرعت واکنش بسیار زیاد می باشد

برای بھ دست آوردن زنجیره ھائی با درجھ تبدیل باال می 
.ادامھ داد% ٩٠واکنش را تا بیش از بایستی

.از ابتدای واکنش، زنجیره ھائی با درجھ تبدیل باال بدست می آیند

.ادامھ داد% ٩٠واکنش فقط می بایستی واکنش را تا بیش از  .می پذیردواکنش در چند مرحلھ، شروع، انتشار و اختتام انجام -

.واکنش فقط در یک مرحلھ صورت می پذیرد .عموماً منجر بھ تولید محصوالت ترموپالستیک می شوند

.منجر بھ تولید محصوالت ترموپالستیک و ترموست می شوند



No.1, Suite #6, Eram Alley, Vanak St.
Tehran 1994733131, Iran
Tel: (+98-21) 88 79 65 65
Fax: (+98-21) 88 88 07 35

Email: info@plastickarco.com
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