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Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης
Creative Commons.
• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε
άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται
ρητώς.

ΜΔΛΔΣΖ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΔΧ ΤΝΖΘΧΝ
ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ ΜΔ ΑΠΛΔ ΜΔΘΟΓΟΤ
Βηνκεραληθέο κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο, δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
ηαπηνπνηήζνπλ ηα πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο πξώηε ύιε ιόγσ ηόζν ηεο
έιιεηςεο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ όζν θαη ιόγσ ηεο έιιεηςεο
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ.
Πξνθύπηεη ινηπόλ ε αλάγθε ηαπηνπνίεζεο ελόο πνιπκεξνύο κε απιέο κεζόδνπο
πξνζδηνξίδνληαο ηε γεληθόηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θαζώο θαη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηνπ πνιπκεξνύο.
Η πιήξεο ηαπηνπνίεζε ηνπ πνιπκεξνύο (πξνζδηνξηζκόο επαθξηβνύο ρεκηθήο
ζπζηάζεσο, κνξηαθνύ βάξνπο, θξπζηαιιηθόηεηαο, θ.ν.θ) ζπάληα επηδηώθεηαη,
ιόγσ θπξίσο ησλ πξνζζέησλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηό.
Η ηαπηνπνίεζε ζπλήζσλ πνιπκεξώλ κε απιέο κεζόδνπο αζθαιώο δηεπθνιύλεη
ηνλ κεραληθό θαη ηνλ ηερληθό παξαγσγήο αιιά ηέηνηεο κέζνδνη δελ δύλαληαη λα
έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο γηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζκό ησλ πιαζηηθώλ.

Με βάζε ηε ζεξκνκεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ηα πνιπκεξή
δηαθξίλνληαη ζε ζεξκνπιαζηηθά, ζεξκνζθιπξελόκελα θαη
ειαζηνκεξή
Θεξκνπιαζηηθά είλαη ηα πνιπκεξή ηα νπνία θαηά ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
απνθηνύλ πιαζηηθόηεηα θαη κε ηαπηόρξνλε εθαξκνγή πίεζεο κνξθνπνηνύληαη θαηά
ην δνθνύλ. Σν θαηλόκελν είλαη αληηζηξεπηό θαη ην πνιπκεξέο κπνξεί
επαλεηιεκκέλα λα ζεξκαλζεί θαη λα κεηαβεί ζηελ πιαζηηθή θαηάζηαζε ρσξίο
θακία ρεκηθή κεηαβνιή. Σα ζεξκνπιαζηηθά κπνξεί λα είλαη άκνξθα ή
εκηθξπζηαιιηθά, δηαπνηίδνληαη από θαινύο δηαιύηεο θαη δηαιύνληαη. Σα κόξηά ηνπο
είλαη γξακκηθά ή δηαθιαδσκέλα.
Θεξκνζθιπξελόκελα είλαη ηα πνιπκεξή πνπ ζηελ ηειηθή θάζε ηεο θαηεξγαζίαο
κε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκόηεηαο (ή ηεο αθηηλνβνιίαο) απνθηνύλ ζηαπξνδεζκνύο
θαη ζρεκαηίδνπλ πιέγκα. Οη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο ζπλδένληαη κεηαμύ ησλ κε
ζηαζεξνύο ρεκηθνύο δεζκνύο ζρεκαηίδνληαο έλα κνλαδηθό ηεξάζηην κόξην. Η
απμεκέλε ππθλόηεηα ησλ ζηαπξνδεζκώλ εκπνδίδεη ην πνιπκεξέο λα κεηαβεί ζηελ
πιαζηηθή θαηάζηαζε. Δπηπξνζζέησο, ε δηαπόηηζε από δηαιύηεο είλαη κηθξή θαη ε
δηάιπζε ζεξκνζθιπξελόκελσλ πνιπκεξώλ είλαη αδύλαηε. Σα ζεξκνζθιπξελόκελα
πνιπκεξή είλαη ζην ζύλνιό ηνπο άκνξθα.

Διαζηνκεξή είλαη ηα πνιπκεξή πνπ εκθαλίδνπλ ην θαηλόκελν ηεο ειαζηηθόηεηαο
ειαζηνκεξνύο (δειαδή, ππό ηελ επίδξαζε εθειθπζηηθνύ θνξηίνπ εκθαλίδνπλ
κεγάιε επηκήθπλζε, κε ηαρεία θαη πιήξε επαλαθνξά κε παύζε ηνπ θνξηίνπ).
Μνξηαθά ηα πνιπκεξή απηά έρνπλ κία αξαηή ππθλόηεηα ζηαπξνδεζκώλ θαη θαηά
ζπλέπεηα θαηεγνξηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ ζεξκνπιαζηηθώλ θαη ησλ
ζεξκνζθιπξελόκελσλ πνιπκεξώλ.
Σα ειαζηνκεξή δελ κπνξνύλ λα ηερζνύλ, δελ δηαιύνληαη, δηαπνηίδνληαη όκσο ζε
κεγάιν βαζκό από θαινύο δηαιύηεο. Δίλαη πιηθά άκνξθα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο,
κπνξνύλ όκσο λα θξπζηαιιώζνπλ ππό ηελ επίδξαζε εμσηεξηθήο δύλακεο.
Κάζε αλάιπζε πνιπκεξνύο μεθηλά κε δηάθνξεο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Με
απηέο επηδηώθεηαη λα δηαπηζησζεί ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην εμεηαδόκελν
πνιπκεξέο:
Α) Θεξκνπιαζηηθό εύθακπην
Β) Θεξκνπιαζηηθό δύζθακπην
Γ) Θεξκνζθιεξπκέλν
Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα
είλαη ε εκθάληζε (αδηαθάλεηα, θιπ), ε ζθιεξόηεηα,
Γ) Διαζηνκεξέο
ε επθακςία, ε δηαιπηόηεηα, ε ππθλόηεηα, θαη ε
δπλαηόηεηα
καιαθνπνηήζεσο
θαη
ηήμεσο.
Πεξαηηέξσ εμεηάζεηο είλαη νη δνθηκέο ζπκπεξηθνξάο
ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ππξόιπζε θαη θαύζε).

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση
•

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

•

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του

εκπαιδευτικού υλικού.
•

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1295.

Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκοντες:
Καθηγητής Αυγερόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος. «Εργαστήριο Υλικών V :
Πολυμερή. Ταυτοποίηση πολυμερών με απλές
μεθόδους». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα 2014. Διαθέσιμο
από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1295.

Σημείωμα Αδειοδότησης
• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας
χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή
μεταγενέστερη.

• [1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

