پلیمریزاسیون تراکمی چیست؟
تاریخچه پلیمریزاسیون تراکمی:
پلیمرهای تراکمی اصطالحی اسط که برای اولین بار توسط کاروترز هنگام تهیه پل آمیدها و پل اسطررها مالرح شطد .زمان
که او م خواس بین این دسره از پلیمرها و پلیمرهای وینیل ساخره شده از واکنش های افزایش تمایز قائل شود .تشکیل پل اسررها با
وزن مولکول پایین به و سطیله تراک اتیلن للیکو و سطوکنطینیس اسطید در سطا  1863و سطنرز پلیمرهای آمینو کاپروئیس اسطید با وزن
مولکول پایین در سا  1899انج ام لرف  .کارهای سینرماتیس کاروترز و همکاران در سا  1929روی واکنش های پل کنداننیون
منجر به تولید پلیمرهای با وزن مولکول باال ( به عنوان مثا  :پل اسرری با وزن مولکول  )2500-5000شد.
مروری بر پلیمریزاسیون تراکمی ):(Condensation Polymerization
برای تولید مولکو های پلیمر به وسطططیله پلیمریزاسطططیون رشطططد -مریله ای یضطططور مونومرهای با لروه های عامل که قادر به انجام
واکنش باشطند رطروری اسط  .در این نول پلیمریزاسطیون واید تکرار شطونده در پلیمر با مونومر مرااو
صططور

 HCl H2S H2Oو غیره یذف م شططود .الر غلظ محصططوال

واکنش مروقف م شود و یا در جه برلش
در جه

اسط

و قنطمر از مولکو به

جانب یاصططل از واکنش تراکم مانند آز زیاد شططود

پیش م رود .معموال با خارج کردن این محصوال

جانب از توقف واکنش یا پیشرف

عکس جلولیری م کنند .از طرف الر مونومر بیش از دو محل برای انجام واکنش داشره باشد پلیمرهای شبکه ای تولید م

شوند .الزم به ذکر اس که پلیمرهای تراکم اغلب به وسیله تشکیل پیوند کربن-هیدروژن رشد م کنند .مثالهای از پلیمرهای طبیع
که به وسیله پلیمریزاسیون تراکمی ) (Condensation Polymerizationتشکیل شده اند م توان به سلولز زنجیره های پل
پپریدی پروتئین پل برا هیدروکن بوتیریس اسید و غیره اشاره کرد .از جمله پلیمرهای تراکم سنرزی م توان به پل آمید پل اسرر
پل ایمید پل یورتان پل کربنا

پل انیدرید و غیره ا شاره کرد .برای شناخ بی شرر پلیمرهای تراکم و کاربرد آن ها د ر صنع

ما را همراه کنید.
پلی آمید ( :)Polyamide
پل آمیدها پلیمرهای از لروه ترموپحسطریس ها با پیوند آمیدی در سطاخرارشطان هنطرند .اولین پل آمید سطنرزی پل هگزا مریلن بود
که در سا  1928توس کاروترز در شرک دوپون تولید و نایلون  66نامگذاری شد .پل کاپر والکرام دومین پل آمید سنرزی بود که
تو س فاربن تهیه و نایلون  6نامگذاری شد .پلی آمیدها بر ا ساس من شا تولید به دو د سره طبیع مانند پروتئین و م صنوع مانند نایلون
طبقه بندی م شطططوند .از ویژل های پل آمید ها م توان به مقاوم در برابر یح ها و مواد نار

مقاوم

اسططرحکام و چقرمگ ماللوز رططربه پذیری انعالاف پذیری باال و غیره اشططاره کرد .با توجه به این خصططوصططیا
لنررده در صنایع زیر کاربرد دارند:


نناج



بنره بندی

در برابر سططططاییدل
پل آمیدها به طور



خودروسازی



یمل و نقل



برق و الکررونیس



تجهیزا پزشک



تولید الیاف پلیمری و ...

پلی استر (:) Polyester
پل اسطططررها پلیمرهای با زنجیره هیدروکربن یاوی اتصطططاال اسطططرری هنطططرند.این دسطططره از پلیمرها از وایدهای مونومری اتیلن
ترفراال مشططرش شططده اند که از طریش پلیمریزاسططیون تراکم ترفرالیس اسططید و اتیلن للیکو سططنرز م شططوند .الیاف پل اسططرر اولین بار
توس کاروترز در سا  1928کشف شد .اولین پل اسرر کشف شده پل اتیلن ترفراال بود .از ویژل های بارز پل اسررها م توان به
مقاوم باال در برابر یرار و رطوب

اشاره کرد .مقاوم

در برابر مواد شیمیای و اسرحکام باال از دیگر ویژل های پل اسررها اس .

یک از رایج ترین اسططرااده های پلی استتر در بالری های پحسططریک جه نگهداری مایعا اسطط  .پحسططریس های که بدین منظور
اسطرااده م شطوند پل وینیل کلرید ( )PVCپل اتیلن ( )PEپل پروپیلن ( )PPپل کربنا ( )PCپل اتیلن ترفراال ( )PETو غیره
هنرند .مرداولررین بالری های که امروزه بکار لرفره م شوند بر پایه پل اتیلن ترفراال هنرند .الزم به ذکر اس که کاربرد عمده پل
اسررها در صنع

نناج برای تولید نخ و پارچه های پل اسرری اس .

کاربرد پل اسرر در صنع

نناج

کاربرد پل اسرر در تولید بالری های پحسریک

پلی ایمید ( :)Polyimide
پل ایمیدها یک از مه ترین پلیمرهای لرما مقاوم هنطرند که اولین بار در شطرک

دوپون

در اوایل دهه  1960کشطف شطدند .این

بنطططپارها از واکنش دی انیدرید و دی آمین به دسططط م آیند .تکرار واید ایمیدی ویژل بارز این دسطططره از پلیمرها اسططط  .از جمله
خواص پل ایمیدها م توان به مقاوم
اشاره کرد .الزم به ذکر اس که مقاوم

شطططیمیای باال خواص مکانیک باال مقاوم

یرارت و شیمیای این دسره از پلیمرها آنقدر باال اس که لاه اوقا م توان از آن ها به

عنوان جایگزی ن شیشه و فلز اسرااده کرد .کاربرد پلی ایمیدها در صنایع شیمیای
زین

در برابر اکنطططیداسطططیون و مقاوم

یرارت عال

الیاف مورد اسرااده در لباس های ایمن

سلو های سوخر

صنایع هوا فضا نظام

محی

پوشش های عایش بندی شده و چنب های ساخرمان با درجه یرار باال اس .

پلی یورتان:
بیش از نی قرن پیش برای تولید پحسریس ها از فرایند پلیمریزاسیون تراکمی اسرااده م کردند .در سا  1937دانشمند آلمان
به نام اتو بایر ( )Otto Bayerکه به عنوان پدر پلی یورتان ) (polyurethaneشناخره م شود برای اولین بار این دسره از پلیمرها
را از واکنش دی ایزوسططیانا و دی آمین کشططف کرد .سططنرز پل یورتان از واکنش افزایش ط دی ایزوسططیانا و هر مولکول که دارای
هیدروژن فعا باشطد (مانند آمین کربوکنطیلیس اسطید دی ا و غیره ) در یضطور کاتالینطر جه

افزایش سطرع

واکنش انجام م

لیرد .الزم به ذکر اس که چون ایزوسیانا ترکیب با واکنش پذیری باال م باشد بنابراین واکنش در شرای محی انجام م لیرد و
نیازی به شطططرای دمای باال نینططط  .از ویزل های بارز پل یورتان ها م توان به خواص مکانیک خوز مانند اسطططرحکام کشطططشططط

چقر مگ مقاوم

سططایش ط

چنططبندل ماللوز مقاوم

در برابر خوردل

عایش رطوب

عایش یرار

سططار و دوام باال زینط

سازلاری خوز و غیره اشاره کرد .این دسره از پلیمرها با توجه به ویژل های که دارند در صنایع مارلف قابل اسرااده هنرند .کاربرد
پل یورتان ها در تولید رنگ ه ای پایه تولید ال سریس های بادوام جه
غیره ا س  .این پلیمرها همچنین در صنایع از جمله صنع

صنع

خودرو سازی پو شش ها عایش ساخرمان چ نب ها و

ن ناج برای رد آز کردن پل ا سرر و نیز صنع پز شک برای ساخ

اعضای مصنوع کاربرد دارند.

سنرز پل یورتان
پلی انیدرید:
پل انیدریدها به طور خاص در چند دهه اخیر مورد مالالعه قرار لرفرند .پلی انیدریدها ) (polyanhydrideطبقه مهم
از پلیمرهای زینط تاریب پذیر با پیوند انیدرید در واید تکرار شطونده خود هنطرند .از کاربردهای اصطل آن ها م توان به کاربرد در
صططنع پزشططک و داروسططازی اشططاره کرد .پل انیدریدها به عنوان پوشططش های پلیمری برای دسططرگاه های پزشططک کامپوزی های
هیدروکن آپاتی برای ر شد اسراوان ایمپلن
اسرااده م شوند.

های موق

در صنع

پزشک

بازسازی عصب ها رهایش کنرر شده دارو و غیره

پلی کربنات:
پل کربنا ها از د سره پلیمرهای ترموپح سریس ه نرند که اولین بار در سا  1953سنرز شدند .ویژل های بارز این پلیمرها
مقاوم

در برابر اشعه  UVشاافی باال پایداری یرارت ماللوز اسرحکام و دوام باال مقاوم در برابر مواد شیمیای

عایش رطوبر

رطططربه پذیری باال و غیره هنطططرند .این پلیمرها ) (polycarbonateبدلیل دارا بودن ویژل های ماللوز در صطططنایع مارلا از جمله
صنع

ساخرمان به عنوان جایگزین های شیشه صنع

چراغ های اتومبیل برای ساخ

یمل و نقل صنع ننا ج برای تولید نخ صنع

عدس ها و عینس های طب

پوشش اسرار پوشش للاانه لوازم خانگ

خودروسازی برای ساخ
محاظه های رد للوله و

غیره اسرااده م شوند.

کاربرد پل کربنا در پوشش للاانه
نتیجه گیری:
با توجه به تاریاچه پلیمریزاسیون تراکم رفره رفره این روش تکمیل شد و کارآمدی آن هر روز در صنایع مارلف افزایش
یاف بالوری که در یا یارر پلیمرهای تراکم جایگاه خوب در صنایع ساخرمان
پزشک

خودروسازی یمل و نقل برق و الکررونیس

نناج بنره بندی هوافضا نظام و محی زین به خود اخرصاص داده اند.

نویسنده:
عاطاه یقیق کارشناس ارشد شیم آل

