
 

 

 

  يمواد پليمر

موجـود در طبيعـت بـه توليـد مـواد مصـنوعي       ) هـا  عمـدتا هيـدروكربن  (بـا اسـتفاده از مـواد ألـي     , بشر با تالش براي دستيابي به مواد جديد
. معـروف هسـتند   مـواد پليمـري  نيتـروژن و گـوگرد بـوده و بـه نـام      , اكسـيژن , هيـدروژن , اين مواد عمدتا شامل عنصر كـربن  . نايل شد

, كيـف و چمـدان   , هـا   بسـته بنـدي  , هـا  اسـباب بـازي  , از جملـه در سـاخت وسـايل خـانگي     , يا مصنوعي كاربردهاي وسـيعي   مواد پليمري
, هـا بـراي حفاظـت از خـوردگي و زينتـي       مـواد پوششـي بـه عنـوان رنـگ     ,  بآهـاي انتقـال    لولـه هـا و   شلنگ, ميز و صندلي , كفش 

اجزايــي از  اي مهندســي بــا اســتحكام بــاال حتــي در دماهــاي نســبتا بــاال درســاختهــاي اتومبيــل و بــاالخره بــه عنــوان پليمرهــ الســتيك
  .دارند, ماشين أالت

نهــا داراي وزن مخصــوص پــاييين و پايــداري خــوب در مقابــل آ. خــواص فيزيكــي و مكــانيكي نســبتا خــوب و مفيــدي دارنــد  پليمرهــا
امـا  . اغلـب پليمرهـا عـايق الكتريكـي هسـتند     . هـا شـوند   شـه ن شيتواننـد جـايگزي   نهـا شـفاف بـوده و مـي    آبعضـي از  . مواد شيميايي هستند

عـايق بـودن پليمرهـا بـه پيونـد كوواالنسـي موجـود        . پليمرهاي خاصي نيز وجود دارنـد كـه تـا حـدودي قابليـت هـدايت الكتريكـي دارنـد         
اد كــه امكــان ايجــاد خاصــيت هــاي اخيــر نشــان د امــا تحقيقــات انجــام شــده در ســال. هــا در زنجيرهــاي مولكــولي ارتبــاط دارد بــين اتــم

بـا نفـوذ دادن   . تشـكيل شـده انـد    پلـي اسـتيلن  ايـن نـوع پليمرهـا اساسـا از     . هدايت الكتريكـي در امتـداد محـور مولكولهـا وجـود دارد     
هـاي پليمـري    بـه زنجيرهـاي مولكـولي پلـي اسـتيلن بـه ترتيـب نيمـه هـادي          (فراينـد دوپينـگ  (عناصري مانند فلزات قليايي يا هالوژنهـا  

هـاي كـربن در زنجيـر     هـا بتواننـد در امتـداد اتـم     شـود كـه الكتـرون    افزودن عناصر يا دوپينـگ سـبب مـي   . آيند به دست مي P و N نوعاز 
تفلــون از مــواد پليمــري اســت كــه بــه دليــل ضــريب اصــطكاك پــاييني كــه دارد بــه عنــوان پوشــش بــراي جلــوگيري از  . حركــت كننــد

  .شود تفاده ميساچسبيدن مواد غذايي در وسايل پخت و پز 

 ساختار پليمر 

 (PE) پلـي اتـيلن   بـراي مثـال  . ينـد آ لـي بـه نـام منـومر بـه دسـت مـي       آهـاي سـاده    اغلب پليمرهاي متداول از پليمريزاسيون مولكول

هـر مولكـول اتـيلن يـك منـومر ناميـده       . يـد آچنـدين مولكـول اتـيلن بـه دسـت مـي       ) تركيب(پليمري است كه از پليمريزاسيون با افزايش 
ــا تركيــب مناســبي از حــرارت. شــود مــي هــاي كــربن شكســته شــده و يــك پيونــد ســاده   پيونــد دوگانــه بــين اتــم, فشــار و كتــاليزور , ب

بـه طـوري كـه هـر اتـم كـربن       , شـود  زاد تبـديل مـي  آهـاي   زاد اين منومر بـه راديكـال  آاكنون دو انتهاي . شود ن ميآكوواالنسي جايگزين 
ـ     ) مربـوط بــه اتـم كــربن  ( از ايــن رو در اتـيلن دو محــل  . زاد ديگـر افــزوده شـود  آديكالهــاي ه رايـك تــك الكتـرون دارد كــه مـي توانــد ب

زيـر بنـاي پليمرهـا    , ايـن مولكـول بـا قابليـت انجـام واكـنش       . وجود دارد كه مولكولهاي ديگر مـي تواننـد در آنجـا بـدان ضـميمه شـوند       
ــه  ــوده و ب ــا بيشــتر واحــد تكــراري موســوم اســت ) مــر(ب ــادي  واحــد تكــراري در طــول زنجيــر  . ي ــه تعــداد دفعــات زي مولكــول پليمــر ب
بنـابراين  . طـول متوسـط پليمـر بـه درجـه پليمرزاسـيون يـا تعـداد واحـدهاي تكـراري در زنجيـر مولكـول پليمـر بسـتگي دارد              . تكرارميشود

زنجيـر  بـا بزرگتـر شـدن    . تعريـف شـده اسـت   ) درجـه پليمريزاسـيون  (نسبت جرم مولكولي پليمر به جرم مولكولي واحـد تكـراي بـه عنـوان     
ــه يكــديگر شــود   ( مولكــولي  ــين مولكــولي ســبب اتصــال مولكولهــا ب مقاومــت حرارتــي و اســتحكام ) در صــورتي كــه فقــط نيروهــاي ب

  .كششي مواد پليمري هر دو افزايش مي يابند

پليمريزاســيون در  .انجــام گيــرد.... اي و  مرحلــه, بـه طــور كلــي فراينــد پليمريزاســيون مــي توانــد بــه صـورتهاي مختلفــي ماننــد افزايشــي   
در ايـن نـوع   . تعـدادي از واحـدهاي تكـراري بـه يكـديگر اضـافه شـده و مولكـول بزرگتـري را بـه نـام پليمـر توليـد مـي كننـد               , افزايشي 

هـاي اتيلـين بـا پيونـد دوگانـه و شكسـت        بـه مولكـول  ) نـوري , حرارتـي  (بـا دادن انـرژي   , پليمريزاسيون ابتدا در مرحلـه اول راديكـال آزاد  
هـاي آزاد بـا اضـافه شـدن بـه واحـدهاي تكـراري مراكـز فعـالي بـه نـام آغـازگر شـكل               سـپس راديكـال   .به وجود مـي آيـد  , انه پيوند دوگ



 

 

از نظــر تئــوري درجــه . يابــد  اضــافه شــده و رشــد پليمــر ادامــه مــي گيرنــد و هــر يــك از ايــن مراكــز بــه واحــدهاي تكــراري ديگــر  مــي
ــد نامحــدود باشــد  ــادي    ,پليمريزاســيون افزايشــي مــي توان كــه در ايــن صــورت مولكــول زنجيــره اي بســيار طــويلي از اتصــال تعــداد زي

هـر چـه قـدر تعـداد مراكـز      .اما عمـال رشـد زنجيـر بـه صـورت نامحـدود صـورت نمـي گيـرد         . واحدهاي تكراري به يكديگر شكل مي گيرد
شـود و بـدين دليـل اسـت      ا كـوچكتر مـي  تعـداد زنجيرهـا زيـادتر و نتيجتـا طـول زنجيرهـ      , فعال يا آغازگرهاي شـكل گرفتـه بيشـتر باشـد     

هنگـامي كـه واحـدهاي تكـراري تمـام و      . البته سـرعت رشـد نيـز در انـدازه طـول زنجيرهـا مـوثر اسـت         . كند كه خواص پليمرها تغيير مي
 .يابد رشد خاتمه مي, يكديگر متصل شوند زنجيرها به

آن منومرهــا بــا يكــديگر واكــنش شــيميايي داده و پليمرهــاي اي اســت كــه در  پليمريزاســيون مرحلــه, هــاي پليمريزاســيون از ديگــر روش
هـاي پليمريزاسـيون مرحلـه اي مولكـول كـوچكي بـه عنـوان محصـول فرعـي شـكل            در بسـياري از واكـنش  . ورنـد آ خطي را به وجود مـي 

 .شوند ها گاهي پليمريزاسيون كندنزاسيوني نيز ناميده مي اين نوع واكنش. مي گيرد 

 
 
 

 


