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ساختار پلیمرهاساختار پلیمرها



ساختار ماکرومولکولی پلیمرها

  پلیمرها ساختارهاي ماکرومولکولی هستند که یا بصورت مصنوعی و یا از
.طریق فرآیندهاي طبیعی تولید می شوند

 نخ، ابریشم، الستیک طبیعی، عاج، کهربا و چوب تعدادي از موادي هستند که
بطور طبیعی داراي ساختار ماکرومولکولی آلی هستند در حالیکه کوارتز و  

.شیشه داراي ساختار ماکرومولکولی غیرآلی هستند.شیشه داراي ساختار ماکرومولکولی غیرآلی هستند

 موادي که ساختار ماکرومولکولی آنها بطور مصنوعی تکرار می شود، پلیمرها
.هستند

کربن به -در عملیات پلیمریزاسیون، مونومرها با شکستن پیوند دوگانه کربن

.همدیگر متصل می شوند و تشکیل مولکولها یا زنجیره هاي طویل می دهند





پیوندهاي مولکولی و برهمکنشهاي بین مولکولی

  به خاطر استحکام نسبتاً کم قطعات پلیمري، می توان دریافت که نیرویی که
کربن -زنجیره هاي مولکولهاي پلیمر را در کنار هم نگه می دارد از نوع کربن

.نیست بلکه از نوع واندروالسی است

 این نیروي ضعیف)F<10 kJ/mol (متناسب با فاصله بین مولکولها است:



وزن مولکولی

 یک ماده پلیمري ممکن است از زنجیره هاي با طول متغیر تشکیل شده
این مقدار با . از اینرو وزن مولکولی برابر با میانگین وزن مولکولها است. باشد

:تقسیم وزن نمونه به تعداد زنجیره هاي مولکولی بدست می آید

مثالً پلی استایرن با درجه . خواص پلیمرها قویاً بستگی به وزن مولکولی دارد
در دماي اتاق سفت و شکننده است در حالیکه با درجه   1000پلیمریزاسیون 
.نرم است 10پلیمریزاسیون 

  با افزایش وزن مولکولی ویسکوزیته همواره افزایش می یابد اما سفتی تا یک

.مقدار حداکثر افزایش می یابد







تابع توزیع وزنی

  براي یک تابع توزیع وزنی ، میانگین عددي جرم مولکولی، میانگین وزنی جرم
.مولکولی و میانگین ویسکوزیته تعریف می شود

میانگین عددي ممان اول و میانگین ممان دوم تابع توزیع وزنی است.

میانگین عددي جرم مولکولی :

mi :وزن
Mi:وزن مولکولی
ni: تعداد مولکول باi واحد تکرار



میانگین وزنی جرم مولکولی:

میانگین ویسکوزیته:

α :پارامتر وابسته به ماده است.



داراي زنجیره هاي مولکولی با جرم یکسان  (تک توزیعه  براي پلیمرهاي
(monodispersed) (با طول یکسان می توان نوشت:

  داراي زنجیره هاي مولکولی با جرم متفاوت (براي پلیمرهاي چند توزیعه

(polydispersed) (داریم: (polydispersed) (داریم:

شاخص چند توزیعه به صورت زیر تعریف می شود:







ساختار و پیکربندي مولکولهاي پلیمري

 ساختار و پیکربندي مولکولهاي پلیمري تاثیر شایانی بر خواص قطعات
.پلیمري دارد

 ساختار(conformation)  توصیف کننده موقعیت مکانی اتمها در
عموماً اتم کربن چهار ظرفیتی است، به این معنی که توسط . مولکول است

.چهار اتم دیگر در یک هندسه چهار ضلعی متقارن احاطه شده است.چهار اتم دیگر در یک هندسه چهار ضلعی متقارن احاطه شده است





 در طول فرآیند پلیمریزاسیون هر گروهX  می تواند روي اسکلت ستون
مرتبه اي که آنها مرتب می . کربن در جهات مختلف قرار گیرد-فقراتی کربن

.گویند tacticityشوند را 

  پلیمر با یک گروهی که به صورت تصادفی در یک مکان قرار می گیرد را

atactic گویند.

 پلیمرهایی که گروههاي جانبی همه در یک طرف باشند راisotactic 
.گویند

  پلیمرهایی که گروههاي جانبی آن بطور منظم تغییر جهت می دهد را

syndiotactic گویند.

پلیمرهایی که گروههاي جانبی آن بطور منظم تغییر جهت می دهد را  

syndiotactic گویند.





کربن هستند که این پیوند -برخی از ساختارها داراي پیوند دوگانه کربن
.دوگانه اجازه چرخش اتم کربن حول محور اسکلت ستون فقراتی را نمی دهد

 گروههايX  می تواند در یک طرف(cis-)  یا هر دوطرف(trans-)   قرار
.گیرند

 ساختارcis  حالت الستیکی دارد در حالیکه ساختارtrans  سفت و چقرمه
.است



شاخه هاي جانبی ساختار و خواص پلیمرها را تغییر می دهد  .

 پلی اتیلن با چگالی باال(HDPE)  10تا  5اتم کربن بین  1000به ازاء هر 
.شاخه جانبی دارد

 پلی اتیلن با چگالی پایین(LDPE)  تا  10اتم کربن بین  1000با ازاء هر
.شاخه جانبی دارد 35





طبقه بندي مولکولهاي پلیمري

مواد . پلیمرها به دو دسته عمده گرمانرم و گرماسخت طبقه بندي می شوند
گرمانرم قابل ذوب شدن هستند و مواد گرماسخت به خاطر ایجاد پیوند 

.عرضی قابل ذوب شدن نیستند

نیمه کریستالی -2بی شکل  -1: پلیمرهاي گرمانرم داراي دو ساختار هستند



پلیمرهاي گرمانرم بی شکل

 گرمانرم هاي بی شکل مانند پلی استایرن دراراي مولکولهایی است که بطور
.  تصادفی در زمینه پخش شده اند مانند یک ظرف اسپاگتی

  به خاطر ساختار تصادفی آنها، اندازه مشخصه بزرگترین منطقه تکراري از
این بعد خیلی کوچکتر از طول موج نور مرئی . کربن است-مرتبه پیوند کربن

.است از اینرو پلیمرهاي بی شکل شفاف هستند.است از اینرو پلیمرهاي بی شکل شفاف هستند





  در پلیمرهاي بی شکل دمایی که ماده نرم می شود را دماي انتقال شیشه اي

(Tg) دمایی که پلیمر بعد از آن به صورت سیال در می آید را دماي . گویند
.گویند (Ts)نرم شدگی 

 شکل دهی گرم مواد پلیمري در دمایی بین دمايTg  وTs انجام می شود.

 معموالً براي گرمانرم هاي بی شکل دمايTs  درجه کلوین   50به اندازه
.است Tgبیشتر از 





گرمانرم هاي نیمه کریستالی





 اندازه . میکرومتر هستند 500تا  50اسفرولیتها داراي اندازه اي بین
اسفرولیتها بزرگتر از طول موج نور مرئی است، از اینرو مواد نیمه کریستالی  

.شفاف نیستند

مواد نیمه بلوري هم داراي مناطق بلوري هستند و هم مناطق بی شکل.

 چگالی و استحکام گرمانرم هاي نیمه بلوري با افزایش درجه کریستالی

.افزایش می یابد







درجه  -110یکی در دماي : در شکل اسالید قبل داراي دو انتقال است
درجه  140سانتیگراد که دماي انتقال شیشه اي است، و دیگري در 

.سانتیگراد که دماي ذوب است

 در دماي بین دماي ذوب و انتقال شیشه اي ماده بصورت جامد نرم و انعطاف
در دماي زیر دماي انتقال شیشه اي ماده ترد و سفت می . پذیر عمل می کند

.شود















گرماسخت ها و االستومترهاي با پیوند عرضی

 گرما سخت ها و برخی االستومترها براي اینکه جامد شوند پیوند عرضی
این پیوندهاي عرضی باعث می شود که با افزایش دما ماده . تشکیل می دهند
.مستحکمتر شود

کربن و تشکیل -پیوندهاي عرضی در اثر شکسته شدن پیوند دوگانه کربن

.پیوند جدید شکل می گیرد.پیوند جدید شکل می گیرد







کوپلیمرها و مخلوطهاي پلیمري
الستیک . کوپلیمرها مواد پلیمري هستند که از دو یا چند مونومر تشکیل شده اند

EPDM یک کوپلیمراست که از اتیلن و پروپیلن تشکیل شده است.







 از انواع دیگر کوپلیمرها می توان به پلی استایرن ضدضربه(PS-HI)  اشاره
.کرد که در آن به پلی استایرن پلی بوتادین متصل شده است

 وقتی استایرن و و بوتادین به طور تصادفی کوپلیمریزه می شوند ماده حاصل

.خواهد بود SBRالستیک 

بوتادین-از کوپلیمرهاي معروف دیگر می توان به کوپلیمر آکریلونیترایل-

.اشاره کرد (ABS)استایرن 

 مخلوطهاي پلیمري متعلق به خانواده دیگري از پلیمرها است که با ترکیب  مخلوطهاي پلیمري متعلق به خانواده دیگري از پلیمرها است که با ترکیب
کردن دو یا چند پلیمر به منظور افزایش خواص تک تک اجزا تهیه می شود 

و  PP-PC  ،PVC-ABSاز انواع معروف آن می توان به ). آلیاژسازي(
PE-PTFE اشاره کرد.



افزودنیهاي پلیمر

 تاخیر دهنده هاي اشتعال(Flame Retardant)

پایدار کننده ها (Stabilizer)

 عوامل ضد الکتریسیته ساکن(Antistatic agents)

 پرکننده ها(Filler)

(Blowing agents)عوامل پف زا   عوامل پف زا(Blowing agents)



تاخیردهنده هاي اشتعال

عاملی که براي توصیف اشتعال پذیزي . اکثر مواد پلیمري قابل اشتعال هستند

است که به شاخص  (LOI)پلیمرها استفاده می شود شاخص حد اکسیژن 
.اکسیژن بحرانی نیز معروف است

  ،این مقدار حداقل درصد حجمی غلظت اکسیژن، ترکیب شده با نیتروژن
مورد نیاز براي محافظت از سوختن پلیمر را تحت آزمایش تعریف می کند که مورد نیاز براي محافظت از سوختن پلیمر را تحت آزمایش تعریف می کند که 

.است ASTM D 2863بر اساس استاندارد 

 حجمی اکسیژن است، تنها پلیمرهایی با % 21از آنجایی که هوا دارايLOI 
.خود خاموش کن هستند 0,21بزرگتر از 

 در عملLOI به عنوان حد خود خاموش شوندگی درنظر  0,27بزرگتر از
.گرفته می شود





گرچه . ساختن پلیمري که بطور کامل اشتعال ناپذیر باشد غیر ممکن است
و فسفر یا باعث تاخیر در اشتعال ) بوروم، کلر(برخی افزودنیها شامل هالوژنها 

.  می شود، و یا به محض اینکه شروع شد گسترش اشتعال را کاهش می دهد
.بروم موثر تر از کلر است



پایدار کننده ها

ترکیب گرما و اکسیژن موجب تخریب حرارتی می شود.

 گرما و انرژي تولید رادیکال آزاد می کند و از برهمکنش آن با اکسیژن
کربونیل ها شکل می گیرد، که باعث زرد شدن یا قهوه اي شدن محصول می 

.شود

 تخریب حرارتی می تواند توسط پایدار کننده هایی از قبیل آنتی اکسیدانها یا  تخریب حرارتی می تواند توسط پایدار کننده هایی از قبیل آنتی اکسیدانها یا
.پروکسایدها کند شود

 ،هنگامی که پایدارکننده ها توسط برهمکنش با رادیکالهاي آزاد مصرف شوند
مدت زمانی که . محافظت از پلیمر در برابر تخریب حرارتی به پایان می رسد

.گویند Induction timeطول می کشد تا محافظت تمام شود را 



 آزمایش مورد استفاده براي اندازه گیري پایداري حرارتی پلیمر، آزمایش

differential scanning calorimetry (DSC)  است که
Oxidative Induction Time (OIT) را اندازه گیري می کند.

 آزمایشOIT   به صورت مدت زمانی تعریف می شود که نمونه پلیمر در
محیط اکسیژن در دمایی باالتر از دماي انتقال شیشه اي به صورت حرارتی  

.تخریب می شود

 آزمایش دیگر مورد استفادهthermal gravimetric analysis 
(TGA) است. (TGA) است.



عوامل ضد الکتریسیته ساکن

  از آنجایی که پلیمرها هدایت الکتریکی پایینی دارند، در آنها بارهاي الکتریکی
.در مناطقی جمع شده و الکتریسیته ساکن ایجاد می شود

  یک آنتی استاتیک خوب باید قابل یونیزه شدن باشند تا به بارهاي الکتریکی
اجازه دهند به سطح قطعه مهاجرت کرده و در همان زمان از طریق رطوبت 

.موجود در اطاف قطعه بارها به اتمسفر منتقل شوند.موجود در اطاف قطعه بارها به اتمسفر منتقل شوند

 عوامل آنتی استاتیک عموماً داراي ترکیبات نیتروژنی از قبیل زنجیره هاي

.   طویل آمینی و آمیدي، الکلهاي پلی هیدریک و غیره هستند



پرکننده ها

آنهایی که پلیمر را تقویت کرده و باعث بهبود  -1: پرکننده ها دو دسته هستند
آنهایی که فقط حجمی از ماده را اشغال  -2خواص مکانیکی پلیمر می شود، و 

.کرده تا از پلیمر کمتري در تهیه نمونه استفاده شود

 نوع سومی نیز وجود دارد که کمتر معمول است و آن پرکننده هایی هستند که در
.زمینه پخش شده تا هدایت الکتریکی نمونه پلیمري را بهبود دهند.زمینه پخش شده تا هدایت الکتریکی نمونه پلیمري را بهبود دهند

 اضافه کردن تقویت کننده  به پلیمر باعث تولید ماده مرکب)composite ( می
.  شود

مواد مرکب با تقویت کننده هایی با  -1: مواد مرکب به دو دسته تقسیم می شوند

مواد مرکب با تقویت کننده هایی با کارایی پایین -2کارایی باال، و 



 در مواد مرکب با کارایی باال، تقویت کننده به گونه اي در پلیمر جا می گیرد
که خواص مکتنیکی بهینه شود، مانند اضافه کردن الیاف شیشه به رزین  

. اپوکسی

 درصد حجمی ماده  80تا  50در مواد مرکب با کارایی باال تقویت کننده بین
.این مواد به صورت الیه اي یا تیوبی تهیه می شوند. را تشکیل می دهد

 در موادمرکب با کارایی پایین، تقویت کننده به اندازه اي کوچک است که به
روش تولید این مواد مانند پلیمر خالص . راحتی بتواند در زمینه پخش شود

الیاف شیشه خرد شده و یا ویسکر شده، الیاف چوب و غیره مثالهایی از  . است الیاف شیشه خرد شده و یا ویسکر شده، الیاف چوب و غیره مثالهایی از  . است
.این نوع تقویت کننده هستند

 براي چسبندگی بیشتر بین پلیمر و تقویت کننده از عوامل جفت ساز

(coupling agents) از قبیل سیالن ها و تیتان ها استفاده می کنند.



 پرکننده ها(extender)  به منظور کاهش هزینه قطعه به شکل پرکننده
معمولترین آنها کربنات کلسیم، پودر  . ذره اي اضافه به پلیمر می شوند

.سیلیکا، خاك رس و پودر چوب هستند



عوامل پف زا

 عوامل پف زا به منظور تهیه پلیمرهاي سلولی(cellular polymers)   یا
expanded plastics به پلیمر اضافه می شوند.

فوم هاي پلیمري داراي چگالی . سلولها می توانند بطور کامل بسته یا باز باشند
.کیلوگرم بر متر مکعب هستند 960تا  1,6بین 

 فوم هاي پلیمري داراي نسبت استحکام به وزن باال، عایق  صوتی و حرارتی عالی و  فوم هاي پلیمري داراي نسبت استحکام به وزن باال، عایق  صوتی و حرارتی عالی و
.جذب انرژي ارتعاشی خیلی خوبی هستند

تزریق گاز   -1: فومهاي پلیمري می توانند به طریق مختلفی تهیه شوند، از قبیل
استفاده از عوامل شیمیایی -2بطور مکانیکی درون پلیمر، و یا 



معمولترین روشهاي فوم سازي عبارتند از:

تجزیه حرارتی عوامل پف زاي شیمیایی که تولید نیتروژن، مونواکسید ١.
یک نمونه از این عوامل پف زا . کربن و دي اکسید کربن می کنند

آزودي کربن آمید است، که بطور گسترده در تولید فومهاي پلی اولفین 
.تجاري استفاده می شود

استفاده از گرما براي تبخیر مایعات با نقطه ذوب پایین مانند پنتان و ٢.
هپتان براي تولید فوم هاي پلی استایرن، و متیلین کلراید و براي تولید 

.PVCفومهاي انعطاف پذیر پلی اورتان و  .PVCفومهاي انعطاف پذیر پلی اورتان و 

عمل تبخیر توسط برهم کنش حرارت زاي گازهاي تولید شده در طول ٣.
این در برهمکنش ایزوسیانات با آب که تولید دي اکسید . پلیمریزاسیون

.کربن می کند معمول است

.گسترش دادن گازغیرقابل حل در پولیمر با کاهش فشار فرآیند۴.



  گامهاي اساسی در فرآیند فوم سازي عبارتست از جوانه زنی سلول، بسط یا
.رشد سلول و پایداري سلول

 جوانه زنی سلول موقعی رخ می دهد که در یک دما و فشار مشخص، قابلیت
انحالل گاز کاهش یافته، و اشباع شود و با خرج گازهاي اضافی حباب تشکیل  

.شود

براي شکل گیري اولیه حباب باید عوامل هسته زا اضافه شود  .




