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معرفی  رشته  مهندسی  پلیمر

سیده حنانه سنایی

دانشجوی کارشناسی مهندسی 
شیمی دانشگاه تهران

سپهر مفخمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی 
پلیمر دانشگاه تهران

   یقینــا بــا تعاریــف مونومــر 
هســتید.  آشــنا  پلیمــر  و 
تعاریفــی کــه بــه زندگــی نویــن 
داده  ســو  و  ســمت  امــروزی 
نفــوذ  تولیــد  و  صنعــت  در  و 
شــگفت انگیــزی داشــته انــد. 
ــا  ــه ت ــتیک و دارو گرفت از پاس
ــوراک،  ــاک و خ ــرفت پوش پیش
همــه را مدیــون علــم پلیمــر 
جهــان  پلیمــر  مهندســین  و 

هســتیم. 

تعریف مونومر و پلیمر

   مونومــر یــا تکپــار، مــوادی 
از  شــده  تشــکیل  هســتند 
کــه  واحــد؛  مولکول هــای 
یــا  بســپار  آنهــا  پیوســتن  از 
می آیــد.  وجــود  بــه  پلیمــر 
کلمــه  یــک  مونومــر  کلمــه 
یونانــی اســت کــه از دو بخــش 
و  تــک  معنــی  بــه   ”Mono“
یــا  پــاره  معنــی  بــه   ”Mer“

جــز تشــکیل شــده اســت کــه 
در فارســی معــادل آن تکپــار 

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ

پلیمــر یــا بســپار یــک نــوع 
اســت  مولکــول  درشــت 
از تعــداد زیــادی واحــد  کــه 
شــده  تشــکیل  تکرارشــونده 
پلیمــر  واژه  واقــع  در  اســت. 
از دو واژه یونانــی “Poly”  بــه 
بــه    ”Mer“ و  چنــد  معنــای 
واژه  اســت.  قطعــه  معنــی 
پارســی ایــن درشــت مولکــول 
نیــز از دو بخــش "َبــس" بــه 

معنــی بســیار و پــار بــه معنــی 
پــاره یــا قطعــه اســت. مــواد 
ــته ای  ــپار دس ــا بس ــری ی پلیم
ــتیک ها،  ــامل پاس ــواد ش ازم
چســب ها،  الســتیک ها، 
رزین هــا  فوم هــا،  رنگ هــا، 
مــوادی  از  دیگــر  بســیاری  و 
کــه در زندگــی روزمــره کاربــرد 
ــد، می باشــند. ایــن مــواد  دارن
در قــرن بیســتم وارد زندگــی 
ســاز  زمینــه  و  شــده  بشــر 
ــرفت  ــادی در پیش ــوالت زی تح
ســبک  تغییــر  و  تکنولــوژی 

شــده اند. بشــر  زندگــی 

ــی  ــته مهندس ــه رش تاریخچ
ــر پلیم

   از آغاز قـــرن ۱۹ کـه باکلیـت 
)نخسـتین پاسـتیک سـاخته 
بشـــر( بـــه عرصـــه آمد، جرقـه 
مهندســـی پلیمـــر و الیـــاف 
ــترده  ــور گسـ ــد. حضـ زده شـ

در صنایـــع  پلیمـــری  مـــواد 
مختلـف، موجـب شـد سـرعت 
پیشـــرفت و نوآوری هـا در ایـن 
شـــاخه افزایـش زیـادی داشته 
ــن سـیر صعـودی  باشـد. همیـ
پــای ایــن رشـــته را بـــه ایـــران 
نیـــز باز کـــرد؛ بـــه طـــوری کـه 
مهندسـی پلیمـر از زیر شـاخه 
ــه  ــودن بـ مهندســـی شـیمی بـ
رشـــته هــای مســـتقل تغییـــر 

کـرد.

رشــته مهندســی پلیمــر یکــی 
گــروه  هــای  زیرمجموعــه  از 
آزمایشــی ریاضــی – فیزیــک 
بعضــی  نســبت  بــه  و  اســت 
جــوان  مهندســی ها،  از 
محســوب می شــود، امــا بــه 
ــترده آن در  ــرد گس ــل کارب دلی
ــر،  ــی بش ــف زندگ ــاد مختل ابع
و  کــرده  رشــد  ســرعت  بــه 
جــای خــود را در میــان صنایــع 

گرایش های
 مهندسی پلیمر : 

1. گرایش فرآورش

2. گرایش نانوفناوری

3. پلیمریزاسیون

4. کامپوزیت

ــدا کــرده اســت. مهندســی  پی
کــه  اســت  رشــته ای  پلیمــر 
تولیــد  بــرای  را  دانشــجویان 
پلیمــری  محصــوالت  انــواع 
شــامل الســتیک، پاســتیک، 
االســتومر، چســب هــا، رزیــن، 
کــه  دیگــری  محصــوالت  و 
اســت،  الزم  صنایــع  بــرای 
درواقــع  می کنــد.  آمــاده 
مهندســان  گفــت  می تــوان 
پلیمــر مــواد اولیــه بســیاری 
فراهــم  را  دیگــر  صنایــع  از 
می کننــد. بــرای مثــال؛  انــواع 
هــای  شیشــه  بــرای  الیــاف 
کامپوزیــت  در  فایبــرگاس 
بــه یــاری مهندســان پلیمــر 
ســاخته می شــود و یــا بــرای 
الســتیک  از  تایرهــا  تولیــد 
ــر  ــان پلیم ــه مهندس ــی ک های
بهــره  کرده انــد،  تولیــد 
پلیمــر  مهندســی  می برنــد. 
پایــه ی بســیاری از صنایــع و 

حتی پزشــکی اســت و دانشــی 
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــی ب زیربنای
ــرای  ــی ب ــن دانش ــود چنی وج
پیشــرفت یــک کشــور ضــروری 
اســت. هــدف از ایجــاد رشــته 
تربیــت  پلیمــر  مهندســی 
بهــره   بــرای  متخصصانــی 
تولیــد  زمینــه  در  بــرداری 
تبدیــل  و  پلیمــر خــام  مــواد 
مــواد پلیمــری بــه پاســتیک، 
ــت  ــای تقوی ــتیک، پلیمره الس
شــده مــواد اســفنجی، رزیــن، 
چســب، الیــاف مصنوعــی و 

نظایــر ایــن هــا اســت.

پلیمــر؛  مهندســي  رشــته 
طراحــي،  شــناخت، 
و  تحلیــل  فرموالســیون، 
و  فیزیکــي  خــواص  بررســي 
مکانیکــي ســه مــاده  یعنــی 
و  پاســتیك  الســتیك، 
کامپوزیــت اســت. در رشــته 

مهندســي پلیمــر هــر آنچــه که 
ــردد،  ــر مي گ ــواد ب ــن م ــه ای ب
ــرار  ــي ق ــه و بررس ــورد مطالع م
ــال  ــراي مث ــت. ب ــد گرف خواه
الســتیک  تولیــد  و  طراحــي 
ــتیك،  ــع الس ــین در صنای ماش
در  پلي اتیلــن  لوله هــاي 
انــواع  و  پاســتیك  صنایــع 
کامپوزیــت  در  فایبرگاس هــا 
متخصصــان  کمــک  بــه 
انجــام  پلیمــر  مهندســي 
مهندســی  رشــته  مي گیــرد. 
پلیمــر مناســب افــرادی اســت 
کــه بــه صنعــت عاقــه دارنــد. 

ــه  ــت ک ــوان گف ــل می ت در اص

پلیمــر یکــی از اجــزای جــدا 

ــت.  ــی اس ــر صنعت ــدنی ه نش

ــن  ــر ای ــمت دیگ ــن س همچنی

رشــته آزمایشــگاه اســت. پــس 

ــته  ــه رش ــخصی ک ــن ش بنابرای

مهندســی پلیمــر را انتخــاب 

ــه کار در  ــم ب ــد ه ــد بای می کن

بــه  هــم  و  کارخانــه  محیــط 

آزمایشــگاهی  کار در محیــط 

عاقــه داشــته باشــد.
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وظایف مهندس پلیمر : معرفی گرایش       ها :وی
طراحی و تهیه فرموالسیون: انواع پلیمرها و ساخت 
آن ها مثل پوشــش های پلیمــری، انواع مرکب های 
چاپ، رزین ها مثل اکریلیک، پالســتیک، الســتیک، 
پلیمرهای نانو مثل نانو الیاف پلیمری، نانو کامپوزیت 

ها، نانو روکش ها

آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سه ماده 
عمده الستیک، پالستیک و کامپوزیت

مدل سازی، شبیه سازی و طراحی فرآیندهای پلیمر 
شدن

نظــارت بر بخــش تولیــد پلیمرهــا و کنتــرل کیفی 
محصوالت پلیمری در کارخانه های تولید پلیمر

ــا همــان  ــرآورش ی     گرایــش ف
ــناخت،  ــه ش ــر ب ــش پلیم گرای
بنــدی،  فرمــول  طراحــی، 
تولیــد  و  خــواص  بررســی 
پلیمــری  محصــوالت  کلیــه 
کلیــه   تولیــد  می پــردازد. 
ــل   ــری  از قبی ــوالت  پلیم محص
پاســتیک ،  الســتیک ، 
ســایر  و  رزیــن   االســتومر، 
صنعــت   نیــاز  مــورد  مــواد 
کاربــرد  پلیمرهــا  اســت . 
مثــًا  دارنــد.  نیــز  پزشــکی  
دنــدان  مصنوعــی  و لنزهــای  
چشــمی همه  از مــواد پلیمــری  
کل  در  می شــوند.  ســاخته  
می تــوان گفــت کــه گرایــش 
طراحــی،   شــناخت،  پلیمــر 
فرموالســیون، آنالیــز و بررســی 
ــی  ــی و مکانیک ــواص فیزیک خ
ســه مــاده عمــده الســتیک،  
پاســتیک و کامپوزیــت اســت.

پلیمریزاســیون  گرایــش    
مجموعــه  بــه   ۹3 ســال  در 
مهندســی پلیمــر اضافــه شــده 
اســت. در ایــن گرایــش ســعی 
ــات  ــا تحقیق ــا ب ــت ت ــر آن اس ب
پلیمرهــا،  هــای  بررســی  و 
پتروشــیمی  رونــق  صنایــع 
بیشــتری بیابنــد. در گرایــش 
پلیمریزاســیون تولیــد پلیمرهــا 
بــه صــورت نیمــه صنعتــی نیــز 

می گیــرد. صــورت 

  علــم پلیمــر و علــم نانــو از 

ــا هســتند و  ــد و نوپ علــوم جدی
کاربردهــای بســیاری دارنــد. 
ــو  ــاوری نان ــش فن ــن گرای در ای
ــی  ــورد بررس ــر م ــم پلیم در عل
ترکیــب  و  می گیــرد  قــرار 
ــا هــم موجــب تولیــد  ایــن دو ب
اســت.  شــده  پلیمرهــا  نانــو 
از جملــه ایــن نانــو پلیمرهــا 
نانوکامپوزیت هــا،  می تــوان 
و  نانوروکش هــا 
نــام  را  نانوامولوســیون ها 
پلیمــر  مهندســین  بــرد. 
در  نانوفنــاوری،  گرایــش 
تمامی گرایش هــای پلیمــری، 
نانوفنــاوری  زمینــه  در  کــه 
پیشــرفت کرده انــد، فعالیــت 
از  تعــدادی  بــه  کــه  دارنــد. 
آن هــا اشــاره می شــود: نانــو 
روکش هــا،  نانــو  کامپوزیــت، 
نانــو  پلیمــری،  الیــاف  نانــو 
کاتالیزورهــا، نانــو گویچه هــای 
پلیمــری، نانــو امولســیون های 
رســانی  دارو  پلیمــری، 

تدریجــی و  هدفمنــد 

مــوادی  کامپوزیت هــا    
هســتند کــه از ترکیــب فیزیکی 
بــه  مــاده  چنــد  یــا  یــک 
پلیمرهــا حاصــل می شــوند. 
در درس کامپوزیــت دانشــجو 
کامپوزیت هــا،  انــواع  بــا 
ــواص  ــاخت و خ ــای س روش ه
آنهــا  مکانیکــی  و  فیزیکــی 

می شــود. آشــنا 

.

کامپوزیت

نانوفناوری فرآورش

پلیمریزاسیون


