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تعریف

Term “polymer”: greek poli (many) + meros (unit) = many units

به  پليمرها دسته بزرگی از مواد هستند که شامل مولکولهای بسيار کوچکی
يره این مونومرها به یکدیگر متصل شده و تشکيل زنج. هستند" مونومر"نام 

. گویند" ماکرو مولکول"های مولکولی بزرگی داده که به آن 

به خاطر زنجيره های بزرگ. یک پليمر شامل دهها هزار زنجيره پليمری است 
.مولکولی، پليمرها به عنوان ماکرومولکول طبقه بندی می شوند

 ته، و ، نشاس)گياهان(پليمرهای طبيعی معموالً به شکل پروتئين، سلولوز
.الستيک طبيعی یافت می شود



وزن مولکولی

م وزن این مقدار با تقسي. وزن مولکولی برابر با ميانگين وزن مولکولها است
:نمونه به تعداد زنجيره های مولکولی بدست می آید

ن با درجه مثالً پلی استایر. خواص پليمرها قویاً بستگی به وزن مولکولی دارد
در دمای اتاق سفت و شکننده است در حاليکه با درجه  1000پليمریزاسيون 
افزایش وزن مولکولی ویسکوزیته همواره با . استنرم  10پليمریزاسيون 

.افزایش می یابد اما سفتی تا یک مقدار حداکثر افزایش می یابد



وزن مولکولی



ميانگين عددی جرم مولکولی

ی جرم برای یک تابع توزیع وزنی ، ميانگين عددی جرم مولکولی، ميانگين وزن•
.مولکولی و ميانگين ویسکوزیته تعریف می شود

.ميانگين عددی ممان اول و ميانگين ممان دوم تابع توزیع وزنی است•

: ميانگين عددی جرم مولکولی•

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



جرم مولکولیو ویسکوزیته  وزنیميانگين 



دارای زنجيره های مولکولی با جرم یکسان (تک توزیعه  برای پليمرهای•
(monodispersed) (با طول یکسان می توان نوشت:

دارای زنجيره های مولکولی با جرم متفاوت (برای پليمرهای چند توزیعه  •
(polydispersed) (داریم:

:شاخص چند توزیعه به صورت زیر تعریف می شود•

:درجه پليمریزاسيون ماده پليمری به صورت زیر تعریف می شود•








کاربرد پليمرها

 حوزه پالستيک یکی از صنایع به•
عالقه به . سرعت در حال رشد است

های پالستيکها به خصوص پالستيک
مهندسی به دليل قابليت ساخت 

آنها، قابليت بازیافت، خواص 
مکانيکی، و هزینه پایين آنها در 
مقایسه با بسياری از آلياژها و 

.سراميکها است



کاربرد پليمرها



کاربرد پليمرها



نامگذاری پليمرها

:نامگداری بر اساس مونومر1.

.که از مونومر وینيل کلراید ساخته شده است PVC) وینيل کلراید(مانند پلی 

            If  “ X “ is a single word the name of polymer is written out 

directly , ex.  polystyrene              -CH2-CH(Ph)-

Poly-X

If  “ X “ consists of two or more words parentheses should be 

used ex , poly (vinyl acetate )     -CH2-CH(OCOCH3)-

ست مرسوم ترین روش برای پليمرهای متراکم ا: بر اساس ساختار پليمر2.
.که به جای یک مونومر دارای چند گروه تابعی متفاوت هستند



PC = Polycarbonatنامگذاری پليمرها
PPE = Polyphenylether
SMA = Styrol-Maleinsäureanhydrid
ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol
PMMA = Polymethylmethacrylat
PS = Polystyrol
SAN = Styrol-Acrylnitril-Copolymere
PVC = Polyvinylchlorid
PET = Polyethylenterephthalat (PETP)
PBT = Polybutylenterephthalat (PBTP)
PA = Polyamid
POM = Polyoxymethylen
RF-PP = Resorcin-Formaldehyd-Polypropylen
PE-UHMW = Polyethylen-ultra high molecular weight
PP = Polypropylen
PE-HD = Polyethylen hoher Dichte (High Density)
PE-LD = Polyethylen niedriger Dichte (Low Density)



طبقه بندی پليمرها

انواع روشهای طبقه بندی پليمرها
بر اساس منشاء•

بر اساس ترکيب مونومر•

براساس ساختار زنجيره•

بر اساس رفتار حرارتی•

بر اساس کاربرد•



طبقه بندی بر اساس منشاء

پليمرهای آلی مصنوعی•

 proteins, polypeptides, polynucleotide, polysaccharides, natural): پليمرهای زیستی•
rubber)

:  پليمرهای نيمه مصنوعی•

(siloxanes, silanes, phosphazenes): پليمرهای غير آلی•



طبقه بندی بر اساس ترکيب مونومر

(Homopolymers)همو پليمرها •

(Copolymers)کوپليمرها •
o بلوکBlock

o شاخه ایGraft

o متناوبAlternating

o تصادفی یا آماریStatistical

.هستند (A)شامل تنها یک نوع واحد تکرار : هموپليمرها 

AAAAAAAAAAAAAAA



: کوپليمرها•

.(A-B)شامل دو یا چند واحد تکرار هستند 

:انواع کوپليمرها عبارتند از

oواحدهای تکرار : کوپليمرهای تصادفی
.بصورت تصادفی توزیع شده اند

ABAABABBBAABAABB

oواحدهای تکرار یکی : کوپليمر متناوب
.درميان قرار گرفته اند

ABABABABABABABAB

o کوپليمر بلوکی:

AAAAAAAAABBBBBBBBB

oک شامل زنجيره هایی از ی: کوپليمر شاخه ای
نوع مونومر با شاخه های از مونومر دیگر

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
B         B B
B         B B

Statistical

Alternating

Block

Graft



طبقه بندی بر اساس ساختار زنجيره

.پليمر شامل یک زنجيره پيوسته از واحدهای تکرار است: زنجيره های خطی•

پليمر شامل زنجيره های جانبی از واحدهای تکرار بوده : زنجيره های شاخه دار•
.که به زنجيره اصلی متصل است

ل می زنجيرههای پليمری توسط مولکولهایی به هم متص: پليمرها با پيوند عرضی•
.شوند

جيره ها پليمری با اتصاالت عرضی که تعداد اتصاالت بين زن: پليمرهای شبکه ای•
.خيلی زیاد است

Linear
Branched Cross-linked Network



طبقه بندی بر اساس رفتار حرارتی پليمر

:بر اساس رفتار حرارتی، پليمرها به دو دسته تقسيم می شوند

(Thermoplastics)گرمانرم ها •

(Thermosets)گرما سخت ها •

:گرمانرمها) الف
 تهيه برای .شوند می منجمد شدن سرد از پس و شده نرم گرما تاثير تحت پس گرمانرم پالستيکهای

 دیاب می افزایش دما وقتی مولکولی، منظر از .است همزمان فشار و دما به نياز مواد این از محصول
 به بتنس اعمالی تنش تحت مجاور مولکولی های زنجيره و رفته بين از مولکولها بين ثانویه نيروهای
 .هستند دسته این جزء دار شاخه پليمرهای و خطی پليمرهای بيشتر .کنند می حرکت همدیگر

 يلن،ات پلی :از عبارتند معروف های گرمانرم جمله از .هستند داکتيل و نرم معموال گرمانرم پليمرهای
... و نایلون ،PVC استایرن، پلی پروپيلن، پلی



گرمانرمها

و مهندسي  (Commodity Resins)ترموپالستيكها خود به دو دسته كااليي   •
(Engineering Resins) تقسيم مي شوند .

:  معروفترين ترموپالستيكهاي كااليي عبارتند از•

- High-density polyethylene (HDPE) 

- Low-density polyethylene (LDPE) 

- Polypropylene (PP) 

- Polystyrene (PS) 

- Polyvinyl chloride (PVC) 

. ترموپالستيك مصرفي را شامل مي شوند% 90بيش از •



گرمانرمها

:معروفترين ترموپالستيكهاي مهندسي عبارتند از•

- Acetal

- Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)  

- Nylon  

- Polycarbonate (PC)  

ت اين مواد داراي خصوصيات برتري مانند خصوصيات مكانيكي باالتر، مقاوم•
.حرارتي باالتر و استحكام ضربه باالتر و البته قيمت باالتر مي باشند



(PA)پلی آميد یا نایلون 

.گرفته شده است) شکل روبرو( PAنام آن از واحد تکرار •

می تواند  2CHنشان دهنده این است که در خانواده نایلون گروه  bو  aاندیسهای •
66و  12، 11مانند پلی آميد  .تا ی عددی تغيير کند 1بسته به نوع نایلون از 

 قطبيت گروه آميد باعث شده که نایلون به حالل های قطبی مانند آب حساس•
 جذب آب یکی از مشکالت نایلون در فرآوری آن بوده و الید قبل از فراوری(باشد 

).خشک شود

. درصد کاهش می یابد 20استحکام کششی و مدول نایلون پس از جذب آب •



انواع نایلون

تعداد کربن در بخش بين گروههای آراميد •
.تعيين کننده نوع نایلون است

 (a) برای مثال اگر نایلون از شش کربن دیامين•
ساخته شده باشد به  (b)کربن دی اسيد  12و 

.گویند 6/12آن نایلون 

 همچنين پلی آميدها می توانند تنها با یک •
مونومر گروه آمينی در یک انتها و یک گروه 

که به  (C)اسيدی در طرف دیگر شکل بگيرند 
.گویند 6آن نایلون 



آراميد

.  شامل گروه های آميد با حلقه های بنزن بين آنها است•

اف وقتی از آن برای توليد الي. به این پليمر نام کلی آراميد داده شده است•
.گویندکوالر استفاده می شود به آن 

آراميدها غيرقابل سوختن، مقاوم به حالل و دارای نقطه دوب خيلی باالیی •
.هستند



(PET/PBT)ترموپالستيکهای پلی استر  

و پلی بوتادین  (PET)مانند پلی اتيلن ترفتاالت •
.(PBT)ترفتاالت 

ا برای بطریهای نوشيدنی، فيلم های ب PETاز •
ر و الياف د) نوارهای مغناطيسی(کارایی باال 

.صنایع نساجی استفاده می شود

•PBT  به دليل اینکه سریهتر ازPET  متبلور می
.شود فرآوری راحتتری دارد

.است PETکمتر از  PBTخواص مکانيکی •

بر ای تهيه بليرینگ، چرخ دنده،  PBTاز •
کالههای محافظ سر و غيره استفاده می 

.شود

Polymer repeating unit for the most 
common thermoplastic Polyester 
where m can be 1 (for PET) 
and 2 (for PBT)



PETو  PBTخواص 

ها  اکسيژن است اما درصد آن در کل مولکول-شامل پيوندهای قطبی دوگانه کربن•
.کم بوده بنابراین جذب رطوبت زیادی ندارند

به خاطر جذب رطوبت کمی که دارند می توانند در ساخت قطعات الکتریکی •
...استفاده شوند مانند استوک المپ، سویچ ها، کانکتورها و 

پایداری حرارتی عالی•

.در مقایسه با پليمرهای دیگر ویسکوزیته متوسطی دارد PBTو  PETمذاب •



(PC)پلی کربنات 

 ساختار شيميایی واحد تکرار آن در شکل مقابل نمایش•
.داده شده است

ی ساختار بزرگ، پيچيده و آروماتيک آن باعث شده که پل•
.کربنات یک ماده غير کریستالی باشد

.خواص نوری و چقرمگی آن بسيار خوب است•

از جمله کاربردهای آن می توان به استفاده به عنوان •
پ و شيشه، بدنه دوربين، سشوار، کاله ایمنی، پروانه پم

.غيره اشاره کرد

Polymer repeating unit for PC



(PAN, PMMA)آکریليک 

پلی  -1: گروه آکریليک به دودسته مهم تقسيم می شود•
برای ترکيب با دیگر رزینها استفاده می (  PANآکریلونيترایل

.)برای قالبگيری استفاده می شود( PMMA -2، )شود

•PMMA با دیگر ترموپالستيکهای مهندسی در رقابت است.

•PMMA آمورف و بسيار شفاف است.

شفافيت آن بوده بطوریکه بيش از  PMMAمهمترین ویژگی •
نور را از خود عبور می دهد که از شيشه و هر % 92

.ترموپالستيک دیگری بيشتر است

ت از هر پالستيک دیگری کمتر بوده، قابلي UVحساسيت آن به •
اکسيدشدن کمی دارد و در برابر عوامل محيطی و آب و هوا 

.مقاوم است

Polymer repeating
unit for PMMA



PMMA

اما ) است PCشفافيت آن کمی بهتر از (در رقابت است  PCشفافيت آن با •
.کمتر است PCچقرمگی آن از 

 به عنوان شيشه جلو هلی کوپتر و هواپيما استفاده می -خواص نوری عالی•
...شود، چراغهای راهنمایی رانندگی، پراغ اتومبيل و 

با پوشش دهی این مشکل قابل حل . (روی آن براحتی خراش ایجاد می شود•
).است

.قيمت آن است PCمزیت مهم آن در رقابت با •



Poly (lactic acid) (PLA)پلی الکتيک اسيد 

نابع یک پليمر گرمانرم زیست تخریب پذیر بوده که از م (PLA)پلی الکتيک اسيد •
.تجدیدپذیر مانند ذرت، چغندرقند و برنج استخراج می شود

•PLA  دارای استحکام مطلوب، سفتی باال پایداری حرارتی خوب و مقاومت به
.نفوذ گاز و روغن و چریس عالی می باشد

را تشکيل می دهد از ساختار  PLAکه پایه ساختار بلوکی الکتيک اسيد •
الکتيک اسيد  Dو  Lمولکولی ساده کایرال تشکيل شده و عموماً به دو صورت 

L-lactide, D-lactideآن می تواند به سه نوع مونومر متناوب . وجود دارد and 
meso-lactide تبدیل شود.





الکتوباسيلوس  توسطاسيد بوسيله تخمير باکتریایی رایج ترین راه برای توليد الکتيک •
.ژنتيکی برای تبدیل شکر و نشاسته به الکتيک اسيد استاصالح شده 

 شدیداً بستگی به درصد تبلورPLAخواص رئولوژیکی، مکانيکی و مقاومت به عبورگاز •
.آن دارد

. در پليمر تنظيم می شود Lو  Dباتنظيم مقدار نسبی اسيد الکتيک  PLAدرصد تبلور •

ساخته شود، نيمه بلورین است  Lاسيد الکتيک % 93با بيش از  PLAعموماً اگر •
.شود، بی شکل استساخته  Lاسيد الکتيک % 93تا  50درحاليکه اگر از 

•PLA نوع  نيمه بلورین، دارای دمای انتقال شيشه ای و دمای ذوب باالتری نسبت به
ه همچنين دارای خواص مکانيکی، رئولوژیکی و مقاومت ب. است) آمورف(بی شکل 

.نفوذ بهتری است

 130درجه سانتيگراد و دمای ذوب آن بين  70تا  40بين  PLAدمای انتقال شيشه ای •
.درجه سانتيگراد است 180تا 



مگاپاسکال بوده و استحکام کششی  4000تا  3000بين  PLAمدول االستيک •
.  مگاپاسکال است 70تا  50آن 

•PLA دارای استحکام ضربه و کرنش در نقطه شکست پایينی است.

قابل قياس بوده ولی از پلی  PETبا  PLAبرای  O2و  CO2ضریب نفوذپدیری •
.استر کمتر است



فلوئورو پليمر

يایی وجود فلوئور در پليمر منجر به خواص فيزیکی، شيم•
.و مکانيکی منحصر به فردی می شود

.تفلون نام کلی این دسته است•

ده و پيوند فلوئور الکترونگاتيو ترین عنصر جدول تناوبی بو•
.ندخيلی قوی با دیگر عناصر مانند هيدروژن برقرار می ک

ده بی اثری شيميایی و فقدان برقراری پيوند باعث ش•
اد که تفلون چسبندگی بسيار ضعيفی به دیگر مو

 داشته باشد بزوریکه بع عنوان پوشش نچسب ظروف
.آشپزخانه استفاده می شود

Polymer repeating unit 
for polytetrafluoroethylene 
(PTFE)



فلوئورو پليمر

.... وسایل پزشکی، غلتکهای صنعتی برای پرینت کردن، قالبها و: کاربردها•

مقاومت به حالل عالی•

غيرقابل اشتعال•

مر اگر فلوئورو پلي(وجود اتمهای فلوئور منجر به ایجاد گازهای سمی می شود •
).تجزیه شود

.درجه سانتيگراد 260دمای کاری •



پلی سولفون

ليزه می یکی از اولين ترموپالستيکهای دما باال بوده که با همه تکنيکها استر•
).برای کاربرد در پزشکی(شود 

.کاربرد مهم آن در صنایع پزشکی است•



طبقه بندی بر اساس رفتار حرارتی پليمر

: گرماسخت ها) ب

 را شدن نرم قابليت دیگر و شده سخت دیدن گرما از پس گرماسخت پليمرهای
 در ختگرماس پليمرهای .درآیند دیگری شکل به دوباره توانند نمی بنابراین .ندارند
 کواالنسی نوع از عرضی پيوندهای مولکولی های زنجيره بين شدن سخت حين

 هم به نسبت ها زنجيره چرخش و حرکت از عرضی پيوندهای این .آید می بوجود
 ولیمولک های زنجيره تخریب و پيوند قطع باعث دما زیاد افزایش .کند می جلوگيری

 و بوده تردتر و تر سخت گرمانرمها به نسبت گرماسخت پليمرهای  .شود می
:از عبارتند ها گرماسخت معروفترین .دارند بهتری ابعادی پایداری

الستيک های ولکانيزه شده•

اپوکسی ها•

فنول ها•

پلی استر•

گرما سخت ها قابليت بازیابی نداشته و در دماهای باال نسبت به گرمانرم ها •
.پایداری کمتری دارند و از نظر شيميایی خنثی هستند



مقایسه گرمانرم ها و گرماسخت ها

گرماسختها گرمانرمها
شبكه داراي پيوندهاي جانبي 
به همراه پيوندهاي شيميايي 
بين مولكولها بعد از واكنش 

شيميايي 

مولكولهاي خطي يا شبكه اي  -
عدم وجود پيوند شيميايي بين مولكولها  -

ريزساختار 

بعد از ايجاد پيوندهاي جانبي 
ديگر نمي توان آنها را ذوب 

نمود 

تغيير فاز (مي توان بارها آنها را ذوب نمود 
) فيزيكي

عكس العمل 
در برابر 
حرارت

استحكام مكانيكي باالتر  -
پايداري ابعادي باالتر  -
مقاومت در برابر حرارت و  -

رطوبت باالتر 

استحكام به ضربه باال  -
عمل آوري آسان  -
مناسب براي توليد شكلهاي پيچيده  -

خصوصيات 
عمومي 



  Polymer Alloys and Blendsپليمري     آلياژها و تركيبات  

 خالص پليمر چند يا دو از شده مخلوط مواد پليمري،  تركيبات و آلياژها•
  .مي باشند

  نرم شدگي نقطه يك داراي )پليمر چند تركيب( جديد ماده كه هنگامي •
Synergistic) جمع شوندگي اثر بروز موجب و بوده )شيشه اي( effect) ،شود 

 يتنهاي به پليمري مواد از هركدام از بهتر مخلوط، خصوصيات كه معني بدين
Polymer) پليمري آلياژ ”اصطالحا مخلوط اين به باشد، Alloy) مي گويند.  

 خصوصيات و بوده شدن شيشه اي نقطه چند داراي جديد محصول كه وقتي •
 وطمخل اين به باشد، تركيب شده پليمرهاي خصوصيات ميانگين جديد ماده

Polymer) پليمري تركيب ”اصطالحا Blend) مي گويند.  

 خصوصيات كه بوده ABS پليمري، تركيبات اقتصادي ترين و موفق ترين از يكي •
  .دمي باش دارا هم با را تركيبي مواد صلبيت و چقرمگي شيميايي، مقاومت



خواص فيزیکی اصلی پليمرها

 و ردهک متصل یکدیگر به را اتمها که بوده کواالنسی پيوندهای :اوليه پيوندهای1.
.دهند می تشکيل را ها زنجيره

 هنگ هم کنار در را ها زنجيره که بوده غيرکواالنسی پيوندهای :ثانویه پيوندهای2.
.دارد می

 و ساختاری نظم از باالیی درجه با جامد پليمرهای :(Crystalline) بلورین پليمرهای3.
صلبيت

کم بسيار ساختاری نظم با جامد پليمرهای :(Amorphous) شکل بی پليمرهای4.

 آنها از قسمتی که جامدی پليمرهای :(Semi-Crystalline) بلورین نيمه پليمرهای5.
.است شکل بی قسمتی و بوده منظم

.شوند می ذوب کریستالی پليمرهای که دمایی :(Tm) کریستالی ذوب دمای6.

 نرم به سخت حالت از پليمر یک که است دمایی :(Tg) ای شيشه انتقال دمای7.
.بالعکس و شود می تبدیل



خواص فيزیکی اصلی پليمرها

نظم  پليمرهایی که در حالت مایع نيز تا حدی دارای: پليمرهای کریستال مایع8.
.ساختاری هستند



Amorphous Crystalline

Temperature
3

9

6

7

8

4

5

Glass phase (hard plastic)

Rubber phase (elastomer)

Liquid

Leathery phase

Log (stiffness)
Pa



پليمرها در حالت جامد

Semi-crystalline Amorphous

Glassy Rubbery



دمای انتقال شيشه ای

، دمایی است که زیر Tgدمای انتقال شيشه ای، •
ن آن پالستيک ترد و شکننده می شود و باالتر از آ

.  نرم و انعطاف پذیر است

•Tg یه در نگاه اول معياری از استحکام پيوندهای ثانو
هرچه استحکام . بين زنجيره های مولکولی است

تر پيوند قویتر باشد دمای انتقال شيشه ای باال
.  است

Polyethylene Tg = 0°C; 

Polystyrene = 97 °C

PMMA (plexiglass) = 105 °C.

Since room temp. is < Tg for PMMA, it is brittle at 
room temp.

For rubber bands: Tg = - 73°C…. 



 Crystallinityتبلور 

رسيدن به نظم خيلی باالیی از مونومرها : تبلور در پليمرهای خطی•

:اثرات

 افزایش چگالی

 مدول(افزایش سفتی(

کاهش نفوذ پذیری

افزایش مقاومت شيميایی

کاهش چقرمگی



)درمقابل پليمرهای بی شکل(پليمرهای کریستالی 

به دليل : مستحکم تر و چقرمه تر•
برهمکنش های قویتر

چگالی بيشتر، مقاومت به حالل •
ربه دليل مورفولوژی بسته ت: بيشتر

 به دليل پخش شدم نور توسط: مات تر•
کریستال ها

انقباض باالتر•

:مورفولوژی پليمرهای کریستالی
تجمعی از رشته : (Spherulite)اسفروليت •

.  های کوچک در الگوی شعاعی



سلسله مراتب ساختاری در پليمرهای بلوری

 سلول واحد(Unit Cell)

کوچکترین واحد تکرار

 المال(Lamella)

ضخامت

 اسفروليت(Spherulite)

اندازه

محصول متبلور

Product

Spherulite

Lamella

Crystallite

Unit cell



مقایسه مواد بی شکل و نيمه کریستالی
مواد نيمه كريستالي مواد بي شكل 

Acetal, Nylon, PE, PP, PET, PBT ABS, PC, PS, PVC مواد معروف

جهت گيري تصادفي مولكولها در حالت مذاب و 
حالت شبكه اي با چگالي باال در حالت جامد  

جهت گيري تصادفي مولكولها هم در 
حالت مذاب و هم جامد 

ريزساختار

. داراي نقطه ذوب مشخص مي باشند .  در يك محدوده حرارتي نرم مي شوند
) يك نقطه ذوب مشخص ندارند(

عكس العمل 
دربرابر حرارت

نيمه شفاف يا مات  -
مقاومت شيميايي عالي  -
انقباض حجمي باال در قالبگيري  -
) ”معموال(استحكام باال  -
) ”معموال(ويسكوزيته مذاب پايين  -
حرارت الزم براي كريستالي (ظرفيت گرمايي باال  -

) شدن

)  ”معموال(شفاف  -
مقاومت شيميايي ضعيف  -
انقباض حجمي كم در قالبگيري  -
) ”معموال(داراي استحكام پايين  -
ويسكوزيته مذاب باال  -
ظرفيت گرمايي كم تر  -

خصوصيات 
  عمومي



بيشترین دمای قابل کاربرد انواع پليمرها



ضریب اصطکاک انواع پليمرها



قابليت اشتعال

 پذیزی لاشتعا توصيف برای که عاملی .هستند اشتعال قابل پليمری مواد اکثر•
 شاخص به که است (LOI) اکسيژن حد شاخص شود می استفاده پليمرها
.است معروف نيز بحرانی اکسيژن

 ردمو نيتروژن، با شده ترکيب اکسيژن، غلظت حجمی درصد حداقل مقدار این•
 رب که کند می تعریف آزمایش تحت را پليمر سوختن از محافظت برای نياز

ASTM استاندارد اساس D .است 2863

 LOI با پليمرهایی تنها است، اکسيژن حجمی %21 دارای هوا که آنجایی از•
.هستند کن خاموش خود 0.21 از بزرگتر

 گرفته درنظر شوندگی خاموش خود حد عنوان به 0.27 از بزرگترLOI عمل در•
.شود می



قابليت اشتعال



قابليت اشتعال



استحکام کششی انواع پليمرها



ضریب انبساط خطی انواع پليمرها



راهنمای رفتار حرارتی انواع پليمرها



مونومر پلی الفينها

C C

H H

H H

C C

C2H5 H

H H

C C

CH3 H

H H

C C

C5H6 H

H H

CH3

• Ethylene • Propylene

• Butene-1
• 4-Methylpentene

Poly                                      n Poly                                      n

Poly                                      n Poly                                      n



خواص مکانيکی پلی اتيلن

Mechanical Properties
Branched Low
Density

Medium
Density

High
Density

Linear High Density

Density 0.91- 0.925 0.926- 0.94 0.941-0.95 0.959-0.965

Crystallinity 30% to 50% 50% to 70% 70% to 80% 80% to 91%

Molecular
Weight

10K to 30K 30K to 50K 50K to 250K 250K to 1.5M

Tensile
Strength, psi

600 - 2,300 1,200 - 3,000 3,100 - 5,500 5,000 – 6,000

Tensile
Modulus, psi

25K – 41K 38K – 75 K 150K – 158
K

150K – 158 K

Tensile
Elongation, %

100% - 650% 100%- 965% 10% - 1300% 10% - 1300%

Impact Strength
ft-lb/in

No break 1.0 – no
break

0.4 – 4.0 0.4 – 4.0

Hardness, Shore D44 – D50 D50 – D60 D60 – D70 D66 – D73



خواص فيزیکی پلی اتيلن
Physical Properties of polyethylene 
 Branched Low 

Density 
Medium Density High  

Density 
Linear High Density 

Optical 
 

Transparent to 
opaque 

Transparent to 
opaque 

Transparent to 
opaque 

Transparent to opaque 

Tmelt 
 

 98 – 115 C 122 – 124 C 130 – 137 C 130 –137 C 

Tg -100 C -100 C -100 C -100 C 
H20 Absorption 
 

 Low < 0.01  Low < 0.01  Low < 0.01  Low < 0.01 

Oxidation 
Resistance 

 Low, oxides 
readily 

 Low, oxides 
readily 

 Low, oxides readily Low, oxides readily 

UV Resistance 
 

 Low, Crazes 
readily 

 Low, Crazes 
readily 

 Low, Crazes readily  Low, Crazes readily 

Solvent 
Resistance 

 Resistant 
below 60C 

 Resistant below 
60C 

 Resistant below 60C  Resistant below 60C 

Alkaline 
Resistance 

 Resistant   Resistant  Resistant  Resistant 

Acid 
Resistance 
 

 Oxidizing 
Acids 

 Oxidizing Acids  Oxidizing Acids  Oxidizing Acids 

 



ساختار پلی پروپيلن

C C

CH3 H

H H

• Propylene

• Isotactic- CH3 on one side of polymer chain (isolated). Commercial 
PP is 90% to 95% Isotactic

C C

CH3 H

H H

C C

CH3 H

H H

C C

CH3 H

H H

C C

CH3 H

H H

C C

CH3 H

H H



مزایا و معایب پلی پروپيلن

مزایا•
هزینه پایين–

استحکام خمشی عالی–

استحکام به ضربه خوب–

قابليت فرآوری با همه تجهيزات –
ترموپالستيکها

ضریب اصطکاک پایين–

عایق الکتریسيته عالی–

مقاومت به خستگی خوب–

مقاومت به رطوبت عالی–

C ֯ 126قابليت کاربرد تا دمای –

مقاومت شيميایی خيلی خوب–

معایب•
انبساط حرارتی باال–

UVتخریب توسط –

 مقاومت ضعيف در برابر فرسایش–
محيطی

ضعف در برابر حاللهای آروماتيک و –
کلراید

اد ضعيف در چسبندگی به دیگر مو–
و نقاشی

قابليت اشتعال باال–



خواص مکانيکی پلی پروپيلن
Mechanical Properties of Polypropylene

Polypropylene LDPE
(For Comparison)

HDPE
(For Comparison)

Density 0.90 0.91- 0.925 0.959-0.965

Crystallinity 30% to 50% 30% to 50% 80% to 91%

Molecular W eight 200K to 600K 10K to 30K 250K to 1.5M

Molecular W eight
Dispersity MWD
(Mw/Mn)

Range of
MWD for
processing

Range of MWD
for processing

Range of MWD
for processing

Tensile Strength,
psi

4,500 – 5,500 600 - 2,300 5,000 – 6,000

Tensile Modulus,
psi

165K – 225K 25K – 41K 150K – 158 K

Tensile
Elongation, %

100% - 600% 100% - 650% 10% - 1300%

Impact Strength
ft-lb/in

0.4 – 1.2 No break 0.4 – 4.0

Hardness, Shore R80 - 102 D44 – D50 D66 – D73



خواص فيزیکی پلی پروپيلن و پلی اتيلن
Physical Properties of Polypropylene

Polypropylene LDPE HDPE
Optical Transparent to

opaque
Transparent to
opaque

Transparent to opaque

Tmelt  175 C  98 – 115 C 130 –137 C

Tg -20 C -100 C -100 C
H20
Absorption

 0.01 – 0.03  Low < 0.01  Low < 0.01

Oxidation
Resistance

 Low, oxides
readily

 Low, oxides
readily

Low, oxides readily

UV Resistance  Low, Crazes
readily

 Low, Crazes
readily

 Low, Crazes readily

Solvent
Resistance

 Resistant
below 80C

 Resistant below
60C

 Resistant below 60C

Alkaline
Resistance

 Resistant  Resistant  Resistant

Acid
Resistance

 Oxidizing
Acids

 Oxidizing Acids  Oxidizing Acids



   Melt Flow Index (MFI)شاخص جریان مذاب 

 گرددمي انجام معتبر آزمایشگاههای در گوناگونی های آزمایش پليمرها، خواص شناسایی برای•
 نعتص در اما .باشد می زیادی های هزینه دارای و گير وقت آزمایشات این از بسياری بعضا که

MFI شاخص از پليمرها فرایندی خواص سریعتر شناسایی لزوم بعلت (mold flow index)
 رنهایتد و پليمری مولکول دانسيته بزرگی دهنده نشان بنوعی شاخص این .ميگردد استفاده

.باشد می آزمایشگاهی شرایط در پليمری مذاب روانی
 بر پارامتر این .است گرمانرم پليمر یک مذاب جریان سهولت گيری اندازه مذاب جریان شاخص•

 با مویين لوله یک طریق از دقيقه ١٠ زمان مدت در که گرم حسب بر پليمر از جرمی حسب
 معين دمای یک برای وزنی بصورت که معين نيروی یک تحت مشخص طول و مشخص قطر

 می نوشته صورت بدینHDPE از نوعیMFI مثال برای .گردد می شود،تعریف می گيری اندازه
:شود

•   ١٩٠/٢١٫۶ ISO 1133= MFIآن واحد که gr/10 minکه دهد می نشان مطلب این .است MFI
 مقدار و است گرفته قرارkg ٢١٫۶ وزنه و سانتيگراد درجه ١٩٠ دمایی شرایط تحت پليمر این

.است شده گيری اندازه دقيقه ١٠ در گرم حسب بر آن خروجی
MFI گيری اندازه برای استفاده مورد استاندارهای• ASTM D1238و ISO  اساس .هستند1133

 نآ باالی وزنه طرف از که نيرویی و دما تحت استوانه یک در نمونه که است صورت بدین کار
 هشد تعبيه منفذ از خروج به شروع آن مذاب شرایط این تحت .گيرد می قرار شود، می اعمال

 رد و خورده برش خودکاری کاتر توسط معين زمانهای در آن خروجی مقدار .کند می آن پایين در
 فرمولی طبق .شود می گيری اندازه ميانگين وزن و وزن تکی بصورت ها بریده همه نهایت
.گردد می تعيين جسمMFI مقدار




