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   ( Polymer)  ست؟یچ مریپل .1
   ( Polymerization) ست؟یچ ونیزاس یمر یپل .2
 Chain Reaction)ست؟ یچ یا رهیزنج ونیزاس یمر یپل .3

Polymerization )  
 Step Reaction)  ست؟یچ یمرحله ا ونیزاس یمر یپل .4

Polymerization) 
 ست؟ یچ یو مرحله ا یا رهیزنج ونیزاس ی مر یتفاوت پل .5
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 لیتشک ندیفرآ مییبگو دی با ست،ی چ ونیزاسیمریپل دیبدان دیخواه ی اگر م
که   ی وقت .ما دارد ی هم در زندگ ی است که اتفاقا نقش مهم  مرهایپل
خود باز کرده  یبرا ی بزرگ اریبس  یو صنعت جا ی امروزه در زندگ مرهایپل

  ی م اگر .است تی آن ها هم حائز اهم دیو تول لیتشک ندیفرآ پس اند،
 د،یآشنا شو ونیزاسیمریپل ندیو فرآ مرهایپل لیتشک یبا روش ها دیخواه

 .دیبا ادامه مقاله همراه باش

 

 (Polymer) ست؟ی چ  مریپل 1#

 یواحدها یار یهستند که از تعداد بس یی درشت مولکول ها مرهایپل
مونومرها   نیا .شده اند لیتشک (monomer) تکرارشونده به نام مونومر

  یرهایزنج  رند،یگ ی در کنار هم قرار م ی مختلف  ی کواالنس یوندهایبا پ
 ی به وجود م  مریپل رهایزنج نیسازند و از کنار هم قرار گرفتن ا ی م ی ل یطو

نفت و   ،یاز جمله صنعت بسته بند ی مختلف ع یامروزه در صنا مرهایپل .دیآ
که از چه   نیبه ا مرهایاز پل یار یبس کاربرد .کاربرد دارند یگاز و خودروساز 

که  حال .وابسته است ون،ی زاسیمریشده اند و نوع پل  لی تشک ینوع مونومر 
  میکن ی است بررس دهیآن رس وقت م،یبه طور مختصر آشنا شد مرهایبا پل

 .دارد ی و چه انواع ستی چ ونی زاسیمریکه پل
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 (Polymerization) ست؟ یچ ونیزاس ی مر یپل 2#

از  یکه اگر تعداد مییبگو دیبا ست یچ ونی زاسیمریپاسخ به سوال پل در
بسازند،   ی ل یطو یرهایزنج دهند و لیتشک یی ایمیش وندیمونومرها با هم پ

 ندیفرآ نیا به شود که ی م  لیتشک مریپل رهایزنج نیبا کنار هم قرار گرفتن ا
 کی توانند از  ی م  مرهایپل .ندیگو یم (Polymerization) ونی زاسیمریپل

  ی م (Homopolymer) مریآن ها هوموپل به نوع مونومر ساخته شوند که
 مریشوند که به آن ها، کوپل لیاز دو نوع مونومر تشک  شتریاز ب ای و ندیگو

(Comopolymer) ندیگو  ی م. 

  ی انجام م ریبه دو نوع ز مریپل ریبر اساس رشد زنج ونی اسزیمریپل ندیفرآ
 :شود

 (Chain Reaction Polymerization) یا رهیزنج ونی زاسیمریپل .1
 (Step Reaction Polymerization) یمرحله ا ونی زاسیمریپل .2

 .میکن ی م   ی را بررس ونیزاسیمر یادامه انواع پل در

 

 Chain)ست؟یچ یا ره یزنج ونیزاسی مر یپل 3#
Reaction Polymerization) 

  ،یا رهیزنج ونیزاس ی مریپل در ست؟یچ یا رهینوع زنج ونیزاسی مریپل فیتعر 
نوع  نیا در .سازند ی را م مرهایاز پل یبلند ریلحظه زنج کیمونومرها در 
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دهند؛ اما وزن  ی با هم واکنش م  ی مونومرها به آرام ونی زاسیمریپل
نوع  نی ا .کند ی م دایپ  شیافزا یادیبا سرعت ز مریپل ی مولکول

 :است  ریسه مرحله ز ی دارا ونی زاسیمریپل

 (Initiation) شروع .1
 (Propagation) رشد .2
 (Termination) اختتام .3

 .میپرداز  ی م  یا رهیزنج  ونیزاسیمریمراحل پل  ی ادامه به بررس در

پل 1-3# در  شروع    ی ا  ره یزنج   ون یزاس یمر یمرحله 
(Initiation) 

مرحله شروع را  ست، یچ ونیزاسیمریمرحله پل نیکه اول میبدان میبخواه اگر
 (initiator) شروع کننده کیبه  ازیمرحله ما ن نیا در .میکن ی م  ی معرف 

 کند تا داریمونومر واکنش دهد و مونومر را ناپا با شود،  هیتا تجز میدار
  لیتشک مریپل  ریمونومرها وارد واکنش شده و زنج هیبا بق  داریناپا  مونومر

 .شود

 :شود ی م می تقس ری شروع کننده در سه دسته ز نیا

 (Free Radical) آزاد کالیراد .1
 (Anion) ونیآن .2
 (Cation) ونیکات  .3
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به ذات مونومر  ی از سه نوع شروع کننده فوق کامال بستگ  ی ک ی انتخاب
دهند،   ی آزاد واکنش م کالیمونومرها با راد ی که برخ ی معن  نیا به .دارد
که با توجه به نوع  نیاز ا پس .ها ونیبا آن زین ی ها و برخ ونیبا کات  ی برخ

نور  ایاستفاده از گرما  با  م،ی مونومر، شروع کننده را انتخاب کرد
به   هیکننده پس از تجز شروع .میکن  ی م  هیاءبنفش شروع کننده را تجز ماور

  نیا سپس .شود ی م لیتبد (unstable monomer) داریمونومر ناپا کی
موجود در واکنش حمله کرده و با آن  گریبه مونومر د داریمونومر ناپا 
شده و  لیتبد داریمونومر ناپا کیبه  زیمونومر ن نیا حال .دهد ی واکنش م 

 .مونومرها است هی آماده واکنش با بق

پل 2-3# در  رشد   ی ا  ره یزنج   ونیزاسیمر یمرحله 
(Propagation) 

واکنش   گرید یبا مونومرها  داریمونومر ناپا  ون،یزاسیمریمرحله از پل نیا در
 ی شده اضافه م لی تشک ریرشد به زنج یبرا یمونومر  یواحدها  دهد و ی م

از   ی لیو طو (unstable chains) داریناپا یارهیمرحله زنج نیا در .شوند
 .ندیآ ی به وجود م  مریپل

پل  3-3# اختتام   ی ا  ره یزنج   ونیزاسیمر یمرحله 
(Termination) 

 .مرحله اختتام است ون،یزاسیمریپل ندی مرحله از فرآ نیآخر
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 :ردیپذ ی انجام م  ریبه دو روش ز  اختتام

 unstable)  داریناپا یمر یپل ریروش دو زنج نی: در ابیترک .1
chains)  رفعالیغ لیطو ریزنج  کی با هم واکنش داده و 

(inactive chains) دهند ی م  لیتشک. 
 یرهایاز زنج ی کینامتناسب  مینامتناسب: در روش تسه میتسه .2

به   لی تبد  خودش دهد و ی م  یگر ید ریرا به زنج ی دروژنیه مریپل
 راشباع یغ گرید ریو زنج (saturated chains) اشباع ریزنج

(unsaturated chains) واکنش خاتمه   بیترت  نیشود و به ا ی م
 .ابدی ی م

 

 Step) ست؟یچ یمرحله ا  ونیزاس ی مر یپل 4#
Reaction Polymerization) 

 ریتوانند زنج ی لحظه نم  کیمونومرها در  یمرحله ا  ونیزاسیمریپل در
ابتدا دو   ونیزاس یمرینوع پل نیدر ا بلکه دهند؛ لیشکت مرهایاز پل ی ل یطو

  ی م لیتشک (dimer) مرید کی دهند و  ی نوع مونومر با هم واکنش م
 مریبه د (thrimer) مریتر  کی  لیتشک یمونومر سوم برا سپس .دهند

از  یر یتا زنج  ابدی ی ادامه م  بی ترت  نیروند به هم ن یا .شود ی اضافه م
 نوع واکنش نیدر ا مریپل ریرشد زنج ندیفرآ .دیبه وجود آ مریپل
  ی م لیواکنش تشک یدر انتها لیطو یرهایزنج کند است و ونی زاسیمریپل
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نوع از   نیا دهد که ی نشان م کی به طور شمات  ریز عکس .شوند
 .افتد ی م  ی و در هر مرحله چه اتفاق ستیچ ونی زاسیمریپل

 

  ی و مرحله ا یا رهیزنج ونیزاسی مر یتفاوت پل  5#
 ست؟ یچ

و با انواع آن آشنا   میافتیرا در ستیچ ونیزاسیمریکه پاسخ سوال پل حال
 :میکن ی دو نوع را بررس نیا یاست که تفاوت ها دهیآن رس وقت م،یشد

شوند و وزن  ی مونومرها آرام مصرف م  یا رهیزنج ونیزاسیمریپل در •
مرحله  ونی زاسیمریدر پل اما ابد؛ی ی م  شیافزا عیسر  مریپل ی مولکول

  ی به آرام  مریپل ی شوند و وزن مولکول ی مصرف م  ع ی مونومرها سر یا
 .ابدی  ی م  شیافزا

 .است یا رهیکمتر از زنج یمرحله ا ونیزاسی مریپل سرعت •
شروع، رشد و اختتام  زمیسه مکان  یدارا یا رهیزنج ونی زاسیمریپل •

 .است
 یرهایواکنش زنج یدر همان ابتدا یا رهیزنج ونیزاسیمریپل در •

 (average molecular weight) ی با متوسط وزن مولکول  لیطو
 یفقط در انتها یمرحله ا  ونیزاسیمریکه در پل ی حال در م؛یباال دار

بلند   ری( باال زنجconcentration) یها لیواکنش و در درصد تبد
 موجود است.  مریپل


