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نساجیصنعت:
گویپاسخدیگرتولیدسنتیروشهایپوشاکمصرفافزایشوجهانجمعیترشدبا

یدارپدامروزیوصنعتیشکلبهنساجیصنعتدلیلهمینبهنبود،جامعهنیازهای
.شد

استبودهصنعتایننیازموردالیافتامینگرودرنساجیصنعتموفقیت.
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الیاف
نرشتهها،ازکنارهمقرارگرفتنای.رشتههاینازک،بلندومومانندیبااستحکاموانعطافپذیریمناسباستالیافجمعلیفولیف

.میآیندالیافبدست

الیافپشمالیافابریشم

الیافاکریلیکالیافنایلونالیافپلیاستر
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الیافطبیعی

ازمنابعطبیعیبدستمیآیند

.حدودنیمیازلباسهایتولیدشدهازپنبهاست

لبهکارپنبهدرتولیدرویهمبل،پرده،تورماهیگیریوگازاستری
.میرود

پنبهازالیافسلولزساختهشدهاست
سلولزازاتصالتعدادزیادی
.گلوکزبههمساختهمیشود
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الیافساختگی

ازواکنشبینموادشیمیاییدرپتروشیمیتولیدمیشوند

تولیدپارچه،پوشاک

انواعپوششها،ظروفنچسب،ظروفپالستیکیویکبارمصرف،فرشوپرده

نوعساختهشده60000تابهحال
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مولکولهاازلحاظاندازهمولکول

درشتمولکول کوچکیامتوسط

ساختگی H2O, NH3, C6H12O6

تعداداتمکموجرممولیکم

یامتوسط

طبیعی

پلیاتن،نایلون،تفلوننسلولز،نشاسته،پروتئی
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C254H377N65O76S6
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(:بسپارش)پلیمرشدن

ادرشرایطمناسببهیکدیگروصلشدهومولکولهاییب(مونومر)واکنشیکهدرآنمولکولهایکوچک
.زنجیرهایبلندوجرممولیزیادتولیدمیکنند

(ارتکپ)مونومر(بسپار)پلیمر
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پلیمر

زاکهمیشودگفتهپلیمرازنوعیبه
حاصلهمبهمونومرمولکولهایاتصال

مونومرهاازچیزیآنکهبدونمیشود
اتنپلیتهیهمانندشودحذف

منضکهمیشودگفتهپلیمرازنوعیبه
زاکوچکیقسمتهمبهمونومرهااتصال

بهمونومرهابقیهوشدهجدامونومرهر
ککربوکسیلیواکنش.میچسبندهم

عاملیدوالکلهایباعاملیدواسیدهای
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انواع پلی مرهای 
افزایشی و کاربرد 

آنها
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پلیاتن

.پلیاتنیکپلیمرافزایشیاست-1
.اتنسیرنشدهوپلیاتنسیرشدهاست-2
.است   (C2H4 )واحدتکرارشوندهدرآن-3
وانبرایدرواکنشپلیمرشدنممکننیست،ازاینرونمیت(مونومر)تعیینتعداددقیقواحدتکرارشونده-4

.پلیمرهافرمولمولکولیدقیقنوشت
جرممولییکمونومر×n=جرممولیپلیم-5
پلیاتنازنظرشیوهاتصالمونومرهایاتنبهدودستهتقسییممیشود-6

پلیاتنسبک-الف
پلیاتنسنگین-ب
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سبکپلی اتن 

دهشافزودهیکدیگربهکنارههاازاتنمولکولهای
.میکنندتولیدشاخهدارزنجیرهایو

سنگینپلی اتن 

هبهمسرپشتمعینشرایطدراتنمولکولهای
بدونوبلندزنجیرهایوشدهوصلیکدیگر
بینتماسسطحچونو.میکندایجادشاخه

اییمولکولهمیتوانندروایناستزیادمولکولها
کنندایجادزیادمولیجرمبا

نگینترس،بیشترداشتهچگالیسنگین،اتنپلی
.داردبیشتریاستحکاموبوده
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داینزنجیرپلیمریازپلیمرشدنواتصالچن.گرمبرمولاست12600جرممولییکپلیاتنبرابر-1
مولکولمونومرپدیدآمدهاست؟

مولکولاستیرنبهیکدیگرپدید200جرممولکولیپلیمریراتعیینکنیدکهازپلیمرشدنواتصال-2
.میآید

450

20800 g.mol-1
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(تترافلوئورواتن)تفلون

.ازاتصالمونومرهایتترافلوئورواتنبههمپلیتترافلوئورواتنیاتفلونبدستمیآید-1
.تفلونتوسطبالنکتکشفشد-2
.داراینقطهذوبباالودربرابرگرمامقاوماست-3
.ازنظرشیمیاییبیاثراست-4
.درحاللهایآلیحلنمیشودونچسباست-5
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.پلیمرحاصلازهریکازمونومرهایزیررابنویسید.سوال

1) nCH2 CH       CH3

2) n                       CH        C       CN                           

3) nCH CH         CN

CH3

CH3
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الکلها

CnH2n+1OH

متانول

اتانول
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الکلهادارایفرمولعمومیR       OHهستند.

سادهترینالکلمتانولبایکاتمکربناستوبهآنالکلچوبهممیگویند.

درالکلهابهدلیلوجودعاملهیدروکسیل(OH)کهقطبیاستبهمولکولخاصیتقطبیمیدهد.

هوویژگیهیدروژنیغلبهکرد.درالکلهاباافزایشطولزنجیرهیدروکربنی،نیرویواندروالسیبیشترشدهوبرنیرویجاذبهپ
.ناقطبیمولکولافزایشمییابد

.ددرهرمولکولالکلبخشقطبیوناقطبیرامشخصکنی-الف
چرا؟.کداممولکولبیشترخاصیتقطبیدارد-ب
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Aویتامین

Cویتامین

Dویتامین
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اسخپسواالتبهوگرفتهنظردررامقابلویتامینهای
.دهید

.بنویسیدرایکهرمولکولیفرمول-الف

مشخصراناقطبیبخشوقطبیبخشیکهردر-ب
.کنید

هرناموکردهتعیینراعاملیگروههاییکهردر-پ
.بنویسیدرایک

چرا؟میشود؟حلآبدریککدام-ت

را؟میشوند؟چبیماریباعثکدامیکمصرفاضافی-ث

بیماریایجادباعثکدامیکمصرفاضافی-ج
نمیشود؟چرا؟
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منتول
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براینامگذاریالکلها:
ابتدازنجیراصلیراتعیینمیکنیمکهدارایبیشترینتعداداتمکربنوعاملهیدروکسیلاست-الف

.شمارهگذاریازطرفعاملالکلیانجاممیگیرد-ب

زنجیربراینوشتننامابتداشمارهونامشاخه،بعدشمارهکربنیکهعاملالکلیرویآنقرارداردرانوشتهودرپایاننام-پ
.مینویسیم((اول))اصلیراباپسوند

:نامالکلهایزیررابنویسید

(1()2()3)

(6()7) 23
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کربوکسیلیک اسیدها

.پیرویمیکنندRCOOHازفرمولعمومی-1

.بااسترهاایزومرند-2

پنجبارحداکثسبکاسیدهایکربوکسیلیکپسرادارند،هیدروژنیپیوندتشکیلتواناییOHعاملداشتندلیلبهاسیدها-3
بهجاذنیرویافزایشوهیدروکربنیزنجیرطولافزایشباولیمیشوند،حلخوبیبهآبمانندقطبیحاللدرکربناتم

آبدرالعمآنهاازبسیاریعمالطوریکهبهمیشودکاستهاسیدحاللیتازقطبیبخشبرناقطبیبخشغلبهوواندروالسی
.(چربیوروغن)بودخواهندنامحلول

نوشته"یداساوئیک"پسوندبااصلیزنجیرنامسپسفرعیشاخهناموشمارهابتدا،اسیدهاکربوکسیلیکنامگذاریبرای-4
.میشود

.است(مورچهاسیدیااسیدفورمیک)اسیدمتانوئیکعاملییکاسیدکربوکسیلیکترینساده-5
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.استیکاسیدجزومعروفترینکربوکسیلیکاسیدهااست-6

.نامهریکازاسیدهایزیررابنوسید-7

1)  CH3 CH CH2 C       OH                               2) CH3 C       CH2 CH2 C        OH

25
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کربوکسیلیعاملیکازبیشدارایاسیدکربوکسیلیکیکاگر-8

رومیعددباگروههاایناسید،تعداداوئیکپسوندازپیشباشد،

(اسیداگزالیک)اسیداوئیکدیاتانمانند.میشودمشخص
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تارتاریکاسیداگزالیکاسید
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استرها
هستند، CnH2nO2وفرمولمولکولی´R      C      O      Rاسترهاترکیباتیبافرمولعمومی-1

.استرهامنشابویخوشگلها،عطرهاوطعممیوههاهستند-2

.استرهاباکربوکسیلیکاسیدهاایزومرند-3

CH3.بووطعمخوشآناناسبهدلیلاتیلبوتانواتاست-4 CH2 CH2 C        O         C2H5
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.ازواکنشاسیدوالکلبدستمیآیند-4

R       C       OH    +   H       ORˈ                              R       C      ORˈ

.استرحاصلازهریکازالکلواسیدهایزیررابنویسید-5

1) HCOOH + CH3OH 

2) HCOOH  + C2H5OH 

3) CH3COOH  + CH3OH

4) CH3CH2CH2CH2 COOH + CH3COOH

5) CH3 CH        CH C        OH  +  CH3CHCH2OH

28

O O
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.استرهادرمحیطآبکیبهاسیدوالکلسازندهخودتبدیلمیشوند-6

R       C       OR
̍̍

+ H2O                        R         C         OH    +   R ̍OH

1) HCOOCH3 + H2O

2) CH3COOCH3 + H2O

3) CH3CH2CH2CH2COO C2H5 + H2O

1) CH3CHCH2CHCH2COOCHCH3  +  H2O

29
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.الکلواسیدسازندههراستررامشخصکنید
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آمیدها                             

.میتوانندهیدروژنیاآلکیلباشندRگروههای-1

C        Nدارایگروهعاملی-2

31

O

H

.میتوانندهیدروژنیاآلکیلباشندRگروههای-1

.هستندC        Nدارایگروهعاملی-2

.آمیدازواکنشاسیدوآمینبهدستمیآید-3

اسید+ آمید                              آمین   

R COOH +   R ̍ N       R̎ R       C     N      R̎    +  H2O

O
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CH3 COOH +   CH3NH                              CH3 C     N      CH3

.آمیدهادرمقابلآببهاسیدوآمینسازندهخودتجزیهمیشوند-4

اسیدآمید+آمین

CH3 C       OH    + H       N      CH3CH3 C      N      CH3 + H2O

H

O

CH3

O

CH3

O

H
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پلیمرهای تراکمی
یدمیشودازواکنشیککربوکسیلیکاسیددوعاملیبایکالکلدوعاملیدرشرایطمناسب،یکپلیاسترتول

HOOC     COOH +             CH2 CH2 HOOC     C     O CH2 CH2 OH + H2O

HOOC     R     C     OH  + HO      R     OH   HOOC      R       C      O       R      OH + H2O   

n HOOC     R     C     OH  + n  HO     R      OH            C     R     C     O      R     O             + H2O 

33

O

O O

O

HO OH

O O

n

عایقهایوموکت،فرشپارچه،تهیهبرایاسترپلیالیافاز
وشپکفتشک،لحافمتکا،وبالشمبل،رطوبتی،وحرارتی
ک،سبوگرم،نرم:استرپلیالیافویژگیهایمهمتریناز.میشوداستفاده....وخودرو

اشینمودستباشیتشوقابل،آلرژیضدوبهداشتیبادوام،
دنمیپیچدرهمالیافشونمیگیردبوورطوبتهمچنین،
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آمین دو عاملی+ پلی آمید                       اسید دو عاملی   

34

آمین+گروهآمیدیتشکیلشدهدرمرحلهقبل+اسید

حذفآبحذفآب

واحدتکرارشونده

ازواکنشدیاسیدهابادی
آمینهاپلیآمیدهابدست

میآیند،کوالرازمعروفترینپلی
آمیدهااست
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ورسواری و جلیقه ضد گلوله کوالر در تهیه تایر اتومبیل، قایق بادبانی، لباس های مخصوص مسابقه موت
.استفاده می شود
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یشتربگوناگونصنایعدرپلیمرهابرخیمصرف
درصد75بهنزدیکمقابلجدول.است

.میدهدنشانراساختگیپلیمرهای

بع،مناازبهینهبهرهبرداریوحفظروشهایازیکی
شانهنبازیافتآسانیبرایاست،پلیمرهابازیافت

میکنندحکآنرویراپلیمرهر
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هرررپوشرراکترراریخ
مصرررررررفیداردو
پسا زمیتوانگفت

مدتیتاروپودآنهرا
سسررتوپوسرریده
میشرررروندزیرررررا
مولکولهررایپلیمررر
سرررازندهآنهرررابرررا
موجرود مولکولهای
درمحیطواکنشداده
دوبرخیپیوندهامانن

پیونرررداسرررتریو
آمیررردیشکسرررته

نباشکسرت.میشوند
اماینپیوندهااستحک

شده کم الیافپارچه
وتاروپرودآنهرابره
سرررادگیگسسرررته

.میشود

پلیمرها 
ماندگار یا 
رتخریب پذی
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پلیمر سبز

.دستهایازپلیمرهاکهتوسطجاندارانذرهبینیتجزیهشدهوبهآبوکربندیاکسیدتبدیلمیشوند-1

.اینپلیمرهاازفراوردههایکشاورزیمانندسیبزمینی،ذرتونیشکرتهیهمیکنند-2

نشاستهالکتیکاسیدپلیالکتیکاسید-3

38

ایل آشپزخانه، از پلی الکتیک در تهیه انواع ظروف پالستیکی یکبار مصرف مانند وس
.استفاده می شود... سفره، سطل زباله،کیسه پالستیکی و 

.رندتجزیهشدهوردپایکمتریدرمحیطزیستبرجایمیگذا
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فتارآدمی را آزمودن به کردار باید کرد، نه به گ

3پایان فصل
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