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 پلیمرها

بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که  های مولکولای شامل  یا پلیمر ماده ربسپا

به پلیمر اصلی مونومرهای طی واکنشی به نام پلیمریزاسیون  .شود، ساخته شده است نامیده می مونومریا  تکپار

 .شکل زیر به صورت شماتیک این واکنش را نشان می دهد. تبدیل می شوند

 

 

لبته بسپارها را به روش های ا. شوند بسپارها به دو دسته بسپارهای طبیعی و بسپارهای مصنوعی تقسیم می

 .دسته بندی زیر بر اساس ساختار بسپار انجام شده است. کنند مختلف دیگری نیز دسته بندی نیز می

 (ترموست)  گرماسختها و( ترموپالستیک)  ها گرمانرمبسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته 

شوند در حالی که گرماسخت ها،  پلیمرهایی هستند که در اثر گرم کردن ذوب می گرمانرم ها،. شوند تقسیم می

شوند بلکه در دماهای بسیار باال به صورت برگشت ناپذیری تجزیه  بسپارهایی هستند که در اثر گرما ذوب نمی

 .شوند می

تا انواع سنتزی از منابع  DNAپلیمرها طیف وسیعی از ساختارها از جمله پلیمرهای طبیعی مثل پروتئین ها و 

نفت می توان به حاصله از  ترموپالست پرکاربردتر از جمله پلیمرهای. بیولوژیکی و نفتی را شامل می شوند

، پلی ، پلی استایرن، پلی اتیلن ترفتالیت، پلی آمید...(شامل پلی اتیلن، پلی پروپیلن و ) خانواده پلی الفین ها 

خانواده ترموست ها الستیک طبیعی، الستیک استایرن بوتادی ان، رزین های پلی و در مورد ... و  وینیل کلراید

 .را پس از انجام واکنش پخت نام برد... استر و 

امروزه پلیمر ها کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون مانند حمل و نقل، کاالهای خانگی و صنعتی، تاسیسات، 

به صورتی که در سال . پیدا کرده اند... ، الکترونیک و و معماری، پزشکی و سالمت، عمران و پوشاک بسته بندی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%AA
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درصد  3سهم ایران از این تولید کمتر از . میلیون تن پالستیک در سرتاسر دنیا مصرف شد 311بالغ بر  2814

 . است

 کاربردهای پلیمرها به صورت شماتیک
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 پلی اتیلن

( 1533سال ) از زمان کشف پلی اتیلن . در بین پلیمرها معمول ترین و پرمصرف ترین آن ها پلی اتیلن است

انواع گونه های پلی اتیلن که در ادامه به آن ها اشاره می استفاده از آن روند فزونی داشته است و در حال حاضر 

شکل زیر به صورت شماتیک ساختار پلی اتیلن را نشان  .میلیون تن در سال تولید می شوند 88کنیم بیش از 

 .می دهد

 

فرآیندهای . کشف کرد 1533در انگلستان برای اولین بار پلی اتیلن را در سال  Imperialشرکت شیمیایی 

پلی اتیلنی که از این راکتورها . شد می نجاماپلیمریزاسیون اولیه در راکتورهای اتوکالو پر فشار و دماهایی باال 

این محصول با استفاده از واکنش زنجیرهای رادیکالهای آزاد . شد نامیده میاتیلن فشار باال  پلی، بدست می آمد

 .شد د یا مقادیر بسیار کمی از اکسیژن به عنوان آغازکننده، تولید مییب گاز اتیلن تحت فشار با پروکسیو با ترک

در . هزینه تری توسعه یافتند یند اولیه خطرناک و پر هزینه بود، فرآیندهای ایمن تر و کماز آنجاییکه فرآ

بعالوه، در این روشها با استفاده از تغییر کاتالیستها، . شده در فشار پایین تولید شد اتیلن تولید پلی، 1598دهه

گونه های مختلف توسعه و پذیر شد  دما و فشار فرآیند، تنوع بیشتری در سازماندهی ساختارهای مولکولی امکان

 .داده شده اند

 . شکل زیر تصویری از پلی اتیلن آماده برای تولید محصوالت پالستیکی را نشان می دهد
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و روش  کاتالیست ی نوعبه واسطه. آیند بدست می (C2H4) اتیلن گاز پلیمریزاسیون از طریق ها پلی اتیلن

 و توزیع وزن مولکولی و وزن مولکولیساختاری را مانند  مختلف هایویژگیتوان  پلیمریزاسیون این ماده می

و (MFI) شاخص جریان مذاب ،چگالی همچونی آن خواصی را تغییر داد که در نتیجه ای شدن درجه شاخه

 .و نهایتا خواص مکانیکی مختلفی را برای کاربردهای گوناگون توسعه دادکنترل  توانمی را در آنها بلورینگی

 .شکل زیر نمای فضایی یک واحد پلی اتیلن را نشان می دهد

 

را به عنوان  (شودمیها واکس گفته که در اصطالح به آن) پائینبسیار پلیمرهای با وزن مولکولی 

در  18888پلیمرهایی با وزن مولکولی باالتر از . برند به کار می  (Lubricant)کننده روان

در  ساختارساده ترین  دارایپلی اتیلن . دهند بیشترین حجم مصرف را به خود اختصاص می پالستیک صنعت

دو است که به هر اتم کربن  کربن های یک مولکول پلی اتیلن زنجیر بلندی از اتم. باشد پلیمرهای تجاری میبین 

 .متصل است  هیدروژن اتم

پلی اتیلن یکی از پلیمرهایی است که بخش هایی از زنجیره ی پلیمری آن در مناطقی خاص، به صورت آرایشی 

سایر . شود جهی میکروسکوپی قرار میگیرند که گویچه نامیده میبسیار منظم و فشرده در بلورهای چند و

اتیلن هم  از آنجاییکه پلی. بخشهای زنجیره پلیمر در نواحی بی نظم قرار میگیرند که نظم مولکولی خاصی ندارند

 اتیلن برخی انواع پلی. شود نامیده می بلوریندارای نواحی بلورین و هم نواحی بی نظم است، یک ماده نیمه 

چگالی . نواحی بلورین ساخته شدهاند 048اتیلن سبک از  که پلی بلورینگی دارند، در حالی 058های سنگین تا 

شکل زیر به صورت شماتیک نواحی بلورین  .مناطق بلورین بدلیل تراکم زنجیرها، بیشتر از نواحی بی نظم است

 .را در کنار نواحی بی نظم نشان می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8_(MFI)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8_(MFI)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
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 :ای مختلف پلی اتیلن ها بر اساس دانسیته آن ها و به صورت زیر استتقسیم بندی مهم گونه ه

 چگالی و درصد کریستالی انواع پلی اتیلن ذوب، جدول دمای

درصد کریستال 

 ها
 دانسیته

دمای ذوب 
(Tm) 

دمای انتقال 

 (Tg)شیشه ای 

نوع پلی 

 اتیلن

 580تا   49

  تا 84541

84591 

g/cm
3 

 149تا   139

درجه سانتی 

 گراد

 89-تا  129-

درجه سانتی 

 گراد

HDPE 

 930تا   33

تا   84512

84538 

g/cm
3 

 129تا   181

درجه سانتی 

 گراد

 59-تا  138-

درجه سانتی 

 گراد

LDPE 

 930تا   33

تا   84518

84539 

g/cm
3 

 119تا   189

درجه سانتی 

 گراد

 183-تا  131-

درجه سانتی 

 گراد

LLDPE 

و فرآیند های مناسب شکل دهی مربوط به آن را  به همراه شاخص جریان مذاب نمودار زیر محدوده هر گونه

 . نشان می دهد
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 (practical guide to PEنمودار از )

 

 HDPE (High Density Polyethylene)، (پلی اتیلن سنگین )پلی اتیلن باتراکم باال 

 4تا  2بین )هرگاه در طی فرآیند پلیمریزاسیون پلی اتیلن تعداد زنجیره های جانبی کم و طول آنها کوتاه باشد 

 با سرد شدن )امکان نزدیک شدن زنجیره های اصلی به یکدیگر و تشکیل ساختار بلوری ( اتم

 59تا  88ورینگی این پلیمر بل. می گویند HDPEبه وجود می آید که به این نوع پلی اتیلن، ( مذاب پلی اتیلن

 .گرم بر سانتی متر مکعب می باشد  84541درصد است و چگالی این محصول باالی

درجه  288تا  188به صورت تجاری به بازار عرضه شد، این پلیمر در درجه حرارت  1535این محصول در سال 

 .شود اتمسفر تولید می 2888تا  1888سانتی گراد و در فشاری بین 

 .درجه سانتی گراد ذوب می شود 138-119یمر در درجه حرارت این پل

که سبب کاربرد وسیع آن شده است می توان به هزینه پائین تولید،  HDPE از مهم ترین ویژگی های: امزای

 .فرآیند پذیری آسان و نفوذ ناپذیری خوب در برابر رطوبت اشاره کرد

 .هیدروژن، بو، عطر ها، نرمی و نقطه نرمی پائینفوذ پذیری باال در برابر اکسیژن، ن: معایب
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، سطح خارجی سخت، مقاومت لیمر دارای خواص عمومی خوبشیاء ساخته شده از این پا :دیگر خواص

الکتریکی خوب و بدون بو و مزه و دارای خواص شیمیایی مقاوم در برابر اسید ها، باز ها، الکل ها و مقاومت کم 

   .روغن، چربی می باشند در مقابل اتر، کتون، استر،

ظروف خانگی، اسباب بازی، لوازم پزشکی، فیلم ها و ظروف بستی بندی، بطری های قالب گیری شده  :کاربرد ها

 ...(آب، گاز، فاضالب و) ، انواع لوله های تاسیساتی دمشی، انواع قالب گیری تزریقی

 :شودتیلن در تصاویر زیر دیده می کاربردهای این گونه از پلی ا
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 : LDPE (Low Density Polyethylene)، (پلی اتیلن سبک یا پلی اتیلن سخت)پلی اتیلن با تراکم پایین 

هرگاه در طی فرآیند پلیمریزاسیون پلی اتیلن تعداد زنجیره های جانبی زیاد و طول آنها متوسط و بلند باشد، 

با سرد شدن مذاب پلی )امکان نزدیک شدن زنجیره های اصلی به یکدیگر کاهش می یابد و بی نظمی آنها 

درصد است و  18تا  98بلورینگی این پلیمر  .می گویند LDPEافزایش می یابد که به این نوع پلی اتیلن، ( اتیلن

 .گرم بر سانتی متر مکعب می باشد 84529تا   8451چگالی این محصول بین

درجه  88تا  98به صورت تجاری به بازار عرضه شد، این پلیمر در درجه حرارت  1599این محصول در سال 

 تهیه پایین حرارت درجه و فشار در پلیمر این چون. شود می تولید اتمسفر  4تا  1سانتی گراد و در فشاری بین 

 .دارد کمتری تولید هزینه و بوده تر صرفه با گردد می

 .شود می ذوب گراد سانتی درجه 129-118 حرارت درجه در پلیمر این

. دارای هزینه تولید اندک، فرآیند پذیری آسان و نفوذ ناپذیری خوب در برابر رطوبت است HDPEهمانند : مزایا

درجه سانتی گراد است که این دما، پائین ترین  112تا  181در دمای بین  LLDPEو  LDPEل پذیری حرارتی اسی

   .دمای نرمی پلیمرهای بسته بندی معمول می باشد

نفوذ ناپذیری کم در برابر گازها، نرمی، نقطه نرمی پائین و جریان سرد نسبتاً باال، مقاومت خراش پائین، : معایب

 .و مقاومت کم در برابر روغن( استاتیک)باال، جذب گرد و غبار نفوذ بو 

 .شفافیت، تغییر طول زیاد و نرمی: دیگر خواص

مصرفی در بسته بندی به صورت انواع فیلم که به دو روش دمشی و  LLDPEو  LDPEحدود نیمی از : کاربرد ها

سطل، زنبیل، جعبه : بهداشتی مثلساخت انواع ظروف خانگی و . اکستروژن تولید می شوند، مصرف می شود

 .های حمل و نقل، انواع اسباب بازی و انواع لوازم پزشکی و صنعتی

شکل های زیر نمونه فیلم های تهیه شده از این گونه را که در تولید محصوالت بسته بندی استفاده می شود، 

 .نشان می دهند
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می توان به انواع قالب گیری های تزریقی و دمشی برای تولید قطعات و ظروفی که  LDPEاز دیگر کاربرد های 

 .نیاز به نرمی و انعطاف پذیری باال دارند و همچنین مواردی که ظرف تحت فشار است نام برد

  
 LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)، (پلی اتیلن سبک خطی)نیمه متراکم پلی اتیلن 

  
هرگاه در طی فرآیند پلیمریزاسیون پلی اتیلن تعداد زنجیره های جانبی زیاد و طول آنها کوتاه باشد، پلیمر 

 LLDPEرا دارا می باشد که به آن ( نزدیک تر است LDPEخواص به )  LDPEو  HDPEحاصل شده خواصی بین 

   LDPEقریباً در محدوده چگالی درصد است و چگالی این محصول ت 18تا  98بلورینگی این پلیمر  .می گویند

 .می باشد

  
مانند استحکام پارگی، مقاومت ضربه، کشش و انعطاف پذیری با  LDPEخواص خانواده  : LLDPEو  LDPEتفاوت 

هرگاه تعداد و طول زنجیره های جانبی کاهش پیدا کند این امر سبب نزدیک . )افزایش چگالی کاهش می یابد
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 (.شدن زنجیره های اصلی به هم و کاهش بی نظمی و افزایش بلورینگی و در نتیجه افزایش چگالی می شود

ل بین سختی و چگالی رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش چگالی، سختی نیز افزایش می به عنوان مثا

فیلم پلی اتیلن به تنهایی . در برابر روغن با افزایش چگالی بهبود می یابد LDPEیابد، همچنین مقاومت پائین 

با نزدیک  LLDPEین مشکل نیز در نمی تواند خالء را نگه دارد زیرا مقاومت آن در برابر نفوذ گازها کم است و ا

نظیر مقاومت خراش پائین،  LDPEمحدودیت های دیگر . شدن زنجیره های اصلی به هم کمتر دیده می شود

 .کمی بهبود می یابد LLDPE در نیز ها روغن برابر در کم  و مقاومت( استاتیک)نفوذ بو باال، جذب گرد و غبار 

  
ی نگهداری بارها در حمل و نقل فیلم های استرچ است که برا LLDPEاز مهم ترین کاربرد های : کاربرد ها

همچنین فیلم (. نیز یکی دیگر از مواد لفاف پیچی پر مصرف است EVAاتیلن وینیل استات . )استفاده می شود

یکدیگر برای حمل و نقل استفاده های شرینک نیز برای لفاف پیچی کلی محصوالت و یا نگهداری چند واحد با 

 .را نشان می دهد LLDPEشکل زیر نمونه ای از فیلم های تولیدی با  .می شوند

 

 :LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)، پلی اتیلن با دانسیته متوسط

MDPE این محصول خواصی مابین گونه  .در تولید لوله های پالستیکی و اتصاالت لوله کشی استفاده می شود

 . را دارد LDPEو  HDPEهای 
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 :HMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)، ولی بسیار باالپلی اتیلن با وزن مولک

 .میلیون، با استفاده از پلیمریزاسیون کاتالیزور متالوسن تهیه می شود 1تا  3این پلیمر با وزن مولکولی 

UHMWPE  بسیار قوی برای جایگزینی کوالر، برای استفاده در جلیقه های ضد ( الیاف)برای ساخت فیبرهای

گلوله به کار می رود همچنین ورقه های بزرگ این پلیمر، به جای یخ برای زمین های یخی اسکیت و هاکی 

 .روی یخ استفاده می شود

 

 دیگر گونه های پلی اتیلن

ای شود، پلی اتیلن یاد  تماماً شبکه ستفاده از مواد افزودنی شیمیایی،شعشع یا ااز طریق ت تواندپلی اتیلن می

این ماده با پخت حین قالب گیری یا بعد از آن یک گرما سخت واقعی با . شده دیگر گرما نرم نخواهد بود

این نوع بود به  خواهد دماها از وسیعی دامنه در خوب ضربه مقاومتاستحکام کششی، خواص الکتریکی و 

 این گونه عمدتا در لوله کشی های تاسیسات  .شودگفته میX-PE (PEX )ای یا پلی اتیلن، پلی اتیلن شبکه

 

  
 :معایب و مزایای پلی اتیلن ها به طور کلی

 

 :مزایا

 قیمت پایین( 1
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 خواص الکتریکی مطلوب( 2

 مقاومت شیمیایی باال( 3

 شفافیت مناسب در فیلم های نازک( 4

 بوی زننده و سمیتبدون ( 9

 نفوذ ناپذیری خوب در برابر آب در هنگام استفاده در بسته بندی و در کاربردهای کشاورزی و ساختمانی( 1

 

 :معایب

 مورد اکسیداسیون قرار می گیرد( 1

 در حالت توده، کدر می شود( 2

 ظاهر شبیه به پارافین دارد( 3

 مقاومت کم در مقابل خراشیدن( 4

 

 منابع و مراجع

http://donya-e-eqtesad.com/news/181948 

https://www.statista.com/statistics/282132/global-production-of-plastics-since-1598/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene 

http://www.plasticseurope.org/information-centre/education-portal/resources-room/abc-

of-plastics/the-abc-of-polyethylene.aspx 

http://www.slideshare.net/whirlstonalma/different-types-of-polyethylene 

 

http://donya-e-eqtesad.com/news/687540
https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene
http://www.plasticseurope.org/information-centre/education-portal/resources-room/abc-of-plastics/the-abc-of-polyethylene.aspx
http://www.plasticseurope.org/information-centre/education-portal/resources-room/abc-of-plastics/the-abc-of-polyethylene.aspx
http://www.slideshare.net/whirlstonalma/different-types-of-polyethylene

