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 چکیده
تخریب پلیمرها از دیر وقت،مورد شناخت بوده است. از بین رفتن سلولز چوب ، الستیک تایر ، ترک خوورد  و زرد شو   فویل     

کواربردی در زمینوه ملو  و    ا ، زمینوه ای بسویار م و  و    پلیمرهتخریب هستن  که می توا  ذکر کرد. های نقاشی  از مع ود مثال هایی

تکنولوژی پلیمرهاست که از دو دهه گذشته به طور چشمگیری مورد توجه پژوهشگرا  قرار گرفته است.کسب اطالمات دقیق پیرامو  

برداری از ایون موواد تعیوین    ناسب برای تولی ، شکل دهی و ب ره مکانیس  های موجود، در تخریب پلیمرها کمک می کن  تا شرایط م

ی  اسوتفاده  بعالوه اطالمات و دیتا ها در این زمینه کمک می کن  تا راه هایی برای افزایش طول ممر مفی  پلیمرها پی ا شوود.  گردد و

خووا    هوای پای ارسوازی،   تخریوب، مکانیسو   ی هوا  فرآین  از های گرمایی و نوری نیازمن  درک بنیادین از پای ارکنن ه و ب ینه مؤثر

لذا افشاء اطالمات در این زمینه ، به خصو  برای آ  دسوته از افورادی   .گیری تخریب است ان ازه ایه یی و طراحی روشمحصول ن ا

 که هیچ  تجربه ای در این زمینه ن ارن  ، بسیار م   است.

 ه ر کنن پای ا-طول ممر-مکانیس -تخریب پلیمرواژه های کلیدی : 

 

 مقدمه

) ش   ( چیزی اسوت . در ملو  پلیمور هوا، بوه مجموموه ای از         و ویرا  کرد  معنای از بین بردتخریب در لغت به 

به مبارت دیگر ، هور گونوه تغییور شویمیایی نوا خواسوته کوه در         فرآین  ها اطالق می شود که ماهیت پلیمر موض می شود

 یو  ، مسوا ل ج یو ی    تیک های مصنومی جو ورود ترموپالس . با معرفیگوین  ساختار پلیمر ایجاد می شود را  تخریب می

نمایا  ش  چرا که هر یک در نوع و پیچی گی تخریب متفاوت بودن . در مقایسه با مواد آلی کوچک مولکول، اغلب پلیمرهوا  

 ه شو ه  لوذا در ممول مشواه    و محصوالت پلیمری بای  در دماهای متوسط و یا کمی باالتر از دمای ذوب خود پای ار باشون  

پس هر ماملی خوا  فیزیکی پلیمرها نتیجه وز  مولکولی باالی آن است.  بته نا گفته نمان ین چیزی نیست. الاست که چن

که بتوان  وز  مولکولی پلیمرها را دچار تغییر کن ، سبب بروز تغییرات چشومگیری در خووا  ن وایی خواهو  شو . وجوود       

نی و سواختاری اغلوب در سوبب شو   و یوا      نظمی هوای سواختما    ه ها و انواع بیخالصی ها و آالینمقادیر بسیار ان ک از نا

واکنش های شیمیایی که در حین تخریوب پلیمرهوا رم موی دهو  ، از      .[1]تش ی  کرد  یک زنجیر پلیمری مسئول هستن 

ر اثور شکسوت زنجیور هوا  )     تخریوب لزوموا هو  بوه معنوی کواهش وز  مولکوولی د       پلیمری به پلیمر دیگر متفاوت اسوت . 

Degradation )      و افوزایش وز  مولکوولی   نیست  بلکه گاهی اوقات شوبکه ای شو  (Cross linking  )     هو  جوز تخریوب

ومر یوا  حساب می شود.همچنین تخریب لزوما به مونومر نیز منحصر نموی شوود و ممکون اسوت در اثور تخریوب بوه اولیگو        

به ملت دمای باال و وجود تنش هوای    ها ، نتز و یا شکل دهی و ذوب پلیمرین سدر ح  محصوالت جانبی دیگر دست یافت.

                                                           

 م ن سی پلیمر دانشگاه ت را ارشناسی ارش  انشجوی کد -1

 ه ت را دانشجوی کارشناسی ارش  م ن سی پلیمر دانشگا -2
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مکانیکی نیز امکا  تخریب وجود دارد. در نتیجه برای جلوگیری از تخریب در حین شکل دهی ، بالفاصله مذاب را بوه درو   

که در اصطالح به ایون   ه باشی ( در پلیمر ها داشت agingرش گی و فرسایش ) حتی ممکن است پی حمام آب سرد می برن .

  ی شود.تخریب در اثر زما  گفته م حالت

بطور تخریب پلیمر ها می توان  مالوه بر جنبه های منفی دارای یکسری جنبه های مفی  و کاربردی نیز داشوته باشو .  

ن ه  و نو  هوای بخیوه    پلیمرهای ج ی  ، کاربرد های رهوایش دارو ، موواد ف اشوو   مثال رسی   به مونومرهای اولیه و ایجاد 

 فرآین  تخریب در پلیمرها که محتمل رم داد  هستن  مبارتن  از :ا  اشاره کرد.جذبی را می تو

غیواب   : تخریبی که هنگام فرآین  پلیمرها می توان  در حضور اکسیژ  ) تخریب اکسی اسیونی ( و یا در تخریب گرمایی.1

 آ  صورت پذیرد.

( یا دیگر تشعشعات پرانرژی ممکن است افت خوا  اشعه ماورابنفش رژی نور خورشی  ) :در اثر بخش پر انتخریب نوری.2

 شته باشی .رو دا

 :این تخریب بر اثر وارد ش   نیرو وشکست فیزیکی رم خواه  داد.تخریب مکانیکی.3

ای یوک  فرکانس های مشخصی از صوت می توان  سبب مرتعش و پاره شو   زنجیور هو   : تخریب در اثر امواج فراصوت.4

 پلیمر شود.

: این تخریب در پلیمر های دارای گروه های حساس به آب و به ویژه پلیمور هوای جواذب    کی )با آب( تخریب هیدرولی.5

 رطوبت رم می ده .

گازهوایی چوو  اوزو  و اکسویژ  موی تواننو  بوه موامول        : مواد های شیمیایی با خاصیت خورن گی یا تخریب شیمیایی.6

 ه ور ش ه و موجب تخریب آ  شون .ساختاری یک پلیمر حمل

: پلیمرهای خاصی که دارای گروه های فعال ویژه هستن  ، توسط موجوودات میکروسوکوپی موورد    زیست تخریب شدن.7

 حمله قرار گرفته و تخریب می شون .

 .[3]در اکثر پلیمرها م   ترین فرآین های تخریب محسوب می شون     2و1در بین این فرآین  ها ، موارد 

 ریب زیا  آور پلیمرها وجود دارد:به طور کلی دو راه برای کنترل تخ 

 الف( در سیست  های پلیمری از پای ار کنن ه ها استفاده کرد

 ود اکسیژ  و رطوبت در سیست  های پلیمری طی فراین  دوری کرد.ب(تا آنجا که ممکن است از افزایش درجه حرارت و ور

چشمگیری از پای ارکنن ه هوا  این  که در آ  مق ار پای ار ش ه بیرو  می ت آمیزه های اغلب پلیمرها توسط سازن گا  بصور

 .[2]استفاده ش ه است. بطور مسل  با ب تر ش   شرایط فرآین  ، فراین  تخریب به کمترین میزا  خود خواه  رسی  

 

 
 ، واپلیمریزاسیون و تخریب: رابطه بین پلیمریزاسیون  1شکل 

 واپلیمریزاسیون
گفتوه موی شوود.تخریب از انت وای زنجیور      (  Depolymerizationلیمریزاسیو  ) ج اش   مرحله ای مونومرها ، واپ هب

بصورت مرحله به مرحله صورت گرفته و محصول واکنش مونومر است. البته ناگفته نمان  این واکونش موی توانو  در جوایی     

گوزارش   Monomer Yieldومر ب ست آم ه با پارامتری بنام نوتصادفی در طول زنجیر اصلی پلیمر نیز صورت گیرد. درص  م
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می شود که به طور مثال در شرایط مناسب برای پلی متیل متکریالت می توان  تماما به مونومر تب یل شوود.پلیمرهایی کوه   

شون . البتوه   یمکانیس  پلیمریزاسیو  آن ا افزایشی ) زنجیری ( هست ، در دمای باالی دمای سقف دچار واپلیمریزاسیو  م

می   Depropagationواپلیمریزاسیو  متناسب با سرمت سرمت پلیمرهای تراکمی نیز صورت می گیرد.این نوع تخریب برای 

 .[4]باش 

 تخریب گرمایی
های شیمیایی است که در غیاب اکسیژ  یا تشعشو،، منجور بوه افوت      ای از واکنش تخریب گرمایی پلیمرها مجمومه

ماکرومولکول دچار ارتعاش ش ه و در اثور ایون ارتعواش    ، ساختار  در اثر حرارت و افزایش دمام(.ینگا)بیلپلیمر میشودخوا  

تغییراتی را شاه  هستی . رادیکال های به وجود آم ه دراثر ارتعاش پیون  بامث واپلیمریزاسیو  در دمای باالی سقف پلیمر 

 .[4]می شود

 یر رم می ه :نوع گرمایی به دو دلیل ز واکنش های تخریبی از

 ش   به قطعات کوچکتر و ایجاد واح های کوچکتر فراه  می شود.  : که امکا  شکسته ماهیت زنجیر های بلن 

 وجود بی نظمی هایی چو  ساختارهای سیر نش ه ، وجود شاخه های جانبی و گوروه هوای    نقص های ساختاری :

ضوعف در  لذا این نقص های ساختاری و نقاط  هی روپراکسی ی در ساختار پلیمرها ممکن هستفعال کربونیلی و 

 فرآین  تخریب ،نقش مناطق شروع را ایفا می کنن .

اگرچه از نظر نوع تخریب پلیمرها با یک یگر تمایز دارن  ، اما تخریب حرارتی آن ا در دماهای باال در سه دسته تقسی  بنو ی  

 مبارتن  از :می شود که 

  سسوته موی شوود کوه اجزایوی بوا وز        این نوع واکنش ها پلیمر به نحوی گواکنش های واپلیمریزاسیو  : در اثر

 مولکولی پایین تر ب ست می آی .

      واکنش های حذفی : اگرچه در این واکنش ها مولکول ها وقطعات با وز  مولکولی ک  ایجاد موی شوود اموا هویچ

 اولیه پلیمر ن ارن .گونه شباهتی با ساختما  

 زنجیر اصلی به طورزی وارد واکونش   بر روی وجود : در این دسته ، گروه های م واکنش های گروه های استخالفی

 می شون  که  اسکلت شیمیایی پلیمر حفظ می شود اما ماهیت شیمیایی واح  تکرار دچار تغییر می شود

 تخریب اکسیداسیونی
ین گونوه واکونش هوای    طبیعی ، به آسانی بوا اکسویژ  وارد واکونش موی شوون .ا     مواد آلی ، چه مواد سنتزی  و چه  

ر هور مرحلوه از   هرگاه ماده آلی یک پلیمر باش  ، نیز توجه برانگیزن . واکنش اکسی اسیو  ممکون اسوت د   اکسی اسیو  نیز

ی اشیای ساخته ش ه رم چرخه کاری پلیمر در طول ساخت و نگ  اری پلیمر ، همچنین در طول فراین  و به کارگیری ن ای

رت زیاد ، تشعش، و کاتالیست هایی مانن  فلزات و حرا درجهنیز همراه هست. UVبا حرارت و این نوع تخریب معموال ده . 

پلیمر تخریب شو ه ، خووا  خوود را از دسوت داده و حالوت       واکنش اکسی اسیو  را افزایش دهن . یو  های فلزی سرمت

 ود.میزا  تخریب بر اساس نوع پلیمور شکنن ه پی ا می کن . بعالوه رنگ نیز دچار تغییر ش ه و دچار تغییرات سطحی می ش

ی ، متغییر است. بطور مثال پلیمر های دی انی بیشتر مستع  تخریب اکسی اسویونی هسوتن . در اثور تخریوب اکسی اسویون     

، کتوونی ، اسووی ی ، هی روکسویلی و پراکسوی ی بووه وجوود بیاینوو . میوزا  تخریووب      ممکون اسوت گووروه هوای آل هیوو ی    

یشتر باش  ،رادیکال های پور اکسوی ی بیشوتری بوه     اکسیژ  است. هر چه غلظت اکسیژ  ب اکسی اسیونی وابسته به غلظت

اه  هستی . اما اگر غلظت اکسیژ  ک  باش ، رادیکوال  بیشتری را ش chain scissionوجود آم ه و در نتیجه واکنش های 
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واهی  داشت. یوک تسوت   ری را خ( بیشت cross linkهای آلکیلی بیشتری به وجود آم ه و لذا محصوالت شبکه ای ش ه ) 

اسیونی ، بررسی میزا  ژل است کوه قسومت هوای شوبکه ای شو ه را      م   در این زمینه برای بررسی تخریب اکسی بسیار 

 یکن .مشخص م

 

 اکسی اسیو  پلیمر ها در دو حالت رم می ه  :

 و به ح  اشوباع اسوت   واکنش ها بسیار کن  هستن  ، غلظت اکسیژ  : که پلیمر جام  است ،  در شرایط عادی ،

 ، آلودگی های محیطی و.... نیزقرار داشته باش . UVدر معرض نور   ممکن است ماده

 است در اثر تنش های برشی ، نقاطی داغ ایجاد شود.پلیمر به حالت : چو  دما باالست و ممکن  در حین فرآیند

ی سیست  موی توانو  منجور بوه ایجواد      مذاب است و غلظت اکسیژ  پایین است در نتیجه در اثر مقادیر برش باال

 ادیکال از طریق گسست زنجیر های پلیمری شود.ر

می ه  که شامل مراحل آغاز ، انتشار و اختتام هست. گی رم -تخریب اکسی اسیونی پلیمرها بر اساس مکانیس  بولن 

له انتشار رادیکال ها ، محصووالت  منشا این رادیکال اولیه ممکن است گروه های پراکسی ی و کربونیلی و غیره باش .در مرح

 [.7]نومی بوجود می آی مت

سواختاری  جود آمو   نقوص هوای    یک راه جلوگیری از این تخریب، کنترل کرد  ساختار پلیمر حین سنتز و م م بو

یون راه  است که راه معموال گرا  و پرهزینه است و به تولی  کنن ه مربوط می شود. راه دوم ، پای ار سازی توفیقی است. در ا

و  لوگیری کرد و یا آن ا را غیر فعال و پای ار کرد. به مبارت دیگر ، بای  پراکسی  ها را از بوین بورد  بای  از تولی  رادیکال ها ج

به محصوالت پای ار تب یل نمود تا رادیکال تولی  نشود. این کار توسط افزود  آنتی اکسی ا  ها صورت می گیورد. در واقو،   

ی ( به پلیمر افزوده می شون . آنتی اکسوی ا  هوا بایو  بوا پلیمور      درص  وزن 1مق ار خیلی ک  ) در ح   آنتی اکسی ا  ها به

پزشکی م  نظر داشته باشی  ، بای  غیر سمی باشن . آنتوی  صورتی که برای کارکرد های  سازگار بوده و غیر فعال باشن  و در

دیکوال هوای بوه وجوود آمو ه      اختیار رادیکال ها قرار می هن . رااکسی ا  ها یک هی روژ  فعال دارن  و این هی روژ  را در 

کسی ا  ها بای  غیر فرار باشن  تا در دمای فراینو ،  آنتی ا آنتی اکسی ا  ها ،بنیا  پای اری داشته و تمایلی به واکنش ن ارن .

ود و لذا آنتوی اکسوی انی بایو     بخار نشون  لذا جرم مولکولی آ  ها م   است. با افزایش جرم مولکولی ، فراریت کمتر می ش

نیز بای   ب شود که دمای جوش بیشتری نسبت به دمای ذوب پلیمر داشته باش .آنتی اکسی ا  ها از لحاظ رنگی بود انتخا

فعوال ، سواختار موزدو      Hآنتی اکسی ا  ها بع  از داد  با پلیمر هماهنگ باشن  تا ظاهر کامپان  را خراب نکنن . از طرفی 

مزدو ، در ناحیه مر ی تابش دارن  و ممکن اسوت ایجواد رنوگ کنن .البتوه     ی و رزونانس رم می ه .این ساختارهاپی ا کرده 

سواختار آنتوی اکسوی ا      2در شوکل   انن  مشتقات فنولیک ایجواد لکوه و رنوگ نموی کننو .     گونه ای از آنتی اکسی ا  ها م

 هی روکسی تولو ن بوتیله را مشاه ه میکنی .
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 له شده:ساختار آنتی اکسیدان هیدروکسی تولوئن بوتی 2 شکل

 اوزوناسیون
به تخریبی که توسط اوزو  صورت بگیرد ، اوزوناسیو  گفته می شود. اوزو  نسبت به اکسیژ  مخرب تور بووده و بوه    

میزا  کمتری در جو وجود دارد.اوزو  ویژگی که دارد این است که نسبت به پیون  دوگانه بسیار حساس اسوت و مسوتقیما   

هیو روژ  فعوال در نزدیوک پیونو      . بر خالف اکسی اسویو  کوه   به آ  پیون  دوگانه حمله می کن  و با آ  ترکیب می شود

دوگانه را می کن ، اوزو  آنق ر فعال است که مستقیما به پیون  دوگانه حمله می کنو  و ترکیوب موی شوود و در ن ایوت از      

ری ، می توانو  از  . چو  در رابرها ، پیون  های دوگانه زیادی را دا[5]محل پیون  دوگانه ترکیب را به دو قسمت تب یل میکن 

هرجای این ترکیب انجام شود و رابر را به زنجیره های کوتاه تب یل می کن  و به همین دالیول بسویار مخورب خواهو  بوود.      

انوه هسوتن  نیوز موی     پیون  دوگانه فقط مختص پلیمرها نیست بلکه حتی ترکیبات کوچک مولکول نیز که دارای پیون  دوگ

 ن .  توانن  وارد واکنش با اوزو  شو

سپس در حضور کمی رطوبت این اوزونی  شکسته می شوود و درن ایوت     تشکیل می شود 3طبق شکل  اوزونی  ابت ا 

آل هی  و کتو  تب یل می شود که اگر واکنش ادامه پی ا کن  و بیشتر اکسایش صورت گیرد، آل هی  به اسی  تب یل موی  به 

 ود.ش

 
 : نحوه تشکیل اوزونید 3شکل 

 

لیز ، فرآین ی ناخواسته است ولی می شود آ  را کنترل ش ه انجام داد . مثال در اثر اوزونولیز ه فمن  ، پلیمور  وفرآین  اوزون

 با وز  های مولکولی کمتر را ت یه نمود.
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 جذب پرتوهای الکترومغناطیسی توسط ماده
از  های منفوی بیرونوی هسوتن .   و  باردار مرکزی شامل پروتو  ها و نوترو  ها به همراه الکترات  ها دارای یک هسته 

لحاظ ان ازه ، بار منفی الکترو  ها با بار مثبت پروتو  ها برابر است. در ات  های یک منصر ، الکترو  ها در محل های معین 

یک قادر به جا داد  دو الکترو  در خود هستن  که بوه   و مجزایی از فضای اطراف هسته یافت می شون  که این مکا  ها هر

ربیتال یا تراز های انرژی گفته میشود. معموال الکترو  ها در یک ات  نزدیک ترین فاصله ها را بوه هسوته اشوغال موی     او آن ا

کوه از هسوته دورتور    تا پای ارترین آرایش ممکن را ایجاد کنن  . اگر سست ترین الکترو  پیون ی بخواه  به اوربیتالی  کنن 

رژی معینی مصرف شود،به مبارت دیگر الکترو  مزبوور بایو  مقو ار مشخصوی     ان هست تغییر مکا  یاب ، در این صورت بای 

  4اختالف انرژی بین اوربیتال اولیه و اوربیتال ن ایی را جذب کن . طیف الکترومغناطیسوی مطوابق شوکل      انرژی معادل بااز

ه و نمایش موی گوذارد. در ایون    کردکن است که توسط نواحی مختلف این طیف القاء شون  ، معرفی انواع انتقاالتی را که مم

     نزدیک و نور مر ی این طیف سر وکار داری . UVجا ما با مناطق 

 

 
 : طیف امواج الکترومغناطیس  4شکل 

 تئوری اوربیتال مولکولی و انتقاالت الکترونی
را اشغال موی  (  ، الکترو  های یک ات  تراز های انرژی مشخصی ) اوربیتال هاهما  طور که در قسمت قبل بیا  ش  

در هر اوربیتال اتمی ح اکثر دو الکترو  جای میگیرد، الحاق دو اوربیتال اتمی برای ایجواد یوک پیونو      کنن . از آنجایی که

دیگری را نیز بوه وجوود آورد    یتال مولکولیشیمیایی  نه تن ا بای  به تشکیل یک اوربیتال مولکولی منجر شود بلکه بای  اورب

 ی نامی ه می شود. پس وقتی یک پیون  شیمیایی تشکیل شود ، اوربیتال های بیرونی موی تواننو  بوه    یونکه اوربیتال ض  پ

 سه گروه دسته بن ی شون :

 ) اوربیتال های ض  پیون ی ) با انرژی باالتر 

 ) اوربیتال های پیون ی ) با انرژی پایین تر 

  پیون ی استناد موی شوون  و نسوبت بوه دو نووع      غیراوربیتال هایی که درگیر پیون  نش ه و لذا به اوربیتال های

 اوربیتال دیگر انرژی متفاوتی دارن . این مورد در ات  های ناهمگنی مثل ازت و اکسیژ  به وجود می آین .
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 بای  مورد بررسی قرار گیرد:در نتیجه دو نوع پیون  شیمیایی 

که مراکز دو ات  پیون  ش ه را به یکو یگر متصول   ست ( : این بصورت استوانه ای متقار  در حول خطی ا ℺  سیگما ) پیون

 نتیجه می شود. Pxیا دو اوربیتال  Pxبا یک اوربیتال  s، یک اوربیتال  sمی کن .این پیون  از ه  پوشانی دو اوربیتال 

ربیتال هوای  او : این خار  از خطی قرار دارد که دو ات  پیون  ش ه را به ه  متصل می کن  و از ه  پوشانی ( πپیون  پای ) 

 .[1]به وجود می آی  Pyیا  Pzاتمی 

به تصویر کشی ه ش ه اسوت. انورژی    5انرژی های نسبی انواع مختلف اوربیتال های مولکولی در مولکول های آلی در شکل 

هوای   ربیتوال و یا یک اوربیتال پای بیشتر، اما کمتر از انرژی اویک اوربیتال غیرپیون ی معموال از انرژی یک اوربیتال سیگما 

ی امکا  پذیر ما بین این اوربیتال ها توسط پیکوا  هوای مموودی نشوا  داده شو ه      ض پیون ی است. انواع انتقاالت الکترون

 .[1]ان 

 
 : ترازها و سطوح مختلف انرژی و انتقاالت ممکن در مولکول های آلی 5شکل 

 

 تخریب نوری پلیمرها
( توسوط گوروه هوای شویمیایی      UVهما  اشعه ماوراء بونفش )   نور یاالزمه تخریب نوری در پلیمرها ، جذب انرژی 

جاذب ماوراء بنفش موجود در فرمول پلیمر است. به این گروه های جاذب نور کروموفور گفته می شود. در اثر جذب نور بوه  

 .[5]خته شکل می گیرد، رادیکال ها و حاالت برانگیوسیله ترکیبات کروموفور 

 هوا، پلوی   اکریلیوک  هالی ها، پلی وینیل ها، پلی ا  دی آمی های خطی، پلی ولفین ا، پلیا پلی در برخی پلیمرها نظیر

یورتا  جذب نور از طریق موامل کروموفوری بوه شوکل ناخالصوی رم می هو . در ایون       استرهای خطی و پلی استایر ، پلی

کن است هنگام پلیمریزاسیو  یوا فرآینو    که مم یا در طول زنجیر اصلی پلیمر وجود دارن هایی در انت ا و  پلیمرها ناخالصی

 اکسوی ها، پلوی   فنویلن  اسوترهای آرومواتیکی، پلوی    کرد  پلیمر به وجود آم ه باشن . در برخی دیگر از پلیمرها نظیور پلوی  

ساختما  شیمیایی پلیمر را تشکیل می هنو  پرتوهوای   هایی که بخشی از  ها و رزین ای فنوکسی، واح ها و یا گروه کربنات

 .[1]را مستقیماً جذب میکنن  ورشی یخ
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 پایدار کننده های نوری
 می شون  : به طور کلی به سه دسته تقسی  بن ی

  سپر های نوری : اجازه رسی   پرتوهایUV  مثل رنگ ها ، پیگمنت ها . به پلیمر را نمی دهن 

  جاذب هایUV  در اثر واکنش و فعل و انفعاالت با :UV واد فسفرسوانس و  مثل مو  نن ش ه و آ  را جذب می ک

 .فلئوروسانس

      فتوشویمیایی و فیزیکوی را   خاموش کنن ه ها : با پلیمرهای برانگیخته وارد واکنش موی شوون  و لوذا فرآینو های

 خاموش میکنن .

 

در رنگ ها و پیگمنت ها بحث سازگاری و م م سمیت بسیار م   و حا ز اهمیت اسوت. دوده نیوز در پایو اری نووری     

طر حلقه های زیادش ، پای اری خوبی در برابر ماوراء بنفش داری . اگر دوده به حالت آمورف و حلقوی دارد.بخا نقش بسزایی

سال ممر دارد اموا در   1.5ل پلی اتیلن در م م حضور دوده ، ح ود را خواه  داشت.به طور مثا Energy sinkباش  ، نقش 

 UVخاصیت فلئوروسانس یا فسفرسانس دارن  و نوور   اء بنفش ،سال ممر می کن .جاذب های ماور 25حضور دوده حتی تا 

وجود دارد لذا انورژی را   πبا انرژی کمتر ) در ح  نور مر ی ( تب یل می کنن  . در ساختار این مواد ، حلقه یا پیون  را به نور 

 اب .زایش می یرا پس می دهن . در اثر افزایش حلقه ها ، کارایی افصرف رزونانس می کنن  و مق اری از آ  

 

 
 : فنیل پیرازولین 6شکل 

 زیست تخریب شدن
خودشوا  در دو  گونه ای از تخریب است که می توان  توسط موجودات زن ه صورت بگیورد کوه ایون موجوودات زنو ه      

ت ح اسو ردسته ماکرو ارگانیس  ها و میکرو ارگانیس  ها جای میگیرن . این نوع تخریب بیشتر در مورد پلیمرهای طبیعی مط

ق، میکروارگانیس  ها آنزی  هایی تولی  میکنن  که بامث تخریب پلیمر می شود. آنزی  ها ساختار پروتئینی دارن  کوه  در وا. 

را بازی می کنن .بسته به نوع میکروارگانیس  شرایط تخریب متفاوت است. م   تورین  کاتالیست  برای تخریب پلیمرها نقش

بای  بگونه ای باش  که میکرو ارگانیس  ها در آ  دما زنو ه بماننو .مثال اگور    ا است که مامل و پارامتر در این نوع تخریب دم

و حتی ممکن است کارایی آنزی  را مختل کن .این مواد چوو   دما خیلی باال برود بامث تخریب و از بین رفتن آنزی  ها ش ه 

ایفا موی کننو . اگور بوه طریقوی       م می را  آمینواسی  هستن  چه به صورت درو  مولکولی و چه بصورت بین مولکولی نقش
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نی بسیار ش   آنزی  می شوی . پیون  هی روژ  Denatureپیون  هی روژنی شوی  و یا آ  را بشکنی  ، بامث مان، از تشکیل 

وابسته بوده و فعالیت آنزی  تغییر می کن . وجود رطوبت نیوز در   PHهست لذا این نوع تخریب به مق ار  PHتحت تاثیر از 

ی تاثیر گذار است چو  رطوبت گاهی برای رش  میکروارگانیس  ها حیاتی و ضروری محسوب می شود. به طور خریب زیستت

( اضافه کنی  ، جذب رطوبت افزایش یافته و بامث افوزایش سورمت تخریوب     PLA)  مثال اگر نانوکلی آب وست را به پلیمر

از این تخریب در صونعت   وازی ( اکسیژ  می باش .ست  های همی شود. مامل م   دیگر در این نوع تخریب ) بخصو  سی

ی اسوتفاده موی   بسته بن ی مواد غذایی و کارکرد های پزشکی بخصو  سیست  های رهوایش دارو و نو  هوای بخیوه جوذب     

 [.5]شود

 

 

 

 
 

 
 [8]دنشو یاستفاده م یستیچاپ ز یکاربردها یکه برا یریپذ بیتخر ستیز یمرهایپل :7شکل

 

 

 

 

 

 یرینتیجه گ

مانن  استحکام کششی، رنگ، شکل و سایر موارد در و ساختما  ی به معنای ایجاد تغییراتی در خوا  پلیمر یبتخر

گرما، نور یا مواد شیمیایی مانن   نظیرمی باش  که تحت تاثیر موامل محیطی متفاوتی  پلیمری تمحصوال یک پلیمر و یا

ود می باشن  مانن  اسی ها، مواد قلیایی و یا تع ادی از نمک ها ممکن است صورت بگیرد. تغییرات یاد ش ه معموال نامح 

https://www.asp-co.org/blog/127-what-is-a-polymer
https://www.asp-co.org/blog/167-major-industrial-polymers
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نادر ه  این امکا  وجود دارد که این تغییرات بسیار  یا گسستگی شیمیایی محصول و یا در مواردی ترک برداشتن و

 از که در این صورت مری به منظور بازیافتو یا کاهش وز  مولکولی ماده پلی زیست تخریب پذیری همانن مطلوب باش  

ه وجود آم ه در خوا  در اغلب موارد با نام ک نه گی شناخته می شون . معموالً ییرات بتغ.  ب ره برد تخریب به شکل مفی 

 .گیرن  از بروز چنین تغییراتی در محصول ن ایی پیشگیری می شود و یا این اتفاقات با تاخیر بسیار زیادی صورت می

 .گی رم می ه -ی بولن    چرخهمکانیس و با (در شرایط مادی یا در حین فرآین )تخریب اکسی اسیونی در حضور اکسیژ   

ی اکسی اسیو ، مان، تخریب پلیمرها به روش اکسی اسیونی میشون   ها موادی هستن  که با شکستن چرخه اکسی ا  آنتی

انی  مولکول های پلیمری بسیار بزرگ می باشن  و خوا  کاربردی و انطور که می دهم .ان ازن  و یا آ  را به تأخیر می

توان  منجر به کاهش استحکام  توان  ناشی از سایز باالی آن ا باش . کاهش طول زنجیره این مواد می می رد آن امنحصر به ف

 کششی شود و در واق، اولین دلیل ایجاد ترک ای اولیه باش .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asp-co.org/blog/212-biodegradable-plastics
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