
 آموزش پلیمرها ماندگاریا تخریب پذیر 

   مختلف ماندگاری پلیمرهایو مقایسه 

فصل سوم   ۱۱۹و ۱۱۸،۱۱۶ص مربوط به 

 : شیمی یازدهم

 



 : ۱۱۶نکات ص 

در موادی مانند برنج ، سیب  ● نشاسته۱ 

پلیمری  وجود دارد.زمینی ، ذرت ، گندم و ...

از دسته پلی ساکاریدها ● نشاسته پلیمری ۲

می باشد که مونومرهای سازنده اش گلوکز 

قند)مونوساکاریدکوچک  که نوعی  می باشد

 ومزه شیرینی دارد.مولکول(است 

با توجه به اینکه وقتی چنین موادغذایی ● ۳

بتدریج مزه شیرینی  را در دهان می جویم ، 

می شود که نتیجه در دهان احساس می کنیم

واکنش نشاسته موجود دراین مواد با آب دهان 

داده دچارآبکافت شده و به مونومرهای  

سازنده اش که گلوکز می باشد شکسته می 

 .شود

ه آبکافت نشاسته ● تجربه نشان داده است ک ۴

  ریا درحضورکاتالیزگرسریع ت الدردمای با



آنزیم های موجود در مثال  .انجام می شود

ق دهان نقش کاتالیزگر را ایفا می کنند زاب

 می شوند. وباعث آبکافت سریع ترنشاسته 

● گوارش نشاسته ومواد غذایی مشابه از ۵

 . دهان آعاز می شود

● گوارش نشاسته درحقیقت واکنش  ۶

شیمیایی تبدیل آن به مونومرهایش)گلوکزها( 

 .می باشد

دلیل اصلی مطرح کردن این مباحث در  ↩

 این صفحه کتاب درسی :

 برخی اینست که دانش آموز دریابد که 

کم وبیش تحت شرایط محیطی مناسب  پلیمرها

می توانند درگیر واکنش با مواد محیط 

و ماندگاری خود را از  وندپیرامون خودش

   دست بدهند.



آهنگ واکنش پلیمرهای مختلف با 

 .متفاوت استموادپیرامون

به این موضوع اشاره  ۱۱۹و ۱۱۸که در ص 

 ️⬇️⬇شده است

 



 :   ۱۱۸نکات ص 

ازنظر ی ساختگی پلیمرها بررسی انواع ↩

و میزان تخریب  میزان ماندگاری در طبیعت

 و تجزیه :   پذیری

تهیه شده از پلیمرهای پایه نفتی  ●۱

که درساختار خود  هیدروکربن های سیرنشده

شبه آلکانی دارای زنجیرهیدروکربنی سیرشده 

مثل پلی اتن_ پلی پروپن ، پلی استایرن هستند

ص مطرح شده در  پلیمرهای وتقریبا همه

شیمی یازدهم که تک مونومر  ۱۰۵و ۱۰۴

 هستند.

داشتن زنجیر هیدروکربنی  بدلیل پلیمرهااین 

در زنجیر اصلی خود ،  شبه آلکانی سیرشده

انجام واکنش ندارند.  تمایلی به

 ماندگاری باالیی دارند. درنتیجه



پس وسایل تهیه شده از این دسته پلیمرها 

اگرچه به دلیل ماندگاری طوالنی و از بین  

  متاسفانه نرفتن ، صرفه اقتصادی دارند اما

 .  حیط زیست می گذارندردپای زیادی بر م

دچار آبکافت یا هر واکنش ها پلیمر این دسته

دیگری با مواد پیرامون خود در محیط زیست 

مولکول نمی شوند یا سرعت واکنش آنها با 

 .آهسته می باشد بسیار های پیرامون

غیر پلیمرهای ساختگی پایه نفتی بازنجیر ●۲

نیزترکیب که مونومرهای آنها هیدروکربنی 

از بیش از یک آلی غیرهیدروکربنی هستند و 

 .مونومرتشکیل شده اند 

زنجیره اصلی این پلیمرها به دلیل 

 . شبه آلکانی نیست ، غیرهیدروکربنی بودن

دلیل غیرهیدروکربنی بودن این دسته 

اینست که در زنجیری اصلی خود  هاپلیمر



های  عالوه بر کربن وهیدروژن اتم یا انم

 دیگری نیزدارند. 

به دلیل داشتن گروه عاملی  مثال پلی استرها 

دارای اتم های در زنجیر اصلی خود استری 

 هستند.  کربن و هیدروژن واکسیرن

به دلیل داشتن گروه   همچنین پلی آمیدها

در زنجیر اصلی خود عالوه بر  عاملی آمیدی 

کربن وهیدروژن ، دارای اتم های نیتروژن 

   واکسیژن نیزهستند.

تحت  همانطور که آشنا شدید این دسته پلیمرها

شرایط مناسب با مواد پیرامون از جمله آب  

واکنش می دهند و به مواد ساده تر تبدیل می 

ودیگر جانداران زیستی  شوند.پس باکتری ها

تر  آسانآن ها را و همچنین عوامل محیطی 

زنجیرهیدروکربنی  از پلیمرهای پایه نفتی 



درگیر واکنش وتخریب وتجزیه می  سیرشده 

 کنند.

مواد درطبیعت ،  اینواکنش اغلب البته آهنگ

پلیمرهای  لی به هرحال نسبت به کند است و

 . دسته اول ماندگاری زیادی ندارند

آهسته به طور کلی این دسته پلیمرها نیزاغلب 

 میزانتخریب یا تجزیه می شوند ولی 

ماندگاری پلیمرهای   اندازه ها بهآنماندگاری 

 . دسته اول نیست

 ی پایه نفتیکاهش ردپای  پلیمرهاراهکارهای 

  در طبیعت :

  آ ( بازیافت

که  ب( استفاده ازپلیمرهای پایه غیرنفتی

سازگار با محیط زیست باشند و براحتی  

توسط جانداران ذره بینی طبیعت تخریب یا 3



به مواد ساده تر تجزیه توسط عوامل محیطی 

 شوند.

پلیمرهای پایه غیرنفتی دوستدار محیط  ●۳

 : زیست) پلیمرهای سبز(

منشاء غیرنفتی دارند .مثال  این دسته پلیمرها 

ونسبتا  براحتی منشاء گیاهی دارند .بنابراین 

سرعت  توسط طبیعت تخریب یا تجزیه   به

می شوند و ردپای کمی بر محیط زیست می 

 . گذارند

به همین دلیل به این دسته پلیمرها پلیمرهای 

 سبز می گوییم.

ی مده در شیشکی از پلیمرهای سبز مطرح ی

 ️⬇️⬇یک اسید استیازدهم پلی الکت



الکتیک اسید از یک سر گروه هیدروکیل واز 

 بک سر گروه کربوکسیل دارد :



 به همین دلیل از اتصال زنجیرواراین مولکول 

مطابق تصویر زیر پلی الکتیک اسید حاصل 

 شود: می

که برخی از  پلیمرهای طبیعی توجه :↩

گوشت ،  پروتئین مثل  نوع پلی آمیدی هستند

کم و بیش زیست تخریب  ناخن و ...پوست ، 

پذیرهستند پس ردپای کمی بر محیط زیست 

 می گذارند. 
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