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اذا كانت وحدة التكوٌن المتكررة تحتوي على تراكٌب ثابتة   6--•

الترقٌم فٌحافظ على نفس الترقٌم عند تسمٌة البولٌمر مشٌراً 

إلى موقع ارتباط الوحدات المتكررة كما فً التسمٌات 

 :التالٌة•

-،2) بولً• (ن داٌٌل ٌبٌرٌد    4

• poly  (2,4 – pyridinediyl)
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و •

(نفثالٌن   7-، (2بولً •

و •
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عدة عند تسمٌة وحدات التكوٌن المتكررة المتكونة من  - 7•

وحدات ثانوٌة ٌجب اختٌار الوحدة المتكررة بحٌث ٌكون ترتٌب 

الوحدات الثانوٌة فٌها حسب األفضلٌة وبموجب القواعد التً سنتكلم 

عنها فً هذه الفقرة ، وبعد اختٌار الوحدة المتكررة المناسبة ثم 

تسمٌة الوحدات الثانوٌة حسب ترتٌبها فً الوحدة المتكررة على ان 

تختار اكبر الوحدات الثانوٌة قدر المستطاع فلو كانت الوحدات 
او    )د)، (ب)،  ( أ)المتكررة متكونة من ثالث وحدات ولتكن مثالً 

– A - ،- B - ، D –-  فسٌكون اسم البولٌمر

         poly  (A.B.D )(   د–ب-ا )بولً •
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 :وعلى ضوء ذلك ٌسمى الولٌمر التالً كما ٌلً•

وذلك ألستخدام وحدات ثانوٌة صغٌرة وتجزئة الوحدات المتكررة إلى عدد 

وتكون أفضلٌة اختٌار الوحدات المتكررة كما اكبر من الوحدات الثانوٌة

:ٌلً
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:وتكون أفضلٌة اختٌار الوحدات المتكررة كما ٌلً•

 .التراكٌب الحلقٌة غٌر المتجانسة-أ•

.السالسل المحتوٌة على ذرات غٌر الكاربون-ب•

 .الهٌدروكاربونات الحلقٌة واالروماتٌة-ج•

 .السالسل المحتوٌة على ذرات الكاربون-د•

علماً إن اختٌار هذه الوحدات الثانوٌة ال ٌعتمد على وجود مجامٌع معوضة أو ذرات مرتبطة •

وعلى  .الوحدة المتكررة ثنائٌة التكافؤ متى ما أمكن ذلكبالسلسلة البولٌمرٌة وعلى أن تكون

:ضوء ذلك سٌسمى البولٌمر التالً



7

عند تسمٌة الولٌمرات المحتوٌة على ذرات غٌر     8•

الكاربون فً سالسلها ، فعند اختٌار وحدة التكوٌن المتكررة 
وفً حالة  .المختلفةٌجب ان تبدء الوحدة المتكررة بالذرة

تعدد انواع هذه الذرات غٌر الكاربونٌة فٌجب أن تتوالى 

اتفق على أن حسب أفضلٌتها فً الوحدة المتكررة وقد

:تكون أفضلٌة الذرات بالترتٌب التالً

•O,S,Se,Te,N,P,As,Sb, Bi,Si,Ge,Sn,Pb,B,Hg   

وهذا الترتٌب مأخوذ من تسلسل مواقعها فً الجدول •

  .الدوري
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ومنها•
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ة للبولٌمرات  - 9• ٌّ عند اختٌار الوحدة المتكررة التكوٌن

المحتوٌة على التراكٌب االروماتٌة والتراكٌب الحلقٌة 

والسالسل الكاربونٌة فٌجب أن ٌكون ترتٌبها فً الوحدة 

:المتكررة على النحو التالً

، السالسل المفتوحة ، وثم الحلقٌة، ثم الروماتٌة التراكٌب ا•

فً المركب لحلقات وهذه تتباٌن فً أفضلٌتها من حٌث عدد ا

وبازدٌاد عدد ذرات الكاربون المشتركة وكبر حجم الحلقة 

بٌن الحلقات وكلما قل عدد ذرات الكاربون المهدرجة
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األكثر تفضٌالً األقل تفضٌالً السبب•
نسبة الى عداد الحلقات -أ•

•

نسبة الى كبر حجم الحلقات  -ب•

•

نسبة الى عدد ذرات -ج•

الكاربون المشتركة •

• 
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األكثر تفضٌالً األقل تفضٌالً السبب•
ذرات نسبة الى قلة عدد -د•

ن المهدرجةالكاربو•
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:أمثلة•

-،- 1نفثالٌن    7-، (2بولً   *• -،-1فنٌلٌن  4 )ساٌكلو هكسٌلٌن 3

(باي فنٌلٌن اثلٌن  -  2،6 ) بولً

-بولً    -،-4كلورو [( 3 -،1كلورو-(3-مثلٌن  )باي فنٌلٌن   '4  ]مثلٌن- ( فنٌلٌن 4

 العضوية الكيمياء في التسمية راجع)الترقٌم أتجاه تحدد المفضلة الحلقات على المعوضات ان والسبب
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] ( اوكسو اثلٌن ( 1-اٌمٌنو   ( داي كلورو اثلٌن - 1،1  )اوكسً [بولً

:مثالً  األصغر الرقم ذات المواقع فٌها المعوضة المجامٌع تحتل التً الثانوٌة الوحدات-ب

](كلورو اثٌلٌن ( 1-فنٌلٌن  3-، 1 (كلورو اثلٌن ( 1-ثاٌو [بولً
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:وٌعتمد على الترتٌب الهجائً للمجامٌع المعوضة-ج•

-،[1بولً  • - 1برومواثلٌن 1-) فنٌلٌن 3 (،- –ساٌكلو هكسٌلٌن 3 ) ]بٌو تٌل اثلٌن-(2
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أما بالنسبة للمجامٌع المعوضة المرتبطة بالوحدة المتكررة سواء كانت حلقة اروماتٌة أو الٌفاتٌة  11-•

ٌُتبع ما ٌلً :فعند التسمٌة 
بدمج اسم المجوعة المعوضة على الوحدة المتكررة الثانوٌة متى ما أمكن ذلك إذا كان االسم ٌخضع -أ•

:لقواعد التسمٌة المعروفة للمركبات العضوٌة فمثالً 

(اوكسً بنزٌلٌدٌن (بولً •

 ](فنٌل مثٌلٌن (اوكسً[بولً ولٌس •

•   

فً حالة عدم إمكانٌة دمج المجموعة المعوضة مع اسم الوحدة الثانوٌة ففً هذه الحالة ٌجب بٌان -ب•

:موضع ارتباط المجموعة المعوضة بالوحدة المتكررة وذلك بترقٌم الوحدة المتكررة فمثال
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و •

]اثٌلٌدٌن )مٌثوكسً كاربونٌل ( -2اوكسً[بولً•

فً حالة وجود مجامٌع معوضة فً وحدات متكررة مألوفة االسم والتركٌب فٌمكن استخدام االسم -ج •

:المألوف للوحدة المتكررة مع بٌان موقع التعوٌض مثال

](كلورو سكسٌنل ( 2-اوكسً[بولً•
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إن أتباع الخطوات أعاله ٌمكن تسمٌة العدٌد من البولٌمرات •

المعقدة التركٌب والتً الٌمكن تسمٌتها بالطرق األخرى 

السابقة الذكر



4صناعية 

 Crossed linked :البولٌمرات المتشابكة-ج
polymers 
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 : Crossed linked polymersالبولٌمرات المتشابكة-ج•

ان درجة  .تتكون من سالسل متفرعة ومرتبطة مع بعضها بأكثر من موقع واحد

لها تأثٌر كبٌر على صفات  (  Degree of cross linking)التشابك هنا

ٌّة فبزٌادة درجة التشابك ستقل الصفات  .البولٌمرات الفٌزٌائٌة والمٌكانٌك

ة  ٌّ وتصبح درجة االنصهار عالٌة عندما تكون وترتفع درجة االنصهار المطاط

وٌصبح غٌر قابل لألنصهار وغٌر موصل للحرارة درجة التشابك عالٌة 
ٌّة ومنها الراتنجات المتصلبة حرارٌاً Thermosetting resiugوالكهربائ

. . . . . . .و الفٌنول فورمالدٌهاٌدفورمالدٌهاٌد-كالٌورٌا
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•

المعتمد على تجانس البولٌمرات التصنٌف .  5
•Classification based on Homogeneity of polymers  

Homopolymersالبولٌمرات المتجانسة-أ

ة، مثل البولً • ٌّ وتتكون من نوع واحد من الوحدات التركٌب
:االثلٌناثلٌن وبولً تٌر فثاالت 
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 Copolymersالبولٌمرات المشتركة-ب

ٌّة ، •  .وذلك الستخدام أكثر من نوع من المونمٌراتتتكون السالسل هنا من أكثر من وحدة تركٌب
ٌّة هنا ٌحدد طبٌعة وخواص الكوبولٌمر، وتمتاز هذه الكوبولٌمرات  إن تركٌب الوحدة التركٌب

ٌّة  Styrene Butadiene copolymerب. س . ممتازة ومنها مطاط بمٌزات عملٌة وتصنٌع

:منوهو مكّون 

  (-CH𝜙-CH2-) and  (-CH2-CH=CH-CH2-)  

:او من بلمرة الستٌرٌن  و انهدرٌد الماالٌٌك

Maleicو انهدريد المالييك  Styreneوبلمرة الستيرين  anhydride :
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:او من بلمرة الستبلٌن و انهدرٌد الماالٌٌك•

:او من المونومرات التالية•

:لتتبلمر مع المونوميرات التالية بنمط سلسلي او تبادلي او تناوبي او كتلي او خلطي•
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:ومنها•

او المواد المكونة  تٌنٌٌعطً صفات عن كال المادتٌن األول•

.لتلك البولٌمرات المركبة
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:و منها الكوبوليمرات المطعمة •
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:وكما يلي XXXVويمكن الحصول على الكوبوليمر من تفاعل البوليمرات التالية للحصول على البوليمر •
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انمبنئــــــــــــــــــــــــبثانبــــــــــــونيمر

1.   1polystyrene

Styrene-Acrylonitrile-

copolymer

 . . .اوثراسيه مهح ، زجبجيّت حبيببث اسبخوش،

2- Polyethyleneانكبوونيه االنومىيوو مسحوق االسود، انكبربون ، انسهكب

  طيه)

(انخبوة

3- Polypropeneاسبسج

 ،انكبؤوان Caco3انسجبج، حبيببثPvcانمهون انفىيم كهوريذ بوني-4

 Epoxyااليبوكسي راحىجبث-5

resins

انرمم ، انسجبج

6- Polyurethanesاالنمىيوو مسحوق ، انمهح

انسجبج مسحوق ، االسود انكبربونButyl Rubberانبوحيهي انمطبط-7

8- Ehylene – propylene 

Rubber

االسود انكبربون

)8: (جذول
  انبونيمراث بعض مع انمسخخذمت انمبنئبث بعض
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 Composite polymersالبولٌمرات المركبة-ج•

وهً تلك البولٌمرات المتكونة من نوعٌن من البولٌمرات والمكونات أو •
أي إنها غٌر متجانسة)أكثر وتكون محتوٌة عادة على أكثر من طورٌن

Heterogeneous )  إن إضافة بعض المكونات إلى البولٌمرات ٌراد
:منها ما ٌلً

وثبات أبعاده  Strengthوقوته (  Stiffness)زٌادة الصالدة  1-
Dimensional stability .

. Impact strengthزٌادة تحمل الصدمة  2-

. Distortion tempرفع درجة حرارة التشوه للبولٌمر   3-

. mechanical dampingزٌادة التضائل المٌكانٌكً للبولٌمر   4-

-  .تقلٌل نفاذٌة البولٌمر للغازات والسوائل 5

 .تغٌٌر بعض الصفات الكهربائٌة للبولٌمر -  6 

- .تقلٌل كلفة البولٌمر  7
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• 
ستحسن قوة  % 30فمثالً إضافة األلٌاف الزجاجٌة إلى البولً اثلٌن بنسب تصل إلى *•

إال إنها ستخفض قوة ودرجة حرارة التشوه بشكل طردي  (قابلٌة االنثناء)ً الشد والل
 (7-1)كما فً الجدولالتصادم بشكل كبٌر أٌضاً 

ة الدقٌقة للحصول على أفضل الخصائص  *• ٌّ وعلٌه ٌتطلب إجراء التجارب العمل
.المٌكانٌكٌة والفٌزٌائٌة المرغوبة

صفات البولٌمرات المركبة تحددها صفات المكونات المضافة إلى البولٌمر ومن •
: ( additives)هذه المضافات

جدولوهً مواد صلدة تضاف لغرض زٌادة الصالدة :  Fillersالمالئات/اوالً •
(8) 

وهً عبارة عن سوائل ذات درجة غلٌان plasticisers :الملدنات/ثانٌا•
عالٌة، وثبات حراري عالً ، فعند إضافتها إلى البولٌمر ستقل صالدته وتزداد 

ٌّة ودرجة االنصهار .مرونته وستنخفض درجة االنتقال الزجاج

•

. . . . .األلٌاف واألسالك المعدنٌة /ثالثاً •
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ٌّة-د•  polymers blendsالمخالٌط البولٌمٌر

وهً تتكون من أكثر من بولٌمر وتمزج مزجاً فٌزٌائٌاً •

ٌّة مرغوبة ،  للحصول على خصائص فٌزٌائٌة ومٌكانٌك

وهذه واسعة االنتشار فً حقل صناعة األلٌاف واألنسجة 

الناٌلون والقطن او  الصوفأو القطن والبولً استر مثل 

للحصول على بولً  والبولً ستاٌرٌن والبولً بٌوتادٌٌن 

 .ستارٌن قابل للتمدد
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ٌّة التفاعل•   التصنٌف الكٌمٌائً للبولٌمرات المعتمد على مٌكانٌك
•Chemical classification of polymers based on the reaction mechanism 

:وهً على صنفٌن•
  Chain growth polymersالبولٌمرات ذات النمو المتسلسل-أ•

  Chain reactionsتتكون نتٌجة التفاعالت المتسلسلة•
للمونومٌرات المستخدمة فً التحضٌر، هذه البولٌمرات تكون غٌر 

ٌتم االرتباط بٌن جزٌئات المونومٌر جراء انفتاح األواصر  .مشبعة

المزدوجة الموجودة فٌها أما بشكل جذور حرة أو بشكل اٌونات 
      Addition polymersوتدعى أٌضاً ببولٌمرات اإلضافة

 ).هً عملٌة بلمرة اإلضافة ( Addition polymerizationو •
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:جدول لبعض المونوميرات المستخدمة في بلمرة االضافة•
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 polymerazationStep growthالبولٌمرات ذات النمو الخطوي-ب•

      Condensation polymerizationثفوتدعى طرٌقة البلمرة هذه ببلمرة التكا•

، وتنتج عن طرٌقة  Condensation polymersوالبولٌمرات هنا تدعى

تكثٌف المونومٌرات الحاوٌة على مجموعتٌن فعالتٌن 
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:جدول لبعض المجاميع الرابطة في بلمرة التكاثف•
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 Nomenclature of polymersتسمٌة البولٌمرات•

• 
ٌّة على مصادر البولٌم-  1 Nomenclature based on sourcesر التسمٌة المبن



5صناعية 

تسمٌة البولٌمرات

Nomenclature of polymers 
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ٌّة على مصادر البولٌمر- 1 •  Nomenclature based onالتسمٌة المبن

sources

قبل المونمر   polyوهً الشائعة بالنسبة للبولٌمرات المحضرة من مونمٌر واحد وتتم بإضافة مقطع•

وبولً بروبلٌن ، بولً polyethylenإذا كان المونمٌر هو االثلٌن فالبولمٌر ٌكون .المتكون منه البولٌمر

 .ستاٌرٌن ، بولً بٌوتاداٌٌن

عندما ٌكون اسم المونمر مكّون من أكثر من مقطع، عندئذ ٌجب إحاطة اسم المونمر بقوسٌن  *•

ٌعنً إحدى التركٌبتٌن فً اللغة االنكلٌزٌة  polyethylene  oxideلتفادي اإلرباك فمثالً الـ
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ة فٌكون لهما اسمان متمٌزان كلٌاً حتى بدون وضع األقواس، • ٌّ أما فً اللغة العرب

فالبولٌمر  .ولكن فً حالة تعدد المقاطع ٌجب وضع األقواس حول اسم المونمٌر

-المحضر من amino caproic-6امٌنو حامض الكبروٌك   6 acid      

-بولً ٌسمى • أو )امٌنو حامض الكبروٌك  ( 6

• poly(6-mino caproic acid)   

المتكونة من مونمر واحد  بولٌمرات التكثٌفبسٌطة وسهلة لكال وهً •
.وبولٌمرات اإلضافة

فً حالة تعدد المونمرات التً ٌحضر منها البولٌمر فتصبح الطرٌقة معقدة  *•

بٌن  (co)كو–واقترح البعض بإضافة نفس الطرٌقة السابقة وبوضع مقطع

.المونمٌرات المتكونة منها البولٌمرات

وحامض   Ethylene glycolَكالٌكول االثلٌنالمتكون من فالبولً استر •

terphthalicالتٌرفثالٌك acid  حامض وـ ك-َكالٌكول االثلٌن(بولً :سٌسمى

)التٌرفثالٌك

•Poly (ethyleneglycol - co- terphthalic acid)
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وقد تعانً هذه الطرٌقة فً التسمٌة بعض التعقٌد إذ ٌبدو إن  *•

البولٌمر محضر من المونمٌر، 

(كحول الفاٌنٌل(بولًإال انه محضر من مونمٌرات أخرى كما فً 

poly(Vinyl alcohol )   محضر من خالت الفاٌنٌل لتكوٌن وهو

  ىٌجرثم   poly (vinyl acetate) poly(خالت الفاٌنٌل)بولً

.  )كحول الفاٌنٌل)البولًتحلل مائً لتكوٌن 
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 :الوحدة البنائٌة لسلسلة البولٌمرالتسمٌات المبنٌة على أساس تركٌب-  2•

•Nomenclature based on the structure of repeating unit          

ٌمكن تسمٌة البولٌمرات المكونة من مونومٌرٌن أو أكثر وذلك بوضع كلمة بولً قبل قوس ٌحتوي على •
ة للبولٌمر ٌّ .اسم الوحدة التركٌب

Hexametheyleneفالبولٌمر المحضر من هكسامثٌلٌن داي امٌن• diaminوحامض السٌباسٌك

Sebasic acid  ًٌّة وهً االمٌن والتً لها التركٌب التال :ٌسمى نسبة إلى الوحدة التركٌب
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ة للبولٌمر • ٌّ والبولٌمر المحضر من َكالٌكول االثلٌن وحتمض التٌرفثالٌك ٌسمى نسبة إلى الوحدة التركٌب

 :التالًوهً االستر ولها التركٌب الناتج

ٌّة ستكون صعبة التطبٌق للبولٌمرات ذات التراكٌب الكٌمٌائٌة المعقدة•   .هذه الطرٌقة للتسم
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 names    Trade and knownالتسمٌات التجارٌة المألوفة-  3•

ة ، وقسم منها ال عالقة لها بالتركٌب وقد • ٌّ تكون هذه التسمٌات أكثر شٌوعا من التسمٌات العلم

والداي أمٌنات الكٌمٌائً للبولٌمر فمثالً البولٌمرات المشتقة من الحوامض الثنائٌة الكاربوكسٌل

نسبة إلى التسمٌة التً أطلقها مكتشفها   Nylonالمعروفة عالمٌاً تحت اسم البولً امٌدات بالناٌلون

ٌشٌر فٌها عدد ذرات الكاربون فً الداي امٌن والحامض بأرقام تلً كلمة والذي  Carothers.األول

 .ناٌلون مباشرة

و 66–بالناٌلون )سباسامٌدهكسامثلٌن (بولًو)هكسامثلٌن ادٌبامٌد(بولًٌدعى فمثالً •

كابروالكتام ـالالتوالً أما البولً امٌدات التً تحضر من مونومٌر واحد مثل على   106-الناٌلون•

caprolactam6امٌنو حامض الكبروٌك  6-أو-aminocaproic acid    فٌتبعها رقم واحد ٌشٌر

   (nylon-6  )أو- 6إلى عدد ذرات الكاربون فً الوحدة المتكررة فالبولٌمر أعاله ٌدعى بـ ناٌلون

فالتسمٌات التجارٌة بصورة عامة تنقصها الدقة وال تعطً تفصٌل على التركٌب •

الكٌمٌائً للبولٌمر، وقد ٌكون لنفس البولٌمر أكثر من اسم تجاري حسب 
.المنتجةالشركة 
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تدعى أحٌاناً ببولٌمرات فالبولٌمرات المحضرة من الفٌنول والفورمالدهاٌد •

أو  (  phenolic resins)الفٌنول فورمالدهاٌد أو الراتنجات الفٌنولٌة

 (  phenoplast)الفٌنوبالست أو

poly(tetraflurothyleneتترافلورواثلٌن  (بولٌمرات أخرى تجارٌاً مثل بولً وتسمى • ) ( 
بالتفلون 

وهً  (prespex)بالبرٌسبكس poly(acrylonitrile)(    اكرٌلونترٌل(بولًوالـ •

.شائعة للسهولة الن تسمٌتها معقدة
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ٌّة على النظام العالمً -4•  Nomenclature based onالتسمٌات المبن

IPAC 

:إذ ٌتم هنا إتباع الخطوات التالٌة للتسمٌة•

البولً بروبلٌن للبولٌمرتعٌٌن وحدة التكوٌن المتكررة *•

ٌّة وهما• :ٌمكن اختٌار نوعٌن من الوحدات التركٌب



10
ٌّة المتكررة فالبولٌمر التالً • :وفً بعض الحاالت األكثر تعقٌداً ٌمكن اختٌار عدة أنواع من الوحدات التركٌب

 

:فٌمكن اختٌار الوحدات المتكررة التالٌة•

وقد وضعت بعض القواعد واألسس التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار •

وحدة التكوٌن المتكررة للبولٌمر وعند تسمٌة البولٌمرات بهذه 
:الطرٌقة وأهمها ما ٌلً
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فً سلسلة البولٌمرات وتفضل على   Bivalentاختٌار الوحدة المتكررة الثنائٌة التكافؤ   1-•

:الوحدات المتكررة المتعددة التكافؤات كما ٌلً

•-CH=CH- مفضلة على الوحدة المتكررة=CH-CH= 

:ولكن •
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والعالقة ٌجب اختٌار ابسط الوحدات المتكررة واسهلها من حٌث التسمٌة  -2•

فٌسمى البولً  .لوحدة التكوٌن المتكررة بالمونومٌر الذي ُحضر من البولٌمر

حسب هذه التسمٌة بـ  بولً مثلٌن    )اوكسٌد االثلٌن(وبولًاثلٌن

:على التوالً(اوكسً اثلٌن(وبولً

و                                      •
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ال ٌجوز تجزئة وحدة التكوٌن المتكررة بل ٌفضل اختٌار اكبر الوحدات المكونة للوحدة    3-•

:المتكررة وتسمٌة بقٌة الوحدات أو المجامٌع كوحدات ثانوٌة فمثال

  :ذي الوحدة المتكررة التكوٌنٌة التالٌةالبولً ببوتاداٌٌن ٌسمى •

-ولٌس بولً•     .الن اآلصرة المزدوجة ٌجب أن تحمل اصغر رقم ممكن )بٌوتٌنٌلٌن  ( 2

poly vinylene) فانٌلٌن اثلٌن (بولًو ال   • ethylene  )   (  ألنه تم تجزئة الوحدة المتكررة إلى وحدات

اصغر ولتكن اسم الوحدة المتكررة متكونة من مقطعٌن إذ ٌفضل اختٌار الوحدة المتكررة ذي المقطع الواحد 

:أو التسمٌة ذي اقل عدد من المقاطع فتكون تسمٌة البولٌمر ذو التركٌب

وذلك لتعدد مقاطع الوحدة المتكررة   poly(methyl methylene)      )مثٌل مثٌلٌن(  بولًو لٌست •

فً التسمٌة الثانٌة
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، عدا الحاالت التً ٌكون فٌها الترقٌم ثابتاً اصغر المواقع ترقٌماً ٌجب ان تحتل المجامٌع المعوضة  -4•

وعند تسمٌة الوحدة المتكررة ترتب المجامٌع بحسب حروفها الهجائٌة مع ذكر مواقع ارتباطها وٌجري 

:ترقٌم الوحدة المتكررة على هذا األساس فتكون تسمٌة البولٌمر ذي التركٌب التالً 

-برومو ( 3-بولً :كما ٌلً (   "4،4  -تٌرفنٌاللٌن-بارا–كلورو'2

poly (3- bromo-2'-chloro – p – terphenyl -4 ,4 " –ylene ) 
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عند تسمٌة المجامٌع المعوضة فً الوحدة المتكررة ٌجب أن ُتختار المجامٌع األقل عدداً من حٌث  -5•

:المقاطع وابسطها فٌكون للبولً ستاٌرٌن ذي الوحدة المتكررة

:التسمٌات التالٌة •

ولٌس poly  (1-phenyl ethylene  )(    فنٌل اثلٌن(1-بولً •

poly  ( benzylidinem(    بنزٌلٌدٌن مثلٌن (بولً • ethylene )  وال

-بولً • poly (1-phenyldime thylene(     فنٌل داي مثلٌن ( 1 ) 
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 :وٌكون للبولٌمر ذي التركٌب•

(و تترامثلٌن سداي اوك (1, 2-بولً  :التسمٌة التالٌة•

•Poly ( 1,2- dioxotetramethylene )

poly  (succinyl   (سكٌنٌل)ولٌس بـ بولً • آلن موقع مجموعتً الكاربوكسٌل فً الوحدة المتكررة  ) (

وهو المفضل -2,1أما فً األولى فهو     .  4, 1ـفً التسمٌة الثانٌة هو 

( ( 4الحظ الفقرة (•
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 :وتكون تسمٌة البولٌمر ذي التركٌب التالً•

poly succinyl ) (    اوكسً سكسنٌل (بولً  :هو ) 

وذلك لتعدد المقاطع فً تسمٌة الوحدة   (  داي اوكسو تترامثلٌن   4-،(1اوكسً  )بولً ولٌس

.المتكررة

 poly(vinylene)( فانٌلٌن)للبولً وكذلك بالنسبة 
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 - اذا كانت وحدة التكوٌن المتكررة تحتوي على تراكٌب ثابتة الترقٌم فٌحافظ على نفس الترقٌم عند تسمٌة   6

البولٌمر مشٌراً إلى موقع ارتباط الوحدات المتكررة كما فً التسمٌات 

 :التالٌة

-،2) بولً – poly  (2,4ن داٌٌلٌبٌرٌد 4 pyridine diyl)        ( 

– poly  (2,7نفثالٌن  7-، (2بولً  Naphthalene)       

 (  5، 3 ٌنهٌبتٌل [ 1.2.2]تراي ساٌكلو  ( بولً

Poly ( tricyclo [2.2.1]hept – 3,5  ylene )  
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عند تسمٌة وحدات التكوٌن المتكررة المتكونة من عدة وحدات ثانوٌة ٌجب اختٌار الوحدة  - 7 •

المتكررة بحٌث ٌكون ترتٌب الوحدات الثانوٌة فٌها حسب األفضلٌة وبموجب القواعد التً سنتكلم 

عنها فً هذه الفقرة ، 

وبعد اختٌار الوحدة المتكررة المناسبة ثم تسمٌة الوحدات الثانوٌة حسب ترتٌبها فً الوحدة المتكررة •

على ان تختار اكبر الوحدات الثانوٌة قدر المستطاع فلو كانت الوحدات المتكررة متكونة من ثالث 

–او    )د)، (ب)،  ( أ)وحدات ولتكن مثالً  A - ،- B - ، D –-  فسٌكون اسم البولٌمر

         poly  (A.B.D )(   د–ب-ا )بولً •

•

  :وعلى ضوء ذلك ٌسمى الولٌمر التالً كما ٌلً•
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ٌّة مكونة من أربع وحدات ثانوٌة  • البولٌمر أعاله مكون من وحدة تركٌب

:ٌسمىسف

 (اوكسً تٌرفثالوٌل هٌدرازو تٌرفثالوٌل  )بولً •

•Poly ( oxyterphthaloyl hydrazo terphthaloyl ) 

(فنٌلٌن   كاربونٌل 4،-1فنٌلٌن باكارباموٌل  1،4 -اوكسً كاربونٌل(بولً  :ولٌس•

وذلك ألستخدام وحدات ثانوٌة صغٌرة وتجزئة الوحدات المتكررة إلى عدد اكبر •
:وتكون أفضلٌة اختٌار الوحدات المتكررة كما ٌلًمن الوحدات الثانوٌة

 .التراكٌب الحلقٌة غٌر المتجانسة-أ•

.السالسل المحتوٌة على ذرات غٌر الكاربون-ب•

 .الهٌدروكاربونات الحلقٌة واالروماتٌة-ج•

 .السالسل المحتوٌة على ذرات الكاربون-د•

علماً إن اختٌار هذه الوحدات الثانوٌة ال ٌعتمد على وجود مجامٌع معوضة أو •
الوحدة المتكررة ثنائٌة ذرات مرتبطة بالسلسلة البولٌمرٌة وعلى أن تكون

 :وعلى ضوء ذلك سٌسمى البولٌمر التالً .التكافؤ متى ما أمكن ذلك
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 :وعلى ضوء ذلك سٌسمى البولٌمر التالً•

 )هٌكسٌلٌن بنزٌلٌدٌنوساٌكل    4-،1-اٌمٌنو–بٌرٌدٌن داٌنٌل ( 4,2-بولً 

Poly ( 4,2- pyridinediylimino- 1,4 – cyclohexylene benzylidene ) 
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عند تسمٌة الولٌمرات المحتوٌة على ذرات غٌر الكاربون فً سالسلها ، فعند اختٌار     8-

وفً حالة تعدد  .المختلفةوحدة التكوٌن المتكررة ٌجب ان تبدء الوحدة المتكررة بالذرة
انواع هذه الذرات غٌر الكاربونٌة فٌجب أن تتوالى حسب أفضلٌتها فً الوحدة المتكررة 

:اتفق على أن تكون أفضلٌة الذرات بالترتٌب التالًوقد
O,S,Se,Te,N,P,As,Sb,: ,Bi,Si,Ge,Sn,Pb,B,Hg

ومنها  .وهذا الترتٌب مأخوذ من تسلسل مواقعها فً الجدول الدوري

[لٌلٌن تراي مثٌلٌنٌس )اوكسو اثلٌن(  1-اٌمٌنو [بولً

Poly [imino(1- oxoethylene) silylene trimethylene]

 

-،-1اوكسً مثٌلٌن اٌمٌنو كاربونٌل ثاٌو)بولً  )فنٌلٌن اثٌلٌن  3
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ة للبولٌمرات المحتوٌة على التراكٌب االروماتٌة والتراكٌب الحلقٌة  - 9 ٌّ عند اختٌار الوحدة المتكررة التكوٌن

:والسالسل الكاربونٌة فٌجب أن ٌكون ترتٌبها فً الوحدة المتكررة على النحو التالً

، وهذه تتباٌن فً أفضلٌتها من حٌث عدد الحلقات فً وثم السالسل المفتوحة ، ثم الحلقٌة، التراكٌب االروماتٌة 

المركب وكبر حجم الحلقة وبازدٌاد عدد ذرات الكاربون المشتركة بٌن الحلقات وكلما قل عدد ذرات 

الكاربون المهدرجة
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• 
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اذا كانت وحدة التكوٌن المتكررة فً البولٌمر متكونة من نوعٌن أو أكثر من الوحدات الثانوٌة بهٌئة سالسل مفتوحة فتكون األفضلٌة بٌن     10-•

:الوحدات الثانوٌة على النحو التالً
:بازدٌاد عدد المجامٌع المعوضة فً الوحدة الثانوٌة فمثالً  تزداد األفضلٌة -أ•

•

] ( اوكسو اثلٌن ( 1-اٌمٌنو   ( داي كلورو اثلٌن - 1،1  )اوكسً [بولً
Poly [oxy(1,1-dichloro ethylene )imino(1-oxoethylene )

:الوحدات الثانوٌة التً تحتل المجامٌع المعوضة فٌها المواقع ذات الرقم األصغر مثالً -ب•

•

•Poly[(thio(1,chloro ethylene ) 1,3-phenylene( 1-chloro ethelene )]
](كلورو اثٌلٌن ( 1-فنٌلٌن  3-، 1 (كلورو اثلٌن ( 1-ثاٌو [بولً•

:وٌعتمد على الترتٌب الهجائً للمجامٌع المعوضة-ج•

•

•

•Poly [(1,3-phenylene(1-bromo ethylene ) -1,3cyclohexylene (2-butylethylene ) 
-،[1بولً  • - 1برومواثلٌن 1-) فنٌلٌن 3 (،- –ساٌكلو هكسٌلٌن 3 ) ]بٌو تٌل اثلٌن-(2
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أما بالنسبة للمجامٌع المعوضة المرتبطة بالوحدة المتكررة سواء كانت حلقة اروماتٌة أو الٌفاتٌة  11-•

ٌُتبع ما ٌلً فعند التسمٌة 

بدمج اسم المجوعة المعوضة على الوحدة المتكررة الثانوٌة متى ما أمكن ذلك إذا كان االسم ٌخضع -أ•

:لقواعد التسمٌة المعروفة للمركبات العضوٌة فمثالً 

فً حالة عدم إمكانٌة دمج المجموعة المعوضة مع اسم الوحدة الثانوٌة ففً هذه الحالة ٌجب بٌان -ب•

موضع ارتباط المجموعة المعوضة بالوحدة المتكررة وذلك بترقٌم الوحدة المتكررة

 :فمثال•
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فً حالة وجود مجامٌع معوضة فً وحدات متكررة مألوفة االسم والتركٌب فٌمكن استخدام -ج •

:االسم المألوف للوحدة المتكررة مع بٌان موقع التعوٌض مثال

إن أتباع الخطوات أعاله ٌمكن تسمٌة العدٌد من البولٌمرات •

المعقدة التركٌب والتً الٌمكن تسمٌتها بالطرق األخرى 

 .السابقة الذكر
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• 
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تفاعالت البلمرة

Polymerization Reactions

بلمرة التكثيف. أ

بلمرة االضافة. ب

البلمرة االيونية. ج

البلمرة المنتضمة فراغيا.د

البلمرة المشتركة. ه
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:التالٌةٌمكن تصنٌف تفاعالت البلمرة إلى أنماط التفاعالت •

البلمرة ذات النمو الخطوي وتدعى أحٌاناً ببلمرة التكثٌف -أ 

•Step growth polymerization (condensation polymerization)

 Free Radical Addition polymerizationبلمرة اإلضافة بواسطة الجذور الحرة-ب

 Chain growth polymerization المتسلسلوتدعى أحٌاناً بالبلمرة ذات النمو •

 Ionic Addition polymerizationبلمرة اإلضافة األٌونٌة-ج
:وهذه تكون على نوعٌن•

 Cationic  polymerization  الكاتاٌونٌةاٌوناً موجباً فتدعى البلمرة هذه بالبلمرة اذا كان المركز الفّعال  1-•

   (Anionic polymerization)اذا كان المركز الفّعال اٌوناً سالباً فتدعى بالبلمرة االناٌونٌة 2-•

 (البلمرة المتناسقة) البلمرة المنتظمة فراغٌا-د  

•stereoregular polymerization  او.coordination polymerization 

   copolymerizationالبلمرة المشتركة-هـ

 .وسنحاول دراسة التفاعالت أعاله بالتفصٌل•
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:بلمرة التكثٌف-أ•

صّنفت هذه البلمرة بهذا االسم ألنها تتكون نتٌجة لتكثف •

مونومٌرات بسٌطة مع بعضها لتكوٌن سالسل بولٌمرٌة 
وهناك عدد كبٌر من التفاعالت الكٌمٌائٌة تدرج  .طوٌلة

esterficationاالسترةضمن هذا التصنٌف كتفاعالت 
amidationواالمٌدة

      Urethane formingوتكوٌن الٌورٌثات•

    aromatic substitutionو•
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•



5
•
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:تتصف بلمرة التكثٌف بالصفات الممٌزة التالٌة•

•- تحضر بولٌمرات التكثٌف من مونومٌرات تحتوي على    1

مجموعتٌن فّعالتٌن أو أكثر على األقل ٌتكون منها بولٌمر 
،   Liner polymerخطً

وعند استخدام مونومٌرات مكونة من عدة مجامٌع فّعالة •

.  cross linked polymerتعطً بولٌمر متشابك
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ٌمكن تحضٌر بولٌمرات التكثٌف أما من مونومٌر واحد ٌحمل نوعٌن من المجامٌع الفّعالة مثل *

 والحوامض الهٌدروكسً الكاربوكسٌلٌة  Amino acidsالحوامض االمٌنٌة

Hydroxy carboxylic acid  Hydroxy carboxylic acid  

او •

او
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او تحضر من مونومٌرٌن ثنائً المجامٌع الفعالة ٌحمل كالً منهما نوعاً واحداً من المجامٌع الفعالة  •

ـ كتحضٌر البولً أسترات من الحوامض الثنائٌة الكاربوكسٌل والمركبات ثنائٌة الهٌدروكسٌل والتً تدعى ب

 ( Diols)الداٌول
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–بولٌمرات تكثٌف من مونومٌرات حلقٌة مثل الناٌلون •  من الكاربوالكتام 6

•(4....................................... )
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تتمٌز هذه البولٌمرات بوجود مجامٌع رابطة لربط الوحدات المتكررة مع بعضها مثل  -2 •

 . . . . .مجموعة االستر فً البولً استر، ومجموعة االمٌد فً البولً امٌدات

ٌصاحب تفاعالت التكثٌف عادة تكّون جزٌئات صغٌرة من نواتج ثانوٌة لذا هنا تنقص الوحدة •

ٌّة فً البولٌمر بذرة او مجموعة من الذرات عن الص ة التركٌبٌة للمونمٌر أو ٌغالتركٌب

المونمٌرات المستخدمة فً تحضٌر البولٌمر وهنالك عدد من التفاعالت الٌصاحبها تكون نواتج 

أعاله، أو تفاعالت تكوٌن البولً ٌورٌثانات من تفاعل الداٌول مع  4ثانوٌة كما فً المعادلة

:كما فً التفاعل  أدناه  Di isocyanatesالداي اٌزوسٌانات

n O=C=N–R–N=C=O + n HOROH            OCN(-R-NH-COO-R-O-)nH …..(5)  

 polyurethanes  الرغوة الصلبةاألسفنج ،  •
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  Reversible reactionsمعظم تفاعالت التكثٌف هً تفاعالت معكوسة -4•

ومنع وصول وهنا ٌجب سحب النواتج لدٌمومة اتجاه التفاعل باتجاه الٌمٌن 

أجراء التفاعل تحت ضغط مخلخل أو ٌتم ب، ولتحقٌق هذا الشرط حالة االتزان

استخدام مواد كٌمٌائٌة تتفاعل معها كإضافة البٌرٌدٌن للتخلص من غاز كلورٌد 
 .الهٌدروجٌن فً تحضٌر البولً كاربونات

تحصل تفاعالت بلمرة التكثٌف بٌن أي من المجامٌع الفعالة الموجودة فً 5-•

مزٌج البلمرة وعلٌه فان المونومٌر ٌختفً منذ المراحل األولى من البلمرة وقد 
أو ثالث جزٌئات لتكوٌن Dimerترتبط جزٌئتان من المونومٌر لتكوٌن الداٌمر

وهكذا، وعلٌه ٌصبح التفاعل مقتصرا على المجامٌع الفعالة Trimerتراٌمر

الموجودة فً الجزٌئات الجدٌدة المتكونة، لذا نجد أن السالسل البولٌمٌرٌة 

الطوٌلة ال تتكون إال فً المراحل األخٌرة من البلمرة وان الوزن الجزٌئً 
.باستمرار التفاعلللبولٌمر ٌزداد
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  (التكثٌفٌة )حركٌة البلمرة ذات النمو الخطوي

Kinetics of step growth polymerization 

دراسة حركة التفاعل للبلمرة هنا تعطً معلومات مهمة جداً عن •
كٌفٌة التفاعل وطرق السٌطرة على التفاعل للحصول على 

الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة المهمة للبولٌمر كالوزن 
الجزٌئً، توزٌع الوزن الجزٌئً، تأثٌر العوامل المساعدة على 

 .سرعة البلمرة
تمتاز بلمرة التكثٌف بزٌادة الوزن الجزٌئً بشكل تدرٌجً•

فً البداٌة إال انه ٌصبح بشكل كبٌر جداً فً مراحل  )بطًء)
كما فً تفاعل تحضٌر البولً استر من تفاعل  .التفاعل األخٌرة

. Diolsالحوامض ثنائٌة الكاربوكسٌل مع الداٌوالت
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الخطوة األولى هً تفاعل الداٌول مع الحامض الثنائٌة الكاربوكسٌل لتكوٌن  *•

(  (Dimer ثنائً الجزيء الداٌمر 

الداٌمر الناتج بإمكانه التفاعل مع نفسه لتكوٌن التراٌمر كما فً التفاعالت *•

..... hexamerو سداسً   pentamerٌكون جزيء رباعً البلمرة  و خماسً  التراٌمرو •
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اٌمرات مع التترمٌرات مع بعضها او مع دوهكذا تتفاعل ال

المونمٌرات وٌستمر التفاعل باآلسلوب الخطوي مؤدٌا الى 

الزٌادة المستمرة فً الوزن الجزٌئً لذى فان المونمٌر 

ٌختفً فً المرحلة االولى من التفاعل 
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وٌمكن تلخٌص الخطوات السابقة كما ٌلً  •

:وٌعبر عن التفاعالت المتوقعة أعاله بالتفاعل العام التالً•

     n–mer + m-mer ( n + m)–mer
تفاعل مع بعضها وهذا ٌجعل دراسة الا مٌن حاملٌن للمجامٌع الفعالة بإمكانهٌئوهذا ٌعنً أي جز•

 .ة لها معقدة جداً ٌالحرك
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 Reactivity of functional groupsفعالٌة المجامٌع الفعالة•
للمجامٌع الفعالة األثر نظراً لالحتماالت الغٌر محدودة الممكنة الحدوث فً بلمرة التكاثف ولما•

:بعض الفرضٌات  Floryالبالغ على سرعة التفاعل فقد افترض العالم فلوري

إذا كانتا مفصولتٌن عن  متكافئةتكون كلتا المجموعتٌن الفعالتٌن فً جزٌئات المونومٌرات    1-

فمثالً تكون مجموعتً الكاربوكسٌل فً حامض التٌرفثالٌك  .بعضهما بأكثر من ذرتً كاربون

.متكافئة فً فعالٌتها اتجاه البلمرة

ان فعالٌة أي من المجامٌع الفعالة فً الجزٌئة الثنائٌة المجامٌع   - 2•

الفعالة ال تعتمد على طبٌعة المجموعة الفعالة األخرى فً الجزٌئة 

سواء كانت متفاعلة او غٌر 

•- ان فعالٌة المجامٌع الفعالة ال تعتمد على الوزن الجزٌئً للجزٌئة 3

.الحاملة للمجموعة الفعالة



17 الحاملة لها إذا كان عدد ذرات لوحظ عدم اعتماد فعالٌة المجامٌع على كبر حجم الجزٌئة:مالحظة•

إذ نجد إن ثابت سرعة التفاعل ٌبقى ثابت تقرٌباً كما   3الكاربون المرتبطة بمجموعة الكاربوكسٌل أكثر من

– 2)فً الجدول الملحق (2

 .باستثناء إذا كانت المجامٌع الفعالة شدٌدة الفعالٌة جداً  *

.إذا كان الوزن الجزٌئً كبٌر جداً جداً عندئذ تصبح عملٌة االنتشار هً المسٌطرة على سرعة التفاعل **

ففً الجدول ادناه المجموعة المعوضة على الحلقة فً االٌّزوسٌانات توئثر بوضوح على سرعة التفاعل و كذلك 

اذ نجد إن مجموعة المثٌل  المعوضة تثبط مجموعة الداي اٌزوسٌانات وذلك بتخفٌض . موقعها فً الحلقة 

  -سالبٌتها الكهربائٌة وسٌكون التاثٌر كبٌر و ملحوض عندما تكون المجموعة فً موقع قرٌب او فً ارثو
O-   ًكما هو واضح فk1   الذي ٌبٌن اكثر فاعلٌة لمجموعة االٌّزوسٌانات مقارنة بK2  اقل سرعة.
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التكثٌف هو تفاعل تكون البولً استرا من تفاعالت الحوامض ثنائٌة بلمرة مثال عن حركة•

بوجود الحوامض كعوامل مساعدة إذ تبدأ بإضافة بروتون إلى الكاربوكسٌل مع الداٌوالت

وثم خطوة تفاعل الكحول مع مجموعة الحوامض المضاف إلٌهاالحامض الكاربوكسٌل

:البروتون كما فً المعادالت التالٌة
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خاص هً من النوع عام وتفاعالت االسترة بشكلإن طبٌعة تفاعالت التكثٌف بشكل * •

باتجاه الٌمٌن لكً ٌستمر التفاعل حتى النهاٌة وذلك بإزالة المعكوس وعلٌه ٌجب إبقاء التفاعل

  .احد النواتج وخاصة الماء من النواتج الثانوٌة

بتسحٌح  تفاعل البلمرة بداللة تراكٌز المجامٌع الفعالة المتفاعلة وذلكوٌمكن التعبٌر عن سرعة•

وٌمكن  .الكاربوكسٌلٌة غٌر المتفاعلةالمجامٌعمزٌج التفاعل مع قاعدة ومن ثم نجد تراكٌز

:التعبٌر عن سرعة البلمرة كما ٌلً

غٌر  K4مرادفة لسرعة البلمرة وذلك ألن (II)ففً الحركٌة السابقة نجد إن سرعة تكون المركب•

لذا تعتبر هذه  k3مقارنة بــ  K5 , K2 , K1وانموجودة وتجري تحت ظروف غٌر عكسٌة

:للبلمرة ومعادلة سرعة التفاعل تكتب كما ٌلً الخطوة هً محددة لسرعة التفاعل

Rpتكتب كـ   R وفً بعض المصادر •
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C+(OH)2 ]و  [ OH ]و  [COOH ]حٌث أن • تمثل مجامٌع الكاربوكسٌل والهٌدروكسٌل  [

لتر هذه المعادلة ال تصلح  \والكاربوكسٌل المتحدة ببروتون على التوالً مقاسة بوحدات المول 

+C]للتطبٌق مباشرًة ألن تركٌز   (OH) 2 إال انه ٌمكن ترك النظام ٌصل  .ال ٌمكن قٌاسها عملٌاً  [

:إلى حالة التوازن الخاصة بالتفاعل لنحصل على

:وبدمج المعادلتٌن أعاله نحصل على•
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تركٌز الجذر السالب للحامض من معادلة تفككه (-A)وبالتعوٌض عن قٌمة•

•HA          H+ + A- . . . . . . . . . . . . . (3 – b)

•[A-] = KHA [HA]/[H+] …………….(3-C)

:سنحصل على•

ومن المعادلة أعاله نجد أن الحامض له تأثٌر كبٌر على •

.سرعة التفاعل
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:حركة البلمرة فً حالة عدم استخدام عامل مساعد خارجً•
الحاوي على مجامٌع الكاربوكسٌل الحامضٌة سٌسلك بنفسه فً هذه الحالة فان المونومٌر•

 ( HA)وهنا ٌعوض عن تركٌز الـ .لتكوٌن البولً استراتself catalysedكعامل مساعد
:وتصبح المعادلة (COOH )بالتركٌز

والمعادلة أعاله هً تفاعل من   [-A]والتركٌز  K3 , K2 , K1ٌمثل قٌمة الثوابت  Kهناو•

تفاعل البلمرة فً غٌاب الحامض كعامل مساعد خارجً هو من الدرجة الدرجة الثالثة أي أن 

حٌث أن كل اعتماد سرعة التفاعل على تركٌز الكاربوكسٌل من الدرجة الثانٌة وٌكون  الثالثة

 .جزٌئة متفاعلة تقابلها جزٌئة أخرى تسلك كعامل مساعد
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ولغرض الحصول على بولٌمر ذي وزن جزٌئً عالً ٌجب ان تكون تراكٌز المجامٌع الفعالة متكافئة أي أن •

فالمعادلة أعاله   [M]ولو فرضنا ان هذا التركٌز ٌساوي  [COOH]تكون مساوٌة الى  [OH]تراكٌز الـ

:تصبح 

:وبإعادة ترتٌب المعادلة سنحصل على •

:وبمكاملتها وفكها سنحصل على•

أي إن   [MO]مساوٌاً إلى  [M]تكون   t = 0زمن البلمرة ، فعند زمن tهو ثابت التكامل و Kحٌث أن•

:ثابت التكامل
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أو الحد الذي ٌصل إلٌه التفاعل لنهاٌة البلمرة وافترضنا إن نسبة وباالعتماد على مدى التفاعل•

حٌث ٌمكن  ( p )ٌساوي  ( t )تركٌز مجامٌع الهٌدروكسٌل أو الكاربوكسٌل المتفاعلة عند الزمن

وذلك بتعٌٌن نسبة مجامٌع الكاربوكسٌل غٌر المتفاعلة بواسطة التسحٌح خالل  pحساب قٌمة

 tوعلٌه ٌكون تركٌز مجامٌع الكاربوكسٌل غٌر المتفاعلة عند الزمن (مراحل التفاعل المختلفة
:مساوٌا إلى

•[M] =  [ MO ] – [ MO ] P = [ MO ] ( 1-P) ……………..( 4 – D ) 

:ومن المعادلتٌن األخٌرتٌن سنحصل على•

ٌمثل النسبة بٌن تركٌز المجامٌع الفعالة الكلٌة فً بداٌة التفاعل إلى تركٌز و إن المقدار  •

 Degree ofوهذا ٌمثل مقداراً مهما ٌدعى بدرجة البلمرة   .المجامٌع الفعالة غٌر المتفاعلة
polymerization  (DP)  فً     وبالتعوٌض عن قٌمة         والذي ٌعبر عنه عادة بــ

– 4 )المعادلة d   ) سنحصل على
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•2[M0]2 Kt = (       )2 . . . . . . . . . . . . . (4 – f)
ٌّن • وهذا ٌعنً درجة البلمرة تزداد طردٌاً مع زمن التفاعل، والمعادلة أعاله تب

ة بٌن مربع درجة البلمرة أو  ٌّ – 1) /1 } العالقة الخط p) }2مع زمن البلمرة. t 

• 
ة ال تتطابق  )كالٌكول االثلٌن   داي )ففً تفاعل حامض االدبٌك مع • ٌّ إن شكل الخط البٌانً للنقاط التجرٌب

 %80عندما تكون نسبة التحوٌل دونأي إنها تحٌد وخاصة عند بدء التفاعلكلٌاً مع السلوك المتوقع 
، إن االنحراف هذا عن السلوك الخطً  %93وعند المراحل األخٌرة عندما تكون نسبة التحوٌل أكثر من

واقترح البعض انه من الرتبة األولى وآخرون أن التفاعل لٌس من الرتبة الثالثة افتراض إلى أدى 

بالنسبة لتركٌز مجموعة الكاربوكسٌل إي إن أجمالً التفاعل من المرتبة الثانٌة   3/2اقترحوا انه من 

:والثانٌة والنصف على التوالً
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:عن السلوك الخطً للعالقة البٌانٌة من الدرجة الثالثةبسبب الحٌود•

والسبب ناتج من التغٌرات الكبٌرة التً  .إن هذا السلوك هو مألوف فً معظم تفاعالت االسترة بشكل عام•

 .تحصل فً محٌط التفاعل
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إن هذا السلوك هو مألوف فً معظم تفاعالت االسترة بشكل •

والسبب ناتج من التغٌرات الكبٌرة التً تحصل فً محٌط  .عام

ٌقل تركٌز المجامٌع  %50فعند نسبة تحوٌل .التفاعل

 .الكاربوكسٌلٌة إلى نصف تركٌزها خالل فترة قصٌرة من الزمن
والمونومٌر عند نسبة التحوٌل هذه ٌختفً من مزٌج التفاعل 

 .منذ المراحل األولى من البلمرة

ونسبة التحوٌل هذه ٌكون الوزن الجزٌئً واطئاً نسبٌاً نتٌجة •

ٌّر كبٌر فً قطبٌة مزٌج  التفاعل، وذلك ألن  لذلك ٌحصل تغ

حول إلى مجامٌع االستر تتمجامٌع الكاربوكسٌل المستقطبة 
ٌّر االستقطاب على على الرغم من أن  .األقل استقطاباً  تأثٌر تغ

سرعة التفاعل لألسترة غٌر واضحة تماماً اال انه ٌعتقد ذلك هو 
 .سبب الحٌود
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فٌعزى إلى عدة ما حالة الحٌود عن السلوك الخطً عند نسب تحوٌل عالٌة أ •

 (المونومٌرات  )فقدان كمٌة كبٌرة من المواد المتفاعلة  :أسباب منها مثال

بسبب درجات الحرارة العالٌة التً تجري عندها البلمرة نتٌجة للضغط المخلخل 

قد تحدث بعض التفاعالت مما قد ٌؤدي إلى تهشمها حرارٌاً أو تطاٌرها، أو 

ة التً تستهلك بعض المجامٌع الفّعالة مثل فقدان الَكالٌكول لجزٌئات  ٌّ الجانب

:كما فً التفاعالت التالٌة CO2فقدان المجامٌع الكاربوكسٌلٌة بهٌئة أو  الماء
* HO-CH2-CH2-OH                      H2O + CH3CHO
* 2HO(R-OCO-R'-COO)nH H2O +  H(OCOR-COO-R)nO (ROCOR'-COO)nH

•HOOC-(CH2)4-COOH                      CO2 + H2O +   furan *
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وقد تكون عملٌة فقدان هذه الجزٌئات الصغٌرة مهملة عند •

بدء التفاعل اال إنها تصبح بالغة األهمٌة فً المراحل 

 .المتأخرة من التفاعل

وكذلك زٌادة سرعة التفاعل العكسً فً المراحل األخٌرة  *•

من البلمرة ألن معظم تفاعالت التكثٌف هً تفاعالت 

إذ ٌصبح من الصعب إزاحة التفاعل إلى  .عكوسة متوازنة

.التحوٌل العالٌةجهة البلمرة عند نسب
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:ة البلمرة عند استعمال عامل مساعد خارجًٌحرك•

فُسر ازدٌاد الوزن الجزٌئً ببطئ فً بلمرة التكثٌف ٌعود إلى قلة فعالٌة المجامٌع الفعالة المرتبطة 

سرعة البلمرة تعتمد على تركٌز مجامٌع بالجزٌئات الكبٌرة، وبناًء على ما تقدم وجدنا أن

الكاربوكسٌل، ولهذا السبب عند استخدام كمٌة قلٌلة من حامض قوي كعامل مساعد مثل

H2SO4  ٌمكن الحصول على وزن جزٌئً عالً فً فترة زمنٌة، فعند استخدام الحامض كعامل

تركٌز   (  d-3)فً المعادلة [+H ]أو التركٌز فً ( a-3 )فً المعادلة ( HA)مساعد خارجً

:العامل المساعد الخارجً سنحصل على



7صناعية 

ة البلمرة عند استعمال عامل مساعد ٌحرك

خارجً



2
فُسر ازدٌاد الوزن الجزٌئً ببطئ فً بلمرة التكثٌف ٌعود إلى قلة فعالٌة المجامٌع الفعالة •

سرعة البلمرة تعتمد على تركٌز المرتبطة بالجزٌئات الكبٌرة، وبناًء على ما تقدم وجدنا أن

مجامٌع الكاربوكسٌل، ولهذا السبب عند استخدام كمٌة قلٌلة من حامض قوي كعامل مساعد مثل

H2SO4 ٌمكن الحصول على وزن جزٌئً عالً فً فترة زمنٌة، فعند استخدام الحامض كعامل

تركٌز   (  d-3)فً المعادلة [+H ]أو التركٌز فً ( a-3 )فً المعادلة ( HA)مساعد خارجً

:العامل المساعد الخارجً سنحصل على

•

- 3)ٌمثل كافة الثوابت فً المعادلةḱحٌث ان• a) ومنها سنحصل على:

:او•



3
وهنا أٌضاً درجة البلمرة تزداد مع زٌادة زمن التفاعل اال إن معدل الزٌادة سٌكون اكبر•

.باستخدام عامل مساعد خارجً

وهنا ٌمكن دراسة حركٌة األنظمة األخرى لبلمرة التكثٌف بنفس األسلوب المتبع مع •
:البولً أسترات مع اختالفات طفٌفة واهم هذه األنظمة

تفاعالت بلمرة التكثٌف لتكوٌن البولً امٌدات تجري بسرعة مقبولة حتى بغٌاب    1-
 .العوامل المساعدة

- ان بعض تفاعالت بلمرة التكثٌف األخرى الناتجة من تفاعل الفورمالدهاٌد مع الٌورٌا   2
قوٌة حوامض أو قواعد عوامل مساعدةأو المٌالمٌن أو الفٌنول تحتاج إلى استعمال

.بغٌة حصول البلمرة بسرع مقبولة

بوجود أو بغٌاب العوامل  ىهناك عدد من تفاعالت بلمرة التكثٌف ٌمكن أن ُتجر   3-
من تفاعل الداٌوالتpoly urethansالمساعدة كما فً تكوٌن الٌورٌثانات

Diols  مع الداي اٌزوسٌاناتDi isocyanates. 

فً هذه الحالة ٌفضل إجراء البلمرة فً غٌاب العوامل المساعدة  *
ٌّة غٌر المرغوبة . لتجنب حدوث بعض التفاعالت الجانب
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الذي ٌعبر عن ثبات وٌؤثر العامل الثرمودٌنامٌكً -أ •

 .التراكٌب الحلقٌة المعتمدة على حجم الحلقة

وهذا العامل مسؤول   Kinetic factorالعامل الحركً-ب•

عن إمكانٌة تكوٌن التراكٌب الحلقٌة فكلما ازداد حجم الحلقة 

ٌقل احتمال تكونها أي أن احتمال تكون الحلقات الصغٌرة 
.ٌكون اكبر
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السٌطرة على الوزن الجزٌئً فً بلمرة التكثٌف 

كما ذكرنا أنفاً إن السٌطرة على الوزن الجزٌئً للبولٌمر •
وذلك ألن  .ذات أهمٌة كبٌرة من الناحٌة التكنولوجٌة

الخواص الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة تعتمد اعتماداً كبٌراً على 
:وحالٌاً هناك عدة طرق لذلك .الوزن الجزٌئً للبولٌمر

:السٌطرة على الوزن الجزٌئً بواسطة التبرٌد المفاجئ- 1
فً بلمرة التكثٌف تعتمد على  )الوزن الجزٌئً (طالما أن درجة البلمرة•

زمن البلمرة لذا فمن الممكن الحصول على الوزن الجزٌئً الالزم بإٌقاف 
اال إن هذا البولٌمر الناتج  .التفاعل بالتبرٌد المفاجئ بعد مدة زمنٌة محددة

بهذه الطرٌقة ٌكون غٌر مستقر، إذ عند تعرض البولٌمر للتسخٌن ثانًٌة قد 
تسبب حدوث تفاعالت البلمرة ثانًٌة أو قد تشترك المجامٌع الفّعالة فً 
ٌّة غٌر مرغوبة تؤثر على الثبات الحراري  حدوث تفاعالت بلمرة جانب

.الكٌمٌائً للبولٌمر
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  :السٌطرة على الوزن الجزٌئً بواسطة تغٌٌر نسب المونومٌرات المتفاعلة- 2

وهنا ٌمكن تحدٌد الوزن الجزٌئً المطلوب باستخدام نسب غٌر متكافئة من المونومٌرات 
أي أن عدد المجامٌع الفّعالة المتفاعلة ٌكون غٌر مكافئ، وهنا تستمر التفاعالت بٌن 

المجامٌع الفعالة إلى إن ٌختفً احد أنواع المجامٌع الفعالة، عندها سٌتوقف نمو 
.البولٌمر وتصبح السالسل غٌر قادرة على مواصلة التفاعل

والحوامض الثنائٌة   Di aminesفعند تحضٌر البولً امٌدات من المركبات الثنائٌة األمٌن
الكاربوكسٌل، عند استخدام زٌادة الداي أمٌن تنتهً كافة سالسل البولٌمر فٌه بمجامٌع 

االمٌنو لذلك فال تشترك هذه السالسل فً أي تفاعالت أخرى بعد نفاذ المجامٌع 
الحامضٌة، أما فً حالة استخدام زٌادة من الحامض الكاربوكسٌلً عندئذ ستنتهً كافة 

 .السالسل بمجامٌع كاربوكسٌلٌة

كالداٌوالت)  A-Aو B-Bوبشكل عام لنفرض بلمرة نوعٌن من المونومٌرات لهما التراكٌب
Diols  واستخدمنا فٌه المونومٌر  )والحوامض الثنائٌة الكاربوكسٌلB-B  زٌادة طفٌفة

على التوالً،  NAو   NBهما Aو   Bمنه، فان عدد المجامٌع الفعالة لكل من
فالنسبة بٌن وهنا عدد المجامٌع الفّعالة طبعاً ضعف عدد جزٌئات المونومٌر المقابل، 

تكون اقل من واحد Bعلى تلك من نوع Aعدد المجامٌع الدالة من نوع

. .  
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:             أما عدد جزٌئات المونومٌرٌة الكلٌة ستكون مساوٌة إلى 

عدد الجزٌئات الكلٌة 

الذي ٌعبر عن جزء  Pنسبة إتمام التفاعل وٌمكن التعبٌر عن هذه المعادلة بداللة 

عند زمن معٌن، فعلى ضوء ذلك ٌكون   Aالمجامٌع الفعالة المتفاعلة من نوع

أما الجزء غٌر المتفاعل منrp  مساوٌاً إلى Bالجزء المتفاعل من المجامٌع

B , A    ًإلى ٌكون مساوٌا(1-P) 1 )و - rp)  ًعلى التوالً وٌكون العدد الكل

غٌر المتفاعلة مساوي الى A  ،Bمن المجامٌع

NA (1 - p)  وNB (1 - rp)      على التوالً وان العدد الكلً للسالسل البولٌمرٌة

ٌّن ٌتمثل بالعدد الكلً من المجامٌع غٌر المتفاعلة  B , Aالمتكونة عند زمن مع

ٌكون ألن لكل سلسلة بولٌمٌرٌة نهاٌتان والعدد الكلً من السالسل البولٌمٌرٌة

:نصف العد الكلً من المجامٌع الفعالة أي انه سٌساوي المقدار 

    

:

½[NA(1-P)+NB (1- rp)  ]
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 B , Aسٌمثل بالنسبة للعدد الكلً لكال المونومٌرٌنإن معدل درجة البلمرة •

فً بداٌة التفاعل والعدد الكلً من السالسل البولٌمٌرٌة الموجودة فً تلك 

:اللحظة

التً  rتوضح العالقة بٌن المعدل العددي لدرجة البلمرة والنسبةالمعادلة أعاله•

وعلٌه عند  pتمثل تراكٌز المونومٌرات المستخدمة ونسبة إتمام البلمرة

:ستصبح المعادلة أعاله   r = 1استخدام تراكٌز متكافئة من المونومٌرات فان

.  
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 (  p = 1 أي إن % 100مكتملةالبلمرةوعندما تكون

أي انه تقترب من ) على الرغم إن ذلك غٌر ممكن عملٌاً 

:الواحد، فتصبح المعادلة

ندرك مما تقدم أعاله انه عندما تكون البلمرة تامة، الذي ٌحدد الوزن 
، وعلٌه فبتغٌٌر   (r)هو النسبة )درجة البلمرة(للبولٌمرالجزٌئً

تقرٌباً عند ٌمكن الحصول على الوزن الجزٌئً المحدد  rالنسبة

  .تثبٌت ظروف التفاعل األخرى
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:السٌطرة على الوزن الجزٌئً باستخدام مركبات أحادٌة المجموعة الفعالة-  3

وتتم هذه الطرٌقة بإضافة تراكٌز معٌنة من مركبات احادٌة الدالة •
كما  .وٌنحصر دورها بإنهاء السالسل البولمٌرٌة ومنعها من النمو

من حامض فً تحضٌر البولً امٌدات، إذ تضاف تراكٌز قلٌلة

ألخلٌك أو حامض البنزوٌك لغرض الحصول على البولٌمر ذي الوزن 
.الجزٌئً المطلوب

ٌّة جداً لغرض الحصول من هنا تظهر أهمٌة استخدام * مونومٌرات نق

وجود أي شوائب قد تسلك ألن  على بولٌمر ذو وزن جزٌئً عالً

.كمركبات موقفة للسالسل البولمٌرٌة وتمنعها من النمو



11
 :الخطً خالل عملٌة البلمرةالوزن الجزٌئً لبولٌمر التكثٌف ٌع توز•

ٌختلف تعرٌف الوزن الجزٌئً فً البولٌمرات كلٌاً عن ذلك فً الجزٌئات •

البسٌطة كما أن معرفته وتحدٌده مهمة جداً، إذ تتكون البولٌمرات من سالسل 
غاٌة فً األهمٌة ألنها تؤثر فً األطوالمختلفة األطوال لذا معرفة نسب التباٌن

، إن عملٌة تعٌٌن نسب  المٌكانٌكٌةوالفٌزٌائٌة  بشكل مباشر على خواصه 
تعرف بتوزٌع الوزن الجزٌئً النماذج ذات السالسل المختلفة األطوال 

Molecular weight distribution    وقد اشتق العالم فلوري معتمداً على

ٌّة على الفرضٌة القائلة بان أسس إحصائٌة ال تعتمد  المجامٌع الدالةة فعالٌّ نسب

:على حجم الجزٌئة وكما ٌلً
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 (  x )فافترض إذا كان احتمال العثور على جزٌئة بولً استر مثالً، تحتوي على

ٌّة متكررة هو نفس احتمال العثور على – x)وحدة تركٌب من المجامٌع  ( 1

ة المتفاعلة ومجموعة كاربوكسٌل واحدة غٌر متفاعلة ٌّ وبما إن  .الكاربوكسٌل

ٌعبر عن نسبة انجاز   tالزمناحتمال تفاعل المجامٌع الكاربوكسٌلٌة فً وحدة 

- x  )، فان احتمال العثور علىpالبلمرة   من مجامٌع الكاربوكسٌل  (   1

- p ( 1المتفاعلة هو حاصل ضرب جمٌع هذه االحتماالت أي انه مساوٌاً إلى X ) 

-  1 )الغٌر متفاعلة فسٌكونأما احتمال العثور على المجامٌع الدالة p    )   

من الجزٌئات Nxوعلى ضوء ذلك فان احتمال العثور على•

من الوحدات المتكررة أي   (  x  )البولمٌرٌة المتكونة كل منها من

:إن
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جزٌئات هو عددNxإن .تمثل عدد جزٌئات البولٌمر الكلً  Nحٌث إن •

فإذا كان عدد الجزٌئات   .من الوحدات المتكررة (  X  )البولٌمر المكونة من

 :للبولٌمر هً  Nفان عدد الجزٌئات الكلٌةN0المستخدمة فً األصل ٌساوي

: (1)فً المعادلة   Nوبالتعوٌض عن قٌمة •

وهذه المعادالت مهمة فً استخراج التوزٌع العددي لألوزان الجزٌئٌة البولمٌرٌة •
وعدد الوحدات Nxوعند رسم العالقة بٌن ( P )عندما تكون نسبة إتمام التفاعل

ٌّة نحصل على خط بٌانً كما فً أدناه، وذلك عند نسب مختلفة للتفاعل التركٌب

(p)   ؛
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وإذا أهملنا الوزن الجزٌئً للمجامٌع الفعالة الموجودة فً نهاٌة السالسل •

لصغرها مقارنة بالوزن الجزٌئً لسلسلة البولٌمر فانه ٌمكن التعبٌر عن الكسر 
ة المكررة كما  من ( X )للجزٌئات المتكونة من (wx)الوزنً ٌّ الوحدات التركٌب

:ٌلً

Nx )هو الوزن الجزٌئً للوحدة التركٌبٌة وبالتعوٌض عن xحٌث ان• بداللة (

Wx سنحصل على:

•               (5............................ )
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وٌدعى هذا  weight distributionوهذه المعادلة تمثل التوزٌع الوزنً للوزن الجزٌئً•

وأحٌاناً  (most probable distribution)فً بعض المصادر بالتوزٌع األكثر احتماالً التوزٌع 

عند نسب مختلفة  XوWxوعند رسم العالقة بٌن    Flory  distributionبتوزٌع فلوري

:للتفاعل سنحصل على التمثٌل البٌانً أدناه
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•

ومن مقارنة الشكلٌن نجد أن عدد الجزٌئات البولٌمرٌة •
واطئة الوزن الجزٌئً ٌقل باستمرار التفاعل، وكذلك 

السالسل البولٌمرٌة الطوٌلة ذات الوزن الجزٌئً المرغوب 
عملٌاً ال تتكون إال عند إتمام التفاعل تقرٌباً أي تفاعل معظم 

. % 99المجامٌع الدالة حٌث تبلغ أكثر من



17
 :بعض أصناف بولٌمرات التكاثف المهمة صناعٌاً •

 polyestersالبولً أسترات-1•
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بعض أصناف بولٌمرات التكاثف المهمة صناعٌا  

: 

 polyestersالبولً أسترات-1



2
 polyestersالبولً أسترات-   1

رفثالٌك أو مع تٌرفثاالت الداي تتتكون من تكاثف َكالٌكول االثلٌن مع حامض ال•
Dimethyler مثلٌن phthalate (D M T)  ًبـالسوقوتعرف هذه ف

Terylene والداكرونDacron   وpolyester  ألٌاف قوٌة ،.

:موادها األولٌة •

من السحق الحراري للبترول بأكسدة االثلٌن إلى اوكسٌد -أ

:االثلٌن ثم إضافة الماء

       (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–OH  CH2=CH2 + O2                          
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 :حامض التٌرفثالٌك-ب•
– pبارازٌلٌنـفٌحضر من إل• xylene أما بواسطة الهواء باألكسدة بوجود

داي مثٌل  DMTلـثم ٌحول إلى ا .عامل مساعد أو بواسطة حامض النترٌك

ألن حامض التٌرفثالٌك، غٌر قابل للتنقٌة واالنصهار وٌتسامى وال (تٌرفثاالت

: (DMT)به مباشرة لذا ٌجب ان ٌحول إلى االستر المقابلتسهل عملٌة البلمرة

:و حسب الخطوات التالية •
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:درجة م 190االكسدة بدرجة •
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:او عبر الخطوات التالية وصوال لالستر المقابل•
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وتجرى البلمرة حسب الخطوات التالية و تحت ضروف •

:التفريغ
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تجري البلمرة بوجود عامل مساعد لتكوٌن بولٌمر  :ظروف التفاعل•

متوسط الوزن الجزٌئً وتحت ضغط مخلخل ودرجة حرارة

•C   ْ275،

تحت هذه الظروف ٌزداد الوزن الجزٌئً تدرٌجٌا  وتستمر البلمرة •

وصوال  إلى اللزوجة المطلوبة بعدها ٌحول المنصهر إلى حبٌبات 
ٌّة جاهزة للتصنٌع بالستٌك
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:راتنجات الفٌنول فورمالدٌهاٌد-3

  1906 :مهمة صناعٌا  ومتواجدة فً السوق منذ 

من تفاعل الفٌنول مع الفورمالدهٌد

Bلتكوٌن راتنج نوع   
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Bاو   تفاعل الفٌنول مع الفورمالدهٌد  لتكوٌن راتنج نوع  
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عبر المٌكانٌكٌة تتكاثف هذه النواتج الوسطٌة مع بعضها  •

:ًلتعطالتالٌة 

:  او الميكانيكية التالية 
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:تتكاثف هذه النواتج الوسطٌة مع بعضها لتعطً•
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ٌكون على شكل مسحوق  (( Resinالرزن )ـراتنج هذا ال •

جاهز للقولبة وٌضاف للمسحوق جزء واحد أو جزئٌن لكل 

كعامل مساعد قاعدي Ca(OH)2مئة جزء من الراتنج

والملونة الئة وٌضاف لها مسحوق الخشب وبعض المواد الم

ب لوعلى العموم تص (لمنع االلتصاق بالقالب )والمشحمة

 .هذه المساحٌق بإضافة مادة النوفوالك
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 resin plastAminoراتنجات االمٌنوبالست- 3

تمتاز هذه بأنها عدٌمة اللون والرائحة وثبات ألوانها عند •

صناعة المواد الكهربائٌة أو تعرضها للضوء وتستخدم فً

األجزاء اللماعة كالفورماٌكا كأوجه أللواح نشارة الخشب 

 ....المكبوس
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 resin plastAminoراتنجات االمٌنوبالست- 3
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 resin plastAminoراتنجات االمٌنوبالست- 3

تمتاز هذه بأنها عدٌمة اللون والرائحة وثبات ألوانها عند تعرضها للضوء •

صناعة المواد الكهربائٌة أو األجزاء اللماعة كالفورماٌكا كأوجه وتستخدم فً

 ....أللواح نشارة الخشب المكبوس
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وهذه المشتقات بدورها قد تتكاثف•

جسور االرتباط هً اٌثرٌة أو مثٌلٌنٌة، مكونة •
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ٌجري  (a)والتفاعل نغٌر مرغوبا (b)و (a)عند استخدام عامل مساعد قاعدي ٌكون التفاعالت•

وهو غٌر مستقر عند  )اٌثري (قلق)وعند استخدام عامل مساعد حامضً ٌكون الترابطببطئ، 

ٌكون هذا النوع من البولٌمرات لٌكون ارتباط مثلٌنً فاقداً جزٌئة فورمالدٌهاٌد  (القولبة بالحرارة

:لتواجد جزٌئات المٌالمٌن المحتوٌة على تراكٌب رزوناتسثابت حرارٌاً والسبب ٌعود 
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:لصناعة المٌالمٌن تحضٌر المواد األولٌة•
على الطالب البحث عنها•

: Nylon–66 ناٌلون•

-3جواً ثم ٌكتمل التفاعل بحدود 18تدرٌجٌاً ٌبدء التفاعل برفع درجة الحرارة والضغط• ساعة 2
 .وضغط جوي واحد أو اقل

-12000معدل الوزن الجزٌئً ٌقع بٌن• .حامض الخلٌك % 102عند إضافة 20000

ٌنقى الملح الناتج •
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 polyurethanesالبولً ٌورٌثانات •

مع عدد كبٌر من المركبات المحتوٌة على ذرات تصنع من تفاعل االٌزوسٌنات•

:الهٌدروجٌن الفعالة ، فعند تفاعلها مع الكحوالت تكون الٌورٌثانات

1  .RN=C=O + ROH   RNHOCOR  

:او عبر التفاعل التالً. 2

:و كماٌلً CO2تتفاعل مجامٌع االٌزوسٌانات مع الماء لتعطً 

ف  بوليمر خطي السلسة ، يعطي ألياهذا النوع من التفاعالت تعطً رغوة صلبة و هو 
  جيدة ، 
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:وفً الحقٌقة هذا البولٌمر ٌحتوي مجامٌع الٌورٌثان و الٌورٌا كما ٌلً•

:و الترابط ٌمكن تمثٌله كماٌلً•
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وقد تعانً تفاعالت تفكك كما ٌلً و لماذا؟
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 flexible foamاالسفنجات المرنة

مع مجامٌع الهٌدروكسٌل المتعددة   TDIتحضر من تفاعل التلوٌن داي اٌزوسٌانات•
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   Flexible Foamsاالسفنجات المرنة
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 flexible foamاالسفنجات المرنة•

.المتعددةمع مجامٌع الهٌدروكسٌل   TDIتحضر من تفاعل التلوٌن داي اٌزوسٌانات

:ادناه مجموعة من المواد االولٌة الداخلة فً صناعة االسفنجات الرغوٌة المرنة

 



3
• 
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:ومن اهم تطبيقاتها وخصائصها وطرق انتاجها•
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:و التفاعل العام كما في المخطط التالي•



7
و استقرارية مجموعة اآليزوسيانات تاتي من الخاصية •

:الرنينية التالية
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:المستخدم Polyolوطبٌعة المنتج تعتمد على نوع الـ  Polyolو المادة االساسٌة الثانٌة هً البولً أول •
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المواد التالٌة تضاف للحصول على منتج ذي لزوجة خاصة و تمنع التساٌح او الجرٌان او  و•

:حطتساعد على االلتصاق على االس
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:من المضافات التً تعمل على تاسٌس تشابك بلمرة جانبً كماٌلً •

الحظ خصائص البولٌمر تعتمد على طبٌعة المونومر المتكاثف•
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:يمكن تمثيل الصفة المرنة حسب بنية البوليمر و كمايلي و•
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:السٌطرة على خصائص المنتج بالتحكم بنسب المزج و نوعها وٌمكن•
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ععع•

هنا استخدام تقنٌة •

ثنائٌة االطالق 

للحصول على اسفنج 

.عالً المرونة

الحظ المقطع الصلب •

المحصور بٌن 

مجموعتً الٌورٌثان   

و استخدام سلسلة 

بولً اول طوٌلة و 

اثر المادة المضافة 
و  Extenderالـ 

التفاعل ٌجري 

.بمرحلتٌن
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و ٌمكن اجمال التفاعل العام لالٌزوسٌانات مع الماء و  •

:الحوامض الكاربوكسٌلٌة

المتحررة تحدد كثافة الرغوة االسفنجٌة  CO2كمٌة *•

وتعتمد كلٌا على كمٌة الماء المستعملة فً التفاعل
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(MDI) :داي فنٌل مٌثان  4, 4-ـ    بخارها سام فقد حل محلها مادة ال TDIإن الـ•

:OHمع الـ  NCOالميكانيكية المقترحة للتفاعل المحفز لالمين   
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 )أو البلمرة ذات النمو المتسلسل (بلمرة اإلضافة بواسطة الجذور الحرة•
•Free radical addition polymerization    (chain growth polymerization  ) 

 

بلمرة اإلضافة هً تلك البولٌمرات المحضرة من مونومٌرات محتوٌة على أواصر مزدوجة أو 

ٌّة التفاعالت ذات النمو المتسلسل والتً تتضمن  مركبات حلقٌة وتجري بلمرتها حسب مٌكانٌك

:مٌكانٌكٌتها على ثالث مراحل رئٌسٌة وهً

 .وتتضمن تفاعال واحد أو أكثر :  Initiationمرحلة البدء.     1

والتً تتضمن على سلسلة متعاقبة من  :  propagation stepمرحلة التكاثر أو االنتشار  2.

 .التفاعالت المتماثلة التً تتكرر لعدة مرات

.وهً تنهً التفاعالت المتسلسلة أعاله :  Termination stepمرحلة االنتهاء  3.
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 )البلمرة ذات النمو المتسلسل
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 )أو البلمرة ذات النمو المتسلسل (بلمرة اإلضافة بواسطة الجذور الحرة•
•Free radical addition polymerization    (chain growth polymerization  ) 

 

بلمرة اإلضافة هً تلك البولٌمرات المحضرة من مونومٌرات محتوٌة على أواصر مزدوجة أو 
ٌّة التفاعالت ذات النمو المتسلسل والتً تتضمن  مركبات حلقٌة وتجري بلمرتها حسب مٌكانٌك

:مٌكانٌكٌتها على ثالث مراحل رئٌسٌة وهً

 .وتتضمن تفاعال واحد أو أكثر :  Initiationمرحلة البدء.     1

والتً تتضمن على سلسلة متعاقبة من  :  propagation stepمرحلة التكاثر أو االنتشار  2.
 .التفاعالت المتماثلة التً تتكرر لعدة مرات

.وهً تنهً التفاعالت المتسلسلة أعاله :  Termination stepمرحلة االنتهاء  3.

تمتاز تفاعالت هذا النوع من البلمرة عن تلك بلمرة التكاثف، فعند نفس الظروف •
نجد فً التفاعالت المتسلسلة تقل سرعة اختفاء المواد المتفاعلة تدرٌجٌاً بمرور 

الزمن وتكون سرعة التفاعل أعلى مما ٌمكن فً بداٌة التفاعل ألن المواد 
 .المتفاعلة موجودة بأعلى تركٌز

تكون سرعة التفاعل فً التفاعالت المتسلسلة فً البداٌة صفراً، وذلك ألن •
من جزٌئات   Active centersحدوث هذه التفاعالت ٌتطلب تكوٌن مراكز فعالة

initiatiorالبادئ
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ومن ثم تزداد سرعة التفاعل بسرعة لتصل إلى 
نهاٌتها العظمى فً فترة قصٌرة من الزمن 
ومن ثم تبقى السرعة تقرٌباً ثابتة لفترة 

، life timeمعٌنة حسب عمر التفاعل الزمنً
حاالً بعد استهالك البادئ الـ ثم تهبط 

initiatior وتدعى المرحلة التً ٌبقى
نسبٌاً بحالة سرعة التفاعل تقرٌباً ثابتة 

والتً تعتبر  (steady state)االطراد
من األساس فً دراسة حركة هذا النوع

وتدعى الفترة الزمنٌة التً ٌبلغ التفاعالت، 
عندها التفاعل السرعة الملحوظة بفترة الحث

( induction period  ) غٌر إن هذه ،
الفترة تكون قصٌر جداً فً التفاعالت األٌونٌة 

.ومن الصعوبة مالحظتها
ومن الخصائص األخرى التً تتسم بها هذه  *

التفاعالت إنها حساسة جداً إلى كثٌر من 
المواد والتً بإمكانها أن تعطل هذه التفاعالت 
أو تقلل من سرعتها وتدعى مثل هذه المواد 

أو المعٌقة (   inhibitors )الشائعة بالـــ
(retardants ). 
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 :مقارنة بٌن بلمرة اإلضافة وبلمرة التكثٌف•

تحضر بولمٌرات اإلضافة من مونومٌرات حاوٌة على أواصر   1- 
مزدوجة أو من مونومٌرات حلقٌة أما بلمرة التكثٌف فتحضر من 

األقل بالرغم من أن مونومٌرات تحمل عادة مجموعتٌن فعالتٌن على
هناك بعض البولمٌرات قد تتداخل بٌن الصنفٌن من هذه الناحٌة مثل 

الذي  6-مثل الناٌلونالبولً امٌدات التً تحضر من مونومٌرات حلقٌة
ٌحضر من الكابروالكتام، والبولً ٌورثانات التً تحضر من الداي 
اٌزوسٌانات التً تحتوي على مجامٌع االٌزوسٌانات المحتوٌة على 

.اآلصرة المزدوجة، وغٌرها

اإلضافة ال تتضمن تكوٌن نواتج عرضٌة وان تفاعالت بلمرة  2- 
تفاعالتها غٌر عكوسة وال تحتوي على مجامٌع رابطة بٌن الوحدات 

.كما فً بلمرة التكثٌف

تختلف مٌكانٌكٌة بلمرة اإلضافة عن مٌكانٌكٌة بلمرة التكثٌف فً   3- 
:النواحً التالٌة
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بلـــــــــــــــــــــــمرة التكثٌف

ٌمكن أن ٌحصل التفاعل بٌن أي -أ
جزٌئتٌن فً مزٌج التفاعل

ٌختفً المونومٌر من مزٌج  -ب
 التفاعل منذ المراحل األولى من

.لبلمرةا

ٌزداد الوزن الجزٌئً للبولمٌر  -ج 
بازدٌاد زمن التفاعل وال ٌتكون 

العالً إال فً  الوزن الجزٌئً
 .المراح األخٌرة من البلمرة

بلـــــــــــــــــــــــــمرة اإلضافة

 تضاف وحدة بنائٌة واحدة لكل-أ
.تفاعل متسلسل للسلسلة النامٌة

  ٌقل تركٌز المونومٌر تدرٌجٌا-ب
.كلما استمر التفاعل

ٌتكون البولمٌر ذي الوزن -ج
العالً منذ المراحل الجزٌئً

  .األولى من البلمرة

  إن زٌادة زمن التفاعل لها تأثٌر -د
  قلٌل على الوزن الجزٌئً إال إن

بازدٌاد زمن التفاعل تزداد 
ٌّة الحصٌلة  .اإلنتاج
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 initiators :البادئات•

وهً مركبات قادرة على تكوٌن جذور حرة بإمكانها ان •

 .متسلسلة بغٌة تكوٌن سالسل بولٌمرٌةتبدء تفاعالت
تتكون الجذور الحرة من تفكك المركب بتأثٌر الحرارة أو 

بتأثٌر الضوء والتً تدعى بالبادئات الحرارٌة

Thermoinitiatorوالبادئات الضوئٌة وتدعى

phOtoinitiatorsًوقد تنشأ الجذور الحرة  .على التوال

rodoxبسبب اشتراك البادئات ببادئات األكسدة واالختزال
initiators  
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:Thermoinitiators البادئات الحرارٌة)1(•

مركبات غٌر مستقرة تتفكك بتأثٌر الحرارة مكونة وهً•

 Dissociation energyجذور حرة وتتراوح طاقة التفكك
– 125لها بٌن مول ومن هذه المركبات  /كٌلو جول 167

تلك التً تحوي على أصرة أوكسجٌن كالبٌروكسٌدات 

والمركبات   Hydroperoxidesوالهٌدروبٌروكسٌدات

نتروجٌن –الحاوٌة على أواصر نتروجٌن

كبرٌت –و كبرٌت
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 Thermal decompositionالتفكك الحراري للبٌروكسٌدات-أ

of peroxides 

   initiators :ـهناك عاملٌن أساسٌٌن فً انتخاب جودة ال•

 .سرعة تفكك المركب والدرجة الحرارٌة المناسبة لتفككه  1-

والتً تحدد نسبة الجذور الحرة التً تستغل  :كفاءة البادئ  2-
 .فعالً فً تفاعالت البلمرة

فقد وجدت طاقة تفكك البٌروكسٌدات وهً من نوع
(unimolecular)  أحادٌة الجزٌئة وطاقة تفككهاE   ًقرٌبة جدا

ٌنوس على تفاعل رمن طاقة التنشٌط وتنطبق علٌها معادلة ا
.التفكك الحراري

:سرعة تكون الجذور الحرة ∴•
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:سرعة تكون الجذور الحرة ∴•

:وان قٌمة ثابت سرعة التفكك تعٌن من المعادلة التالٌة •

1013)وقٌمته بٌن    (Frequency factor)هو معامل التردد  (A)حٌث ان • – 1015 )s-1 وE  
.ثابت العام للغازاتال Rدرجة الحرارة المطلقة و    Tطاقة تفكك المركب و 
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:ن زوج من الجذور الحرة ~الباديء تكوان تفكك جزٌئة •

Acetylperoxide  

Cumeneاو تفكك الـ  Peroxide  ًكما فً التفاعل التال  :

او

 CH3)3 –C– COO – C –( CH3)3  2( CH3)3 – C – O ͘)
                                                                                                            t- butyl peroxide

 :t-butyl hydroperoxide او 

(CH3 )3– C – OOH       ( CH3)3 – C – O· + ·OH 
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وقد تضاف محفزات للبٌروكسٌدات لغرض تفكٌكها بدرجة •

حرارة واطئة وٌدعى مثل هذا التفكك بالتفكك المحفز 
promoted decomposition   فوجد انN , N -اي مثٌل اثٌلٌن  د

℃بدرجة حرارة    ٌحفز تفكك بٌروكسٌد البنزوٌل 20ْ ℃ 70من بدل   .

Diethylperoxydicarbonateواحٌاناً تحفز البٌروكسٌدات انٌاً فً وسط التفاعل مثل •

الناتج من تفاعل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع الكلوروفورمات االثٌل فً وسط 
:كما ٌلً  NaOHبوجود الـ البلمرة

C2H5 – O–CO–Cl +  HOOH                        C2H5OC–O-O-CO–OC2H5

كلوروفورمات االثٌل  

البٌروكسٌدات مهمة جداً فهً تجنبنا تحضٌرهذه الطرٌقة من•

من استخدام او التعامل مع البٌروكسٌدات الخطرة، وتدعى هذه 
permis ـالمنظومة من البادئات تجارٌاً ب
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 compoundsazoThermal decomposition ofالتفكك الحراري لمركبات األزو - (ب)•

:ان مٌكانٌكٌة تفكك هذه المركبات تكون اكثر تعقٌداً، وقد تكون كما ٌلً •

      R-N=N* + R*                                 

R – N = N – R                                                                                           

R* + N2                                      

R* + N2 + R*                                        

المنفردة ومن اشهر المركبات  N2تمتاز مركبات األٌزو كبادئات بطاقة تنشٌط واطئة معطٌة جزٌئة 
المستخدمة كبادئات بلمرة بواسطة الجذور الحرة هو 

α, ά (2,2'- azo – bis iso butyronitrile)                                     

وٌدخل فً تصنٌع المطاط االسفنجً قد ٌتحلل المركب عند عدم    AIBNوٌستخدم تجارٌاً تحت اسم •
وجود المونومٌر،
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وٌدخل فً تصنٌع المطاط االسفنجً قد ٌتحلل المركب عند    AIBNوٌستخدم تجارٌاً تحت اسم •

عدم وجود المونومٌر، وتتحد جذوره الحرة مكونة مركباً ساماً جداً ٌدعى تترامثٌل سكسٌنو داي 

tetramethyl-succinoنترٌل  dinitrile وعلى العموم ٌمكن التعبٌر عن سرعة تفكك هذه

:كما ٌلً  (AIBN)المركبات 

•AIBN         2 R·  +    N2                       . . ……………………..  (1)        

• 

:للمركب بدرجات حرارة مختلفة وبأستخدام المعادلة التالٌة  Kdحٌث ٌمكن حساب •

ْ   ٌبلغ ثابت التفكك لهذا ℃ 50 فعند درجة حرارة ⃘ م \جول  R = 8.31حٌث  •

وان  كل جزٌئة تولد زوجاً من الجذور الحرة، لذا فأن سرعة تكون  2.8x10-6s-1الباديء

الجذور الحرة تصبح ضعف سرعة تفكك الباديء
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  Photo initiatorsالبادئات الضوئٌة )2  (•

تتكون الجذور الحرة لبعض المركبات عند تحللها الضوئً، •
اما اذا تعرضت لالشعة الفوق البنفسجٌة ذات الطاقة العالٌة 

او بسبب وجود بعض المواد الحساسة للضوء، فتساعد 
على انتقال الطاقة من خالل المركب للضوء الى المركب 

الحراٌة تكون حساسة البادئات الذي ٌعانً التفكك، ان معظم 
 .للتفكك الضوئً وٌمكن اعتبارها بادئات ضوئٌة اٌضاً 

وهناك عدد كبٌر منها مثل المركبات العضوٌة الفلزٌة مثل 
 Tetraethylثنائً مثٌل الزئبق ورابع اثٌالت الرصاص 

lead وبعض هالٌدات االلكٌل الداي كبرٌتٌدات ،
Disulphides وبعض االٌونات الالعضوٌة كمعقدات ،

الحدٌدٌك  وبعض الكتاٌونات االلدهاٌدٌة 



البادئات الضوئية )2 (
تتكون الجذور الحرة لبعض المركبات عند تحللها الضوئً، اما اذا تعرضت لالشعة الفوق 

البنفسجٌة ذات الطاقة العالٌة او بسبب وجود بعض المواد الحساسة للضوء، فتساعد على انتقال 

البادئات الطاقة من خالل المركب الحساس للضوء الى المركب الذي ٌعانً التفكك، ان معظم 

وهناك عدد كبٌر منها . الحراٌة تكون حساسة للتفكك الضوئً وٌمكن اعتبارها بادئات ضوئٌة اٌضا  

 Tetraethylمثل المركبات العضوٌة الفلزٌة مثل ثنائً مثٌل الزئبق ورابع اثٌالت الرصاص 

lead وبعض هالٌدات االلكٌل الداي كبرٌتٌدات ،Disulphide's وبعض االٌونات الالعضوٌة ،

كمعقدات الحدٌدٌك  وبعض الكتاٌونات االلدهاٌدٌة 
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:ومنها الكيتونات االروماتية•

كاربون كما فً المعادلة اعاله بٌنما انتقال االلكترون ٌحدث فقط فً حالة وجود واهب -αاذ ٌبداء االرتباط بٌن كاربون مجموعة الكاربونٌل و •

ٌُتبع بانتقال البروتون من االمٌن الى الكٌتون( RH)االلكترون  :و ٌتطلب انتقال االلكترون ان 

 Styrene monomersاو بواسطة التشعيع المباشر للمونوميرات كما في الستيرين •

:ومنها •
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:كما يلي Benzoinفمثال يتفكك المركب البنزوين •

• 

:او •

• RSSR              2RS•

والفائدة   المتوخات من هذه البادئات اذ ٌمكن بدء البلمرة ضوئٌا  دون الحاجة الى تسخٌن  •

وكذلك ٌمكن السٌطرة على البلمرة بالسٌطرة على تركٌز الجذور الحرة وذلك . وسط التفاعل

.المستخدم UVبالسٌطرة على شدة الضوء الـ 
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والفلورٌسن ( vat dyes)وهناك عدد كبٌر من المركبات الحساسة للضوء كأصباغ الحوض  •

Fluorescein  واالٌوسٌنEosin الكلوروفٌل ،chlorophyll  ًومٌكانٌكٌة تكون الجذور الحرة كما ٌل:

مجموعة هاٌدروكاربونٌة محفزة بواسطة الفوتوسنسٌتازٌر  *C~تمثل مجموعة فنٌل و  phحٌث ان  •

Photo sensitizer  

:و التفاعالت المحَفزة للبنزوفٌنون مجملة فً التفاعالت ادناه•



5
: ومن ميكانيكيات البلمرة بطرق تكون الجذور الحرة باستخدام البادئات الضوئية ما يلي•

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Photoinititaed_polymerization.svg
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:الحرارية والتي ممكن ان تعطي جذورا حرة لبدء تفاعالت البلمرة-جدول لبعض البادئات الضوئية
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:  بادئات االكسدة واالختزال ( 3) •

تتكون الجذور الحرة من تفاعل بٌروكسٌد الهٌدروجٌن واٌونات الحدٌدوز •
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او •
•RSSR + Fe++                       RS ·  +  RS:͞    + Fe+++

ان اكثر بادئات االكسدة واالختزال المستعملة فً بدء تفاعالت البلمرة فً االوساط ؼٌر المائٌة •
Benzoylهما بٌروكسٌد البنزوٌل peroxide  واٌونات بعض المعادن الفلزٌة كأٌون الحدٌدوز

بمثابة عوامل Metalnaphthenateوٌستخدم الفلز فً هذه االنظمة على هٌئة نفثٌنات الفلز
:مختزلة وفعالٌة الفلز فً التنشٌط ترتب حسب التسلسل التالً

• Pb   < Fe   < Co   < Ni   < Mn   < Cu   < Zn   < Ce
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Half life time of initiatorsزمن عمر النصؾ للبادئات  ( 4)

ٌّن، وٌعبر عن معدل التحلل هذا بداللة • زمن عمر لكل بادئ حراري او ضوئً معدل تحلل مع

وهذه تشمل الفترة الزمنٌة الالزمة لتحلل نصؾ كمٌة البادئ المكون للجذور الحرة فً  النصؾ

.درجة حرارٌة معٌنة وثابتة

فأذا كان زمن عمر النصؾ قصٌر فً درجة حرارٌة معٌنة فٌعنً ذلك بأن البادئ نشط ومن •

.ناحٌة اخرى فان ثبوت زمن عمر النصؾ عند الدرجات الحرارٌة الواطئة ٌدل على نشاط البادئ

كفاءة البادئ ( 5) 

الجذور الحرة المتكونة من تفكك البادئات قد ال تشارك جمٌعها فً بدء تفاعالت البلمرة وقد ٌستهلك قسم •

وقد تزدوج الجذور الحرة الناتجة مع . منها فً تفاعالت جانبٌة ؼٌر مؤدٌة الى بدء تفاعالت البلمرة

ٌدعى الجزء الفعلً من الجذور . بعضها او قد تتفاعل مع جزٌئات المذٌب او مع جزٌئات بعض الشوائب
والتً تكون قٌمتها اقل ( initiator efficiency (F)) الحرة المتوفرة لبدئ تفاعالت البلمرة بكفاءة البادئ 

:  من الواحد وٌعبر عنه 

عدد الجذور الحرة المتوفرة                                                                                  •

• F =

• (عدد الكلً للجذور الحرة الناتجة من تفكك البادئ )          
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:تعتمد كفاءة البادئ على عدة عوامل •

.التركٌب الكٌمٌائً للجذر الحر –4–درجة حرارة البلمرة   -3–كفاءة المواد المستخدمة –2-وسط التفاعل   -1•

فهذه تزٌد من كفائته وقد تبلػ الواحد الصحٌح عند    Satirically hinderedفمثال اذا كان الجذر معاق فراؼٌا  •

الظروؾ المثلى كما هو الحال مع الجذر الحر الناتج من تفكك داي اسٌتوكسً داي فنٌل ازواٌثان 

من  اهم التفاعالت الجانبٌة التً تقلل •

من كفاءة البادئ هً تفاعالت •

التفكك بسبب الحث وتفاعالت •

(     cage recombination)  ازدواج الجذور الحرة وتدعى عادة  بـ •

االرتباط القفص وان التفاعالت االخٌرة مهمة جدا ذلك ألن الجذور الحرة •

المتكونة من تفكك البادئ ؼالبا ما تتفكك مكونة جذور حرة اصؽر من االولى •

Acetoxy) فمثال ان جذور االسٌتوكسً • radicals     ) مكونة من تفكك

بٌروكسٌد االسٌتٌل تفقد جزٌئة ثنائً اوكسٌد الكاربون مكونة  •

:جذور المثٌل كما فً ادناه •
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:و التفاعل الكلي في المخطط السابق هو •

او تفاعالت اعادة الترتيب لتعطي جذورا•

اخرى  مختلفة •
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ان فقدان الجذور الحرة بسبب هذه التفاعالت الجانبٌة ٌعود الى ازدواج الجذور الحرة ثانٌا ألن جزٌئات  •

المذٌب تحصر مزدوجات الجذور الحرة فً حٌز محدد او شبه ما ٌكون بالقفص لفترة زمنٌة محددة قد 
11-10تصل الى  s-1 ثانٌة قبل ان تنتشر داخل المحلول وتبتعد عن بعضها ، وعى ضوء ما تقدم ان ازدواج

.الجذور الحرة االولٌة والثانوٌة ممكن لتكوٌن جزٌئة بٌروكسٌد ثانٌة او جزٌئة اخرى مستقرة 

وقد تثبت حدوث تفاعالت  بٌن الجذور الحرة التً تقوم ببدء تفاعالت البلمرة فقد وجدت نسبة محسوسة •

:من خالت المثٌل عند استخدام بٌروكسٌد االسٌتٌل كبادئ 

تقلل من سرعة تكوٌن الجذور الحرة وتقلل تفاعالت االرتباط القفصً لذى فان •
.من سرعة تفاعالت البدء 
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طرق تعٌٌن كفاءة البادئ  •
:هناك اربع طرق رئٌسٌة متبعة حالٌا لتعٌٌن كفاءة البادئ •

  spectroscopyالطٌفٌة -1•

  Elemental Analysisبواسطة تحلٌل العناصر  -2•

وثم قٌاس النشاط    Labeled initiatorsاو باستخدام البادئات الموسومة  -3•

االشعاعً 

بتعٌٌن المعدل العددي ) الطرق  التحلٌلٌة االخرى كطرٌقة تعٌٌن الوزن الجزٌئً -4•

للوزن الجزٌئً ٌمكن حساب عدد السالسل للبولٌمر فان عدد سالسل البولٌمر تمثل نصؾ 
( عدد الجذور الحرة المستنفذة  فً بدء تفاعل البمرة 

وبمقارنة عدد الجذور الحرة  المحسوبة على هذا االساس  مع العدد الكلً للجذور الحرة •

المحسوبة من التفكك الكلً للبادئ ، ٌتم حساب كفاءة البادئ ومن مساوئ هذه الطرٌقة 

.انها ال تاخذ بنظر االعتبار السالسل البولٌمٌرٌة الناتجة من انتقال السلسلة 

.  Inhibitorsتعٌن كفاءة البادئ باستخدام المانعات  -5•
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 Kinetics of free radical addition polymerizationحركٌة بلمرة االضافة بواسطة الجذور الحرة  •



13صناعية 

حركٌة بلمرة االضافة بواسطة الجذور  
 Kinetics of free radicalالحرة 

addition polymerization  



2
  Kinetics of free radical addition polymerizationحركٌة بلمرة االضافة بواسطة الجذور الحرة   

تشمل دراسة حركٌة بلمرة االضافة بواسطة الجذور الحرة  ، دراسة سرع تفاعالت المراحل الثالثة •

  propagationومرحلة التكاثر واالنتشار    Initiationالخاصة بكل تفاعل متسلسل اي مرحلة البدء  

  Terminationومرحلة االنتهاء  
 Initiationمرحلة البدء  - أ

وتكوٌن الجذور الحرة الفعالة التً تتفاعل       initiator(I) وتظم تفاعالت البدء ، تحلل البادئ  •

على هٌئة جذور (  Active centers) لتكوٌن مراكز فعالة (  M) جزٌئات المونومٌر مع  بدورها 

حرة وبفرض ان جمٌع الجذور الناتجة من تفكك البادئ  ترتبط مع جزٌئات المونومٌر مكونة مراكز 

:فعالة عندها ٌمكن التعبٌر عن سرعة تكون الجذور الفعالة  كما ٌلً 

                                        …………………… …………(1)   
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ظر االعتبار  الجزء المستهلك من الجذور الحرة فً التفاعالت الجانبٌة اي بادخال معامل نواذا اخذنا ب•

 :كفاءة البادئ فعندئذ ٌعبر عن سرعة تفاعل البدء كما ٌلً 

لتر   \المربعة فً المعادالت اعاله تعنً ان التركٌز مقاس بوحات المول  اس قواال

.صغٌرة جدا    fنالحظ ان سرعة البدء تتاثر بتركٌز المونومٌر  اذا كانت كفاءة البادئ    (4)ومن المعادلة 

 propagation stepمرحلة النمو او التكاثر  –ب 
تعتبر تفاعالت النمو او التكاثر من اهم تفاعالت البلمرة حٌث تنمو المراكز الفعالة المتكونة فً مرحلة •

البدء ، وذلك باضافة مزٌد من جزٌئات المونومٌر مكونة سالسل ذات اوزان جزٌئٌة عالٌة كما ٌلً

:وٌمكن التعبٌر عن سرعة تفاعل التكاثر كما ٌلً •
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:وٌمكن التعبٌر عن سرعة تفاعل التكاثر كما ٌلً •

تمثل تراكٌز المراكز الفعالة او المراكز النامٌة ، ان المعادلة اعاله  (                         )حٌث ان •

صحٌحة اذا افترضنا ان سرعة النمو ال تعتمد على طول سلسلة المركز الفعال  النامً وقد وجد 

عملٌا ان هذا االفتراض صحٌح اذا كانت عدد الوحدات  المتكررة فً السلسلة النامٌة اكثر من 

.الخمسة 

  Termination Stepمرحلة االنهاء -ج 
فً هذه المرحلة تفقد المراكز النامٌة المجودة بهٌئة جذور فعالٌتها وتتحول الجذور الحرة •

الى تراكٌب اخرى غٌر قادرة على النمو ، وهناك نوعان  من التفاعالت المستهلكة للجذور 
تفاعالت عدم التناسب و    coupling reactionتفاعالت االزدواج  الحرة وهما 

Disproportion reactions      النوع االول ٌتضمن ارتباط سلسلة نامٌة تحويX    من

من الوحدات التركٌبٌة مكونة سلسلة   yالوحدات التركٌبٌة مع سلسلة نامٌة اخرى تحوي 

X  )بولٌمر تحوي  + y من الوحدات التركٌبٌة  (
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فتتضمن تفاعل بٌن سلسلتٌن نامٌتٌن تتحول احدهما الى سلسلة بولٌمر منتهٌة تفاعالت عدم التناسب اما  

بسبب انتقال ذرة هٌدروجٌن من السلسلة  تتحول الى سلسلة بولٌمر مشبعة واالخرى باصرة مزدوجة 

:النامٌة االولى الى الثانٌة 

MxCH2CH2 ·  +   •CH2=CH2My    MxCH = CH2 + MyCH2CH3 ….(8)         

 لكن ال ٌمكن التمٌٌز بٌن هذه التفاعالت من تعٌٌن سرعة التفاعل آلن قوانٌن السرعة لهما متشابهة و•

وتكوٌن  ٌمكن تمٌٌزهما فقط من حٌث التاثٌر على انتشار الوزن الجزٌئً للبولٌمر

. مجامٌع  غٌر مشبعة فً سالسل البولٌمر

تفاعالت انتقال السلسلة النامٌة فً بلمرة االضافة بواسطة الجذور الحرة 

ر هذه التفاعالت احد انواع التفاعالت التً تصنف ضمن تفاعالت االنتهاء بالرغم من انها ال تستهلك عتبت      

مذٌب او  مونومٌراو بولٌمٌرٌة الجذور الحرة وانما تنقل فعالٌة المركز النامً الى جزٌئات اخرى قد تكون 

كما فً بلمرة البولً اثلٌنجزٌئة بادئ او 

• 
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  :رانتقال السلسلة الى المونوم–أ 

   MxCH2= CH2• + CH2=CH2 MxCH=CH2 +  CH3 CH2
• ..(9)

:انتقال السلسة النامٌة الى المذٌب –ب 

MxCH2= CH2• +   solvent-SH  MxCH2 CH3 + S•   …………..(11)   

•

:انتقال السلسلة النامٌة الى البادئ–ج 
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تفاعالت انتقال السلسة الى جزٌئات البولٌمر. د

هذا النوع من التفاعالت مهم جدا ألنه ٌؤثر على طبٌعة وتركٌب البولٌمر الناتج وتؤدي الى تكوٌن 
درجة االنصهار ،  رٌة، ولالتفرعات فً البولٌمر والتً بدورها تؤثر على الكثٌر من خصائص البولٌمر كالب

:لزوجة محالٌلها ، ومنصهراتها وٌعبر عنها 

:بلمرة االضافة بواسطة الجذور الحرة  الوزن الجزٌئً فً  علىلسٌطرة ا

بالمنظمات تدعى هذه  المركبات ذات ثابت انتقال عالً وتستخدم مركبات ( 1)  
Regulators       فٌضاف المنظم بكمٌات ضئٌلة بصورة مستمرة الى المفاعل

لغرض ابقاء تركٌزه ثابت 

& Inhibitorsباضافة المانعات والمعطالت  ( 2)  Retardants  

وهً عبارة عن مركبات لها القابلٌة على اٌقاف التفاعالت المتسلسلة  او تقلل       
 Retardantsوالثانً   Inhibitorsسرعة التفاعل فالنوع االول ٌدعى  



8
& Inhibitors   لهذه المواد*  Retardants    اذ عند اضافتها بكمٌات محسوبة اهمٌة كبرى ،

فانها تزٌد من استقرارٌة وثبات البولٌمر اتجاه الحرارة او االوكسجٌن ، او قد تضاف الى 

تمنع  % 0 . 1المونومٌرات بغٌة منع تبلمرها اثناء الخزن  مثال فوجود البنزوكوٌنون بنسبة  

تفاعالت بلمرة الستاٌرٌن كلٌا ، وتستمر الحالة لفترة زمنٌة محددة تستهلك عندها المادة المانعة 

تمتاز هذه المواد كونها اكثر فعالٌة اتجاه الجذور الحرة الموجودة فً وسط البلمرة من      

المونومٌر نفسه 

، بعض مركبات ةتٌاالمٌنات  االورما،  الفٌنوالت المعوضة بمجامٌع الكٌل  :ومن هذه المواد       

.والكوٌنونات النٌترواالورمانٌة 

  تشكل هذه المركبات مركبات مستقرة ومعاقة فراغٌا او قلٌلة  الفعالٌة       
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:او ٌوقف نمو الجذر الحر بواسطة الكوٌنونات كما ٌلً

:ومركبات النٌتروبنزٌن تعطل البلمرة حسب المٌكانٌكٌة التالٌة
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تراي نتروبنزٌن  5،  3،  1تستطٌع اٌقاف اربع سالسل نامٌة وكل من  نتروبنزٌن يادامٌتفنجد كل جزٌئة  

:او بالشكل التاليتوقف ستة تفاعالت متسلسلة 

من بولٌمرات االضافة الشائعة 
.البولً اثلٌن الواطئ الكثافة ، بولً كلورٌد الفانٌٌل ، البولً ستاٌرٌن ، عدد كثٌر من الكوبواٌمرات •
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الجدول التالً ٌتضمن مجموعة من مثبطات البلمرة و المونومرات المقابلة و ثوابت التثبٌط•
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بلمرة االضافة االٌونٌة 

ستدعى بالبمرة فاذا كان موجبا وٌقصد بها ببلمرة االضافة االٌونٌة النً تكون المركز الفعال فٌها اٌون      

البلمرة  هذه فبلمرة المطاط من هذا النوع  وتقتصراذا كان سالبا فتدعى بالبمرة االناٌونٌة اما الكاتٌونٌة 

:التالً و تكوٌن جذر كاتٌونً عند تشعٌع المونٌمراعل و التف فً المحالٌل  

        

-مرة بوجود عامل مساعد مثل كلورٌد االلمنٌوم وكلورٌد الهٌدروجٌن فً درجة من لفعند اجراء الب       50C   
70C  ًوٌكون بهٌئة مادة زٌتٌة لزجة ولها الكثٌر من االستعماالت  3000ٌعطً بولٌمر وزنه الجزٌئ.  

دل كرافتس مثل كلورٌد  ٌرفٌستخدم مع زٌوت  التشحٌم  تحدث البلمرة كاتاٌونٌة بوجود عامل مساعد نوع 
االلمنٌوم  كلورٌد الهٌدروجٌن 
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معدل سرعة تفاعالت انتقال فان حرارة اوطاء  ة بدرجوعند اجراء البلمرة  •

ٌكون البولٌمر الناتج ذي وزن وبالتالً السلسلة ٌكون أبطأ من تفاعالت التكاثر 

اضافة الى ان تكون البولً جزٌئً اعلى نسبٌا عند درجات الحرارة المنخفضة 

ٌتكون اٌضا الكوبولٌمر سفاٌزوبٌوتٌن ذي الوزن الجزٌئً المرتفع نسبٌا 
من االٌزوبرٌن وٌدعى   1.5- 4.5 %المحتوي على نسبة  )البولٌمر المشترك)

هذا البولٌمر عادة  بالمطاط البٌوتٌلً وٌعود سبب هذه التسمٌة الى احتواء 

هذا مما ٌسمح على اصرة مزدوجة فً سلسلة البولٌمر البولٌمر المشترك 
او الفلكنةألجراء التقسٌة بالطرق المالوفة بٌنما الٌمكن اجراء عملٌة التقسٌة 

(Vulcanization  )  على البولً اٌزوبٌوتٌن المشبع ، فً صناعة المطاط

فً محلول كلورٌد المثٌل   – C 100البٌوتٌلً تجري عملٌة البلمرة بدرجة 

بوجود  كلورٌد االلمنٌوم او ثالث كلورٌد البورون كعوامل مساعدة ، ٌترسب 

البولٌمر حال تكونه وٌفصل بامرار مزٌج التفاعل فً ماء ساخن اذ ٌتفكك العامل 
.المساعد ، اما المذٌب وبقاٌا المونومٌر فتفصل من مزٌج التفاعل 
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ٌحتوي المطاط البٌوتٌلً على نسبة قلٌلة من االواصر المزدوجة وبهذا فانه ٌتمتع بمقاومة جٌدة •

للعوامل الكٌماوٌة واالوكسجٌن واالوزون 

ولما كانت قابلٌة تنافذ الغازات خالل المطاط قلٌلة جدا لذا وجدت لهذا المطاط استخدامات صناعٌة مهمة  

وخاصة وصناعة االنابٌب المطاطٌة واطارات العجالت وكمادة مبطنة لألطارات التً ال تحتوي على 

.االنابٌب المطاطٌة 

ويمكن متابعة عملية البلمرة حسب مخطط التفاعل التالي •
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 Anionic polymerizationالبلمرة االناٌونٌة   
فً البلمرة  االنانونٌة ٌكون المركز الفعال عبارة عن اٌون سالب والذي ٌدعى احٌانا بالكاربونٌون        

Carbanion تلك التً تحتوي على مجامٌع ساحبة ه، المونومٌرات التً تعانً هذا النوع من البلمرة ً
لأللكترونات والقادرة على تثبٌت الكاربونٌون الناتج بواسطة الرزونانس ومن االمثلة على هذه المجامٌع 

تتمٌز البلمرة االناٌونٌة بخصائص  . مٌثااكرٌالت، واكرٌالت المثٌل ، ربوكسٌل كا،  نترو،  سٌانوهً ، 
:فرٌدة غٌر موجودة فً االنواع االخرى من انواع البلمرة واهم صفتٌن هما 

:  Live active centersامكانٌة الحصول على مراكز فعال نامٌة وحٌة –أ 
فمثال فً حالة استخدام  .وٌمكن االحتفاظ بفعالٌتها لفترة طوٌلة نسبٌا عند توفر الظرروف المالئمة لها      

Aprotic)نٌة ومذٌبات غٌر بروت solvents )  سلسلة النامٌة ولهذه الصفة  الاهٌة ن وفً غٌاب العوامل
باضافة  Block copolymersاهمٌة خاصة من الناحٌة العملٌة ، وهً امكانٌة تحضٌر كوبولٌمرات قالبٌة 

المونومٌرٌن على التوالً ومن ناحٌة اخرى فان  امكانٌة االحتفاظ بفعالٌة المركز الفعال االنٌونً لفترة 
رص لكافة المراكز الفعالة بالنمو لنفس الفترة الزمنٌة تقرٌبا ، اي انه ال ٌجد فطوٌلة نسبٌا توسع نفس ال

هناك تفاعالت انهاء او انها قلٌلة جدا ، وهذا ٌعنً ان البولٌمر الناتج ٌكون له وزن جزٌئً حاد االنتشار 
Narrow molecular weight distribution   وتستخدم هذه الطرٌقة فعال فً تحضٌر بولٌمرات

.ذات اوزان جزٌئٌة محددة وحادة االنشار   (  standard polymers)قٌاسٌة 

ٌمكن ان ٌكون المركز الفعال بهٌئة اٌون طلٌق ولٌس بشكل  –ب 
ألنه ٌمكن بدء البلمرة االناٌونٌة نتٌجة  ( Ion pair)مزدوج اٌونً 

 electron transferانتقال الكترونً 
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:  Base Initiatorsالبادئات القاعدٌة- أ
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 Anionic polymerization initiatorsٌونٌة  نابادئات البلمرة اال

تقسم بادئات البلمرة االناٌونٌة الى صنفٌن رئٌسٌٌن ، الصنف االول ٌتضمن اضافة اٌون سالب الى       

سواء كانت القاعدة متعادلة     المونومٌر والصنف الثانً ٌتضمن انتقال الكترونً كما فً المثالٌن االتٌٌن 

B: ام سالبةB:-  كخطوة ابتداء كما يلي كما فً مركبات اللٌثٌوم االلكٌلٌة كبادئات بلمرة

: متبوعة بخطوة التكاثر كما يلي
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:مثل االمٌنات الثالثٌة     :Bومن امثلة تفاعالت البلمرةالمتدئة بقواعد النٌكلو فٌلٌة التحمل شحنة 

ان اختٌار البادئ المناسب للبلمرة االناٌونٌة ٌعتبر مهما جدا من الناحٌة العملٌة وٌعتمد ذلك على طبٌعة       
المونومٌر القلٌلة الفعالٌة اتجاه هذا النوع من البلمرة الى بادئات قوٌة وفعالة اما المونومٌرات الفعالة 

فٌمكن بلمرتها ببادئات ضعٌفة فمثال ٌمكن بلمرة االكرٌلونترٌل بواسطة اٌون الهٌدروكسٌد 
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 االكرٌلونترٌلبلمرتها ببادئات ضعٌفة فمثال ٌمكن بلمرة 

بواسطة اٌون الهٌدروكسٌد ، غٌر ان اٌون الهٌدروكسٌد 

غٌر قادر على بلمرة الستاٌرٌن االقل فعالٌة وكذلك الحالة 

بالنسبة لبٌكاربونات البوتاسٌوم والتً  تعتبر قاعدة ضعٌفة 
بٌن بكفاءة عالٌة ونٌتروبر  2-جدا فانها قادرة على بلمرة 

، ولكنها غٌر قادرة على بلمرة مونومٌرات االقل فعالٌة 

  وٌمكن بلمرة مونومٌرات اكثر فعالٌة مثل سٌانٌد الفاٌنٌلدٌن 

CH2=C(CN)2 ببادئ ضعٌف وهو الماء وسنتكلم عن هذه

:البادئئئات بالتفصٌل 



:  Base Initiatorsالبادئات القاعدية- أ



2
:  Base Initiatorsالبادئات القاعدٌة- أ

ان قاعدٌة البادئ المناسب  لبلمرة المونومٌر تعتمد على •

فعالٌة المونومٌر اضافة الى العوامل المتعلقة بظروف 

طبٌعة ودرجة حرارة التفاعل ، كقطبٌة المذٌب  البلمرة 

فالمونومٌرات الحاوٌة االٌون المرافق  فً حالة وجوده  

على مجامٌع ساحبة لأللكترونات قوٌة تحتاج الى بادئات 

وٌمكن ترتٌب المجامٌع  .ذات قاعدٌة ضعٌفة وبالعكس 

المعوضة فً االولٌفٌنات حسب فعالٌتها وقدرتها فً سحب 

:االلكترونات كماٌلً 
            -NO2 > -C=O > –SO2 > -CO2 ≈ -CN > -SO > -C6H5 ≃ -CH=CH2 >>> -CH3
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من اهم البادئات القاعدٌة المالوفة االستعمال فً البلمرة االناٌونٌة هً امٌدات  

الفلزات مثل امٌد البوتاسٌوم بوجود االمونٌا السائلة  فقد استعملت هذه القاعدة 

فً حالة استخدام هذا البادئ ٌكون المركز الفعال . فً بلمرة الستاٌرٌن بنجاح

  طلٌق ولٌس مزدوجا اٌونٌا وٌعود ذلك الى ثابت  ( اناٌون)بشكل اٌون سالب 

العزل الكهربائً العالً جدا  بالنسبة لألمونٌا السائلة وقوة االذابة العالٌة لهذا 

المذٌب فً حالة استعمال امٌد البوتاسٌوم كبادئ ٌمكن توضٌح مرحلة البدئ كما 
k                                                    ٌلً 

 KNH2 ⇌ K+ + NH2
- 

NH2
- + CH2=CH-Ph  NH2-CH2-C-H(Ph)                                         
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:مرحلة البدء عند استخدام هذه البادئات القاعدٌة كما ٌلً

C4H9Li + CH2=CH-y C4H9-CH2-CHy⊝ Li+                                

منظومة  تد درسقان لطبٌعة المجموعة العضوٌة تاثٌر كبٌر على فعالٌة البادئ ف

المهدرج  نمن مركبات اللٌثٌوم لبلمرة الستاٌرٌن فً مذٌب مثل الفٌورا
Tetraheydro furans   20عند درجةC   وجد ان فعالٌتها تقع حسب الترتٌب

:التالً 

n-Bu.Li >> C6H5CH2Li  ≃ CH3CH=CHLi > CH2=CHLi ≃ C6H5Li           

ان لطبٌعة االٌون الموجب تاثٌر كبٌر على فعالٌة البادئ ، فعند دراستنا لمنظومة •

من االمٌدات فً بلمرة مثٌل مٌثا اكرٌالت فً االمونٌا السائلة وجد انها حسب 
:الترتٌب التالً 

•KNH2 > NaNH2 >> LiNH2 > Ca(NH2)2 > Sr(NH2)2 > Ba(NH2)2
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initiators    transfereElectron ة على انتقال الكترون نمتضالبادئات الم:

ٌعتبر هذه النوع من البادئات من اقدم البادئات المستخدمة فً البلمرة االناٌونٌة  وٌرجع تارٌخها الى عام 
بٌوتاداٌٌن بواسطة تفاعله مع المونومٌر 3-،  1فقد وجد بان فلز الصودٌوم قادر على بلمرة  1928

:بالشكل التالً مكونا مركزا فعاال بهٌئة جذر واٌون فً نفس الوقت 

Na + CH2=CH-CH=CH2
⦁CH2CH=CH-CH2

⦁⦁-Na+

د حٌنها بانها بلمرة من نوع الجذور الحرة ولكن اثبتت اعتقفقد •
الدراسات الالحقة بانها بلمرة اناٌونٌة استناد الى الدراسات 

المبنٌة على التركٌب الجزٌئً للبولٌمر ودراسات البلمرة 
.المشتركة 

ومنذ ذلك الوقت اصبحت هذه البادئات مهمة فً البلمرة •
الى  ةاالناٌونٌة بواسطة انتقال االلكترون من الفلزات القلوٌ

 :المونومٌر وٌمكن ان ٌحدث انتقال االلكترون بثالث طرق وهً 
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:الى المونومٌر  القلوي او االنتقالً انتقال االلكترون مباشرة من الفلز   1-

 

رض هً الصودٌوم واللٌثٌوم والبوتاسٌوم غمن الفلزات المالوفة االستخدام لهذا ال 

ان المركب الفعال الناتج الموجود بهٌئة اناٌون وجذر حر ٌعانً ازدواج مكونا 

مركزا فعاال ثنائً االٌون وقد استدل عملٌا على ذلك نتٌجة التكون حامض ثنائً 
الكاربو كسٌل عند اضافة ثنائً اوكسٌد الكاربون الى المزٌج 
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 .ان الصعوبات المتعلقة بهذه البادئات هً كونها صلبة •

وعلٌه فان ذرات الصودٌوم الموجود على السطح المنتشر 
او العالقة تكون معرضة للتلوث وبذلك تقل فعالٌتها فً بدء 

تفاعالت البلمرة تحت ظروف خاصة ٌمكن للمركز الفعال 
الموجود بهٌئة اٌون وجذر ان ٌنمو وٌتكاثر حسب مٌاكنٌكٌة 

الجذور الحرة وبواسطة البلمرة االناٌونٌة 

فقد وجد مثال عند بلمرة مزٌج الستاٌرٌن واالكرٌلونترٌل •
بواسطة الكٌل اللٌثٌوم كبادئ فان البولٌمر الناتج كان بولً 

نتشر فً مذٌب ماكرٌلونترٌل ولكن عند استخدام اللٌثٌوم ال
 % 15هٌدروكاربونً فان الكوبولٌمر الناتج ٌحتوي على 

من الستاٌرٌن وقد وجد بان النسبة قابلة للتغٌٌر اعتمادا 
على المذٌب المستخدم   
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- :انتقال االلكترون الى مركب وسٌط  2

مكونا من مركب معقد ذائبا بهٌئة اٌون سالب وجذر حر وهذا المركب المعقد  ٌتفكك  (A:)ولٌكن •

محوال االلكترون الى المونومٌر فً هذه الطرٌقة ٌحضر المركب المعقد فً خطوة منفصلة قبل 

:اضافته الى مزٌج البلمرة بغٌة تسهٌل عملٌة السٌطرة على البلمرة 

هناك نوعان من المركبات المعقدة الفلزٌة المستخدمة فً البلمرة االناٌونٌة ٌمكن الحصول على •

هذه المركبات المعقدة اما من تفاعل الفلزات القلوٌة مع بعض المركبات االورمانٌة فً مذٌبات 

.اٌثرٌة او من محالٌل الفلزات القلوٌة فً االمونٌا المسالة 
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والباي فنٌل المركبات االورمانٌة المستخدمة لهذا الغرض هً النفثالٌن •

(Biphenyl :ففً حالة النفثالٌن ٌتكون المركز الفعال كما ٌلً  (

ان المركب الوسطً الناتج ٌكون ذي لون اخضر فعندما ٌتفكك هذا المركب •

المعقد ٌنتقل االلكترون الى المونومٌر لٌكون الستاٌرٌن وٌالحظ عنندئذ اختفاء  

:اللون االخضر 
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سوف ٌدفع الكترون الى المونومر النفثالٌن او ( لونه اخضر مزرق )نفثالٌن  -اناٌون-جذران  

Styrylانٌون ستٌرال -جذراالستٌرٌن مكونا  radical-anion   كما فً اعاله ان

و  α -له خاصٌة رنٌن مهجنة لها هٌئة تبادل المواقع على ذررة كاربونانٌون –االستٌراٌل جذر 

β-carbon  هذا الجذر ٌكون داٌمر من داي كاربونٌونXX ًكما فً التفاعل التال:

ان المركز الفعال الثنائً قادر على  النمو واضافة مزٌدا من جزٌئات  المونومٌر الى كلتا النهاٌتٌن 
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 (  N M W D)ان البولٌمر المنتج بواسطة هذه البادئات ٌكون له وزن جزٌئً حاد التوزٌع •

وذلك بسبب فعالٌة المركبات المعقدة المستخدمة فً البلمرة وبسبب استبعاد حدوث تفاعالت 

ولقد درست فعالٌة العدٌد من المركبات االنتهاء فً غٌاب العوامل الناهٌة للسلسلة النامٌة 

             )االورمانٌة والمركبات المعقدة التً تكونها الفلزات القلوٌة وجد بان المٌل االلكترونً  

(electron affinity  )   ٌ ًقع حسب الترتٌب التال:

Anthracen> Phenanthrene> Naphthalene>Biphenyl   

س التسلسل فاكثر هذه المركبات كوهذا ٌعنً بان فعالٌة هذه المركبات االورمانٌة تكون بع •

فعالٌة لهذا الغرض هو الباي فنٌل والنفثالٌن  ولهذا السبب بفضل استخدامها عندما ٌراد تحضٌر 

. (  N M W D)البولٌمر ذا وزن جزٌئً حاد التوزٌع 

اما بالنسبة لمحالٌل الفلزات القلوٌة فً االمونٌا المسالة فهذه تمثل مركبات •

معقدة ذات لون ازرق غامق بسبب االلكترون المنتقل بٌن الفلز واالمونٌا المسال 
  الفاٌنٌلفقد وجد بان  هذه المعقدات فعالة جدا فً بلمرة بعض مونومٌرات  .

  الستا ٌرٌن و ومثٌل مٌثا اكرٌالت 
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ان هذا النوع من البادئ ٌختلف عن البدء بواسطة امٌدات الفلزات القلوٌة ألن مرحلة البدء هنا تتضمن •

:ولٌس على اٌونات سالبة   Solvated electronاوٌة ذعلى االلكترونات المت

• 

:وٌنتقل االلكترون المتذاوب الى المونومٌر كما ٌلً •
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لقد وجد بان محالٌل بعض الفلزات القلوٌة فً االٌثرات قادرة على •

بلمرة بعض  مونومٌرات الفاٌنٌل مثل االكرٌلونترٌل والستاٌرٌن ولكنها 
وٌتضمن هذا النوع من البدء مثٌل مٌثا اكرٌالت غٌر قادرة على بلمرة 

ومن  .نً فً المونومٌر وعلى نفس مٌكانٌكٌة تكوٌن الجذر الحر االناٌ
االمثلة على هذه البادئات البوتاسٌوم او سبٌكة الصودٌوم والبوتاسٌوم 
التً تذوب بنسبة محدودة فً بعض االٌثرات مكونة محالٌل ذات لون 

.لتر   \ذرة غرامٌة4-10ازرق وتبلغ تركٌزها بحدود  

سوف ٌدفع الكترون الى ( لونه اخضر مزرق )نفثالٌن  -اناٌون-جذران 
Styrylانٌون ستٌرال -المونومر النفثالٌن او االستٌرٌن مكونا جذر

radical-anion   انٌون له خاصٌة –كما فً اعاله ان جذر االستٌراٌل
-βو  α -رنٌن مهجنة لها هٌئة تبادل المواقع على ذررةكاربون

carbon  هذا الجذر ٌكون داٌمر من داي كاربونٌونXX  ًكما ف
:التفاعل التالً
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• 



  15صناعية 

انتقال االلكترون الى مركب مكونا مركب ذات   - 3
الكترون مفرد  واٌون سالب ثم تزدوج هذه 

الوحدات مكونة جزٌئات ذات نهاٌتٌن اناٌونٌتٌن  كل 
منها قادر على بدء تفاعل بلمرة



2
انتقال االلكترون الى مركب مكونا مركب ذات الكترون مفرد  واٌون سالب ثم تزدوج هذه الوحدات   - 3 

مكونة جزٌئات ذات نهاٌتٌن اناٌونٌتٌن  كل منها قادر على بدء تفاعل بلمرة

HYكبديء البلمرة بوجود حامض البركلوريك و بوجود واهب بروتوني كـ •



3
مع الكٌتونات غٌر  القلوٌةومن االمثلة على مركبات من هذا الصنف ، المركبات الناتجة من تفاعل الفلزات  •

– Nonاالٌنولٌة   enolisable ketones ٌون ٌجري التفاعل عادة نومن اهم هذه الكٌتونات هً البنزوف

 :فً مذٌبات اٌثرٌة فٌكون تفاعل البدء كما ٌلً 

كرٌلونترٌل ومثٌل مٌثا اكرٌالت ولكنها غٌر قادرة لقد وجد بان هذه البادئات فعالة فً بلمرة اال•

على بلمرة الستاٌرٌن 
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فً بدء تفاعالت البلمرة االناٌونٌة لبعض     ionizing radiationاالشعاعات المؤنٌة  كما  استخدمت  

لونترٌل اناٌونٌا وٌعتقد بان ٌالمونومٌرات مثل االكرٌلونترٌل ، فقد استخدمت اشعة كاما لبلمرة االكر
مٌكانٌكٌة البدء تتضمن تكوٌن الجذور الحرة االناٌونٌة من المونومٌر وهذه بدورها تزدوج مكونتا مراكزا 

.ثنائٌة ذات نهاٌتٌن اناٌونٌتٌن 

 :ناٌونٌة والعوامل المؤثرة على سرعة النمو مرحلة التكاثر فً البلمرة اال•

•Propagation and factors affecting propagation rate   

بعد تكوٌن المركز الفعال فً مرحلة البدء  ٌضٌف المركز الفعال مزٌدا من جزٌئات المونومٌر غٌر ان •
مرحلة النمو فً البلمرة االناٌونٌة تختلف كثٌرا عن البلمرة بواسطة الجذور الحرة ألن المركز النامً 

تتاثر مرحلة النمو  .غالبا ما ٌكون بهٌئة مزدوج اٌونً مماثل لما هو الحال فً البلمرة الكاتاٌونٌة 
بكثٌر من العوامل منها ما ٌتعلق بظروف التفاعل من حٌث طبٌعة المذٌب ودرجة الحرارة  ومنها ما 

ٌتعلق بتركٌب المونومٌر من حٌث  االستقطاب و االعاقة الفراغٌة  وغٌرها ، فقد وجد مثال عند 
استخدام الكٌل اللٌثٌوم فً بلمرة عدد من المونومٌرات فً مذٌب هٌدروكاربونً ان فعالٌة 

:المونومٌرات للبلمرة االناٌونٌة تترتب على النحو التالً 

ستاٌرٌن< اٌزوبرٌن < بٌوتاداٌٌن•

ولكن تحت ظروف مشابهة كلٌا ولكن باجراء البلمرة فً الفٌوران المهدرج وجد عكس الترتٌب •
السابق 

اٌزوبرٌن< بٌتاداٌٌن< ستاٌرٌن•

بشًء من التفصٌل على سرعة التكاثر فً البلمرة االناٌونٌة سنتكلم عن العوامل المؤثرةوعلٌه •
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Counterionتاثٌر االٌون المرافق   - أ  •
من العوامل الرئٌسٌة المحددة لسرعة البلمرة هو مدى االرتباط بٌن المركز الفعال االناٌونً •

فقد وجد بان زٌادة حجم وتعتمد هذه على طبٌعة الكاتٌون المرافق  .والكتاٌون المرافق 

الكتاٌون المرافق تقلل من سرعة تفاعل النمو 

وذلك لصعوبة تذاوبه من قبل المذٌب المستقطب بٌنما ٌالحظ بان سرعة التكاثر تكون •
102فقد تبلغ من  x 104 6.5اسرع بكثٌر بالنسبة لآلٌونات حوالً   – اضعاف  104

وٌالحظ من الجدول التالً ان سرعة البلمرة  . سرعة البلمرة بوجود مزدوج اٌونً 

لمنظومة من الكاتاٌونات المرافقة فً مذٌب ذات قوة اذابة ضعٌفة مثل الداٌوكسان  هً 

الى قوة ذلك وٌعود سبب عكس ما ٌالحظ بالنسبة لسرعة البلمرة فً الفٌوران المهدرج ، 

االرتباط بٌن جزٌئً المزدوج االٌونً  فً المذٌب الضعٌف هً التً تحدد سرعة البلمرة 
.ولٌس كبر حجمها او قابلٌة تذوٌبه 
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تاثٌر االٌون المرافق على سرعة البلمرة االناٌونٌة للستاٌرٌن   : 6.4جدول  •

 سسعح التكاثس في حالح وجىد مزدوج المسافق  االيىن 

في ( ثاويح .ل مو\تسل)kpايىوي  

الفيىزان المهدزج 

مرية قىي و ذي ثاتت عزل كهستائي 

عالي

الدايىكسانفي سسعته 

مرية ضعيف وهى

Li +1600.94

Na+803.4

K+80 – 6019.8

Rb+80 – 50 21.5

Cs+2224.5
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 Solvent Effectتاثٌر المذٌب –ب  •

ازدادت قدرة  salvation powerللمذٌب دور كبٌر فً البلمرة االناٌونٌة فكلما ازدادت قوة التذاوب  •

المذٌب على فصل و ابعاد جزئً  المزدوج االٌونً عن بعضها مؤدٌا بذلك الى الى زٌادة سرعة البلمرة 
التغٌر الكبٌر الحاصل فً سرعة التكاثر عند تغٌر المذٌب من الفٌوران     4-6))فٌالحظ من الجدول 

.المهدرج الى الداٌوكسان المذٌب الضعٌف 

– 7والجدول •  .ٌوضح تغٌر سرعة البلمرة فً عدد من المذٌبات المالوفة التً تختلف فً قوة اذابتها  4
– 4 )جدول  بوجود الصودٌوم كأٌون   (أ)تغٌر سرعة البلمرة االناٌونٌة  بتغٌر قوة اذابة المذٌب عند بلمرة الستاٌرٌن  : ( 7

بوجود اٌون اللٌثٌوم ( ب)مرافق 

سسعح الثلمسجثاتت العزل الكهستائيالمرية

  kp  ثاويح .مىل\لتس

2.2)ب)الثىزيه 

2.25)أ)دايىكسان 

7.6550( ب) الفيىزان المهدزج

5.53800(أ)داي ميثىكسي ايثان  - 2،1
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THF: Tetrahydrofuran. 
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جدول يبين تاثير االيون المضاد في البلمرة االنيونية لبلمرة الستيرين 

اذ ٌجب ان ٌكون المذٌب المستخدم فً البلمرة االناٌونٌة من المذٌبات غٌر البروتونٌة  
Aprotic solvents    لكً ال تؤدي الى حدوث تفاعالت االنتهاء وٌجب ان تكون

المذٌبات مستقطبة لكً ٌكون بامكانها فصل وابعاد جزئً المزدوج االٌونً عن بعضهما 
ٌضاف الى المركز الفعال االناٌونً  من ان للمونومٌرلكً تفسح المجال 
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association  -: Ionicتاثٌر التجمع االٌونً –ج  •

لقد لوحظت هذه الظاهرة فً عدد من انظمة البلمرة االناٌونٌة وخاصة فً حالة استخدام مركبات •

اللٌثٌوم كبادئات بلمرة اناٌونٌة ان هذا التجمع ٌعود الى اٌون اللٌثٌوم الذي ٌمٌل الى تكوٌن 

ارتباطات مع نهاٌات السالسل البولٌمٌرٌة االخرى بالشكل التالً 

وقد استدل على حدوث ظاهرة التجمع بٌن المزدوجات االٌونٌة وذلك بسبب انخفاض لزوجة •

مزٌج البلمرة عند اضافة مواد قادرة على تحطٌم مركبات اللٌثٌوم بواسطة المادة المانحة 

 proton donorللبروتونات 
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لقد وجد بان ظاهرة التجمع هذه تؤثر تاثٌرا كبٌرا على سرعة البلمرة ألنها تقٌد المزدوجات •

االٌونٌة ، المراكز الفعالة ، وتمنع نموها ، ووجد بان ظاهرة التجمع هذه تعتمد على الكثٌر من 

  End groupsالعوامل منها ما ٌتعلق بطبٌعة الكاتاٌون المرافق وتركٌز المجامٌع النهائٌة 
.امل المتعلقة بظروف البلمرة مثل الحرارة وقطبٌة المذٌب  ووتركٌز البادئ اضافة الى الع

بالرغم من التاثٌر الكبٌر للتجمع على سرعة البلمرة األ انه وجد فً العدٌد من الدراسات ان تاثٌره على •

ٌمكن تقلٌل حدوث ظاهرة التجمع اما باضافة بعض مركبات اللٌثٌوم العضوٌة الوزن الجزٌئً قلٌل جدا ، اذ 

تكوٌن ارتباطات ثانوٌة   ذات الوزن الجزٌئً الواطئ او باضافة قواعد لوٌس القادرة على

تناسقٌة مع اللٌثٌوم او بزٌادة درجة الحرارة او باضافة كمٌات قلٌلة من بعض 

المذٌبات القادرة على تكوٌن مركبات معقدة مع اٌون اللٌثٌوم ومن االمثلة على 

هذه المذٌبات هو الداٌوكسان ، والفٌوران المهدرج اذ ٌمكن توضٌح االرتباط 
:بٌن المذٌب والمزدوج االٌونً كما ٌلً 
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 Monomer structureتركٌب المونومٌر -د   •
تعتمد فعالٌة المونومٌرات اتجاه البلمرة االناٌونٌة على قطبٌة المجامٌع •

فكلما ازدادت المعوضة فً المونومٌر وعلى الثبات الرزنانسً  لؤلٌون الناتج 

قابلٌة المجامٌع المعوضة على سحب االلكترونات كلما ازدادت فعالٌة المونومٌر 

، فقد وجد من دراسة البلمرة االناٌونٌة ألهم  تجاه البلمرة االناٌونٌة

المونومٌرات باستخدام االمٌدات كبادئات فً مذٌبات اٌثرٌة  او فً االمونٌا 
: المسال إن فعالٌة هذه المونومٌرات هً حسب الترتٌب التالً

بٌوتاداٌٌن< ستاٌرٌن < مٌثااكرٌالت  مثٌل< اكرٌاونترٌل •
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تفاعالت االنتهاء فً البلمرة االناٌونٌة  •

Termination reactions in anionic polymerization :

تختلف البلمرة االناٌونٌة كلٌا عن انواع البلمرة االخرى من حٌث تفاعالت االنتهاء ، فان تفاعالت  •

االنتهاء قد تكون معدومة فً حالة اختٌار الظروف المناسبة من حٌث المذٌب ونقاوة المونومٌر 

.   Living polymerizationبالبمرة الحٌةولهذا السبب بالذات ٌطلق على البلمرة االناٌونٌة 

فبشكل عام تقتصر تفاعالت االنتهاء على اشتراك المذٌب او بعض المجامٌع الفعالة فً حالة وجودها •

:فً المونومٌر وتشمل تفاعالت االنتهاء على فقدان اٌون الهٌدروجٌن السالب كما ٌلً
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غٌر ان لهذا التفاعل طاقة تنشٌط عالٌة نسبٌا وعلٌه فهً غٌر مرغوبة تحت ظروف البلمرة  

من عدة وجود النهاٌات الحٌة الفعالة فً البلمرة االناٌونٌة وٌستدل على  . االناٌونٌة االعتٌادٌة

نتائج عملٌة منها مثال زٌادة لزوجة محلول البلمرة  بعد اضافة مونومٌر معٌن بعد خزن المحلول 

   block polymersكوبولٌمرات  قالبٌةوامكانٌة تحضٌر  . لفترة معٌنة
بواسطة البلمرة االناٌونٌة وٌستدل على االحتفاظ بالنهاٌات الفعالة فً البلمرة االناٌونٌة من 

[ I ]الى البادئ   [M]ونسبة المونومٌروجود العالقة التجرٌبٌة بٌن معدل درجة البلمرة 

تعتمد قٌمته فٌها اذا كان المركز الفعال بشكل اناٌون او مركز فعال ذات   Cحٌث ان  •

نهاٌتٌن اناٌونٌتٌن الناتجة عن ازدواج المراكز الفعالة الموجودة بهٌئة جذور حرة 

.فً الحالة الثانٌة   اثنٌنفً الحالة االولى و  واحدا  تكون     C اناٌونٌة ، فقٌمة 
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•

حركٌة البلمرة االناٌونٌة 
Kinetics of anionic polymerization 

لغرض توضٌح حركٌة البلمرة  االناٌونٌة سناخذ المثال التالً  ، ولتكن البلمرة االناٌونٌة بواسطة  

فمراحل البدء والتكاثر واالنتشار  (M)امٌدا البوتاسٌوم كبادئ للبلمرة ولمونومٌر مثل الستاٌرٌن 

:كما ٌلً 

البدء •
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التكاثر او االنشار•

وٌمكن التعبٌر عن سرعة تفاعالت المراحل الثالثة كما ٌلً   •
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ان سرعة    12، وٌالحظ من المعادلة       هو ثابت انتقال السلسلة الى المذٌب      Csحٌث ان 

البلمرة تعتمد اعتماد كلً على تركٌز المونومٌر وتركٌز البادئ وتتناسب عكسٌا مع تركٌز 

.المذٌب 
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ان سرعة   12هو ثابت انتقال السلسلة الى المذٌب         ، وٌالحظ من المعادلة  Csحٌث ان •

البلمرة تعتمد اعتماد كلً على تركٌز المونومٌر وتركٌز البادئ وتتناسب عكسٌا مع تركٌز 

.المذٌب 

اما بالنسبة للوزن الجزٌئً فانه ٌعتمد بالدرجة االولى على تركٌز المونومٌر غٌر انه ٌتناسب •

وان المذٌب االخٌر ٌعتمد اعتماد كلً وثابت انتقال السلسلة الى المذٌب عكسٌا مع تركٌز المذٌب 

ٌقل الوزن وبذلك فعندما ترتفع درجة الحرارة تزداد سرعة تفاعالت االنتهاء على درجة الحرارة 

لهذا السبب تجري تفاعالت البلمرة االناٌونٌة فً درجات حرارة الجزٌئً للبولٌمر الناتج 

بغٌة الحصول منخفضة وٌجب اجراء البلمرة فً مذٌبات ال تشترك فً تفاعالت انهاء السلسلة 

.على بولٌمرات ذي وزن جزٌئً عالً وحاد االنتشار

 

     



صناعة الفسفور

Phosphorus and Phosphoric Acid



2
PO4ٌوجد الفسفور فً الطبٌعة  بهٌئة اٌون

3+    

Flurapatiteالمكون االساسي هو معدن الفلوراباتايت  Ca5(PO4)3F    

• :ينتج حامض الفسفوريك من الفلوراباتايت بطريقتين

:    Wet-Acid Processالطريقة الرطبة . 1

وهي مشا بهة لتصنيع سماد السوبر فوسفات سوى هنا تستخدم زيادة من 

:حامض الكبريتيك
Ca5(PO4)3F (s) + 5H2SO4(l) + 10H2O  3H3PO4(aq) + 5CaSO4⦁2H2O(s) + HF(g)  

ان حامض الفسفوريك المنتج بهذه الطريقة اليكون نقيا بسبب ترسب مادة 

.الجبس التي تنتج بشكل عرضي  من التفاعل

ينتج بصورة عرضية من التفاعال و الذي يتفاعل الحقا مع الـ   HFوكذلك 

SiF4  ليعطيH2SiF6 و الذي يستخدم في فلورة مياه الشرب.



3    Furnace (or thermal) Process(باستخدام الفرن)الطرٌقة  الحرارٌة .  
:

و فحم   (SiO2)وفٌها تدخل الصخور الفوسفاتٌة و الرمل •
و بشكل مستمر الفرن الذي ٌشغل ( عنصر الكاربون)الكوك

و التفاعل االجمالً  2000⁰Cبطرٌقة القوس الكهربائً بدرجة 
:التقرٌبً هو

12Ca5(PO4)2F(l) + 43SiO2(l) = 90 C(s)  90CO(g)+60CaO⦁⅔SiO2(l) +3SiF4(g)+P4(g) 

ومن ثم عنصر الفسفور االبٌض الناتج  ٌحرق  للحصول على 
رابع اوكسٌد الفسفور، وغالبا ما ٌستخدم كمادة تجفٌف جدا 
قوٌة ومن ثم تتفاعل مع الماء لتعطً محلول نقً جدا من 

:حامض الفسفورٌك

•P4(g) + 5O2(g)     P4O10(s)
•P4O10(s) + 6H2O(l) 4H3PO4(aq)



4
• 

:استخدامات حامض الفسفورٌك •

:مصنع االسمدة. 1•

وفٌه ُتفاعل الصخور الفوسفاتٌة مباشرة مع حامض الكبرٌتٌك النتاج السوبرفوسفاتو خلٌط •
:من فوسفات الكالسٌوم ثنائٌة الهٌدروجٌن مع الجبس 

2Ca5(PO4)3F(s) + 7H2SO4(l) + 17H2O(l)3Ca(H2PO4)2⦁H2O(s) +7CaSO4⦁2H2O +2HF(g)

ان السوبر فوسفات من االسمدة الفعالة النها تعطً المغذٌات الثانوٌة المهمة كالكالسٌوم و 
.الكبرٌت باالضافة الى الفسفور

و على اٌة حال فان السماد الرئٌسً المحتوي على الفسفور هو سماد فوسفات االمونٌوم و 
:الذي ٌحضر من مفاعلة حامض الفسفورٌك مع االمونٌا

H3PO4(aq) + NH3  (NH4)3PO4 (aq)                      

كمغذٌات  Pو الـ  Nواللذي ٌعطً عنصرا الـ 



5
• 



6
•ٍ STP



7
•



8



9
• 



 غالب ادريس عطية                                                             الصناعية   المرحلة الثالثة.د
 

 

  : اٌجٍّشح رفبػالد

  : اٌزب١ٌخ اٌزفبػالد أّٔبؽ إٌٝ اٌجٍّشح رفبػالد رظ١ٕف ٠ّىٓ

  اٌزىض١ف ثجٍّشح أؽ١بٔبًا  ٚرذػٝ اٌخطٛٞ إٌّٛ راد اٌجٍّشح -أ

Step growth polymerization (condensation polymerization 

  Free Radical Addition polymerization اٌؾشح اٌغزٚس ثٛاعطخ اإلػبفخ ثٍّشح -ة

  Chain growth polymerization  اٌّزغٍغً إٌّٛ راد ثبٌجٍّشح أؽ١بٔبًا  ٚرذػٝ

  Ionic Addition polymerization األ١ٔٛ٠خ اإلػبفخ ثٍّشح -ط

 : ٔٛػ١ٓ ػٍٝ رىْٛ ٚ٘زٖ

اٌىبرب١ٔٛ٠خ  ثبٌجٍّشح ٘زٖ اٌجٍّشح فزذػٝ ِٛعجبًا  ا٠ٛٔبًا   اٌفّؼبي اٌّشوض وبْ ارا  1- 

 Ctaionic  polymerization  

    (Anionic polymerization) االٔب١ٔٛ٠خ ثبٌجٍّشح فزذػٝ عبٌجبًا  ا٠ٛٔبًا  اٌفّؼبي اٌّشوض وبْ ارا 2- 

  (اٌّزٕبعمخ اٌجٍّشح) فشاغ١ب إٌّزظّخ اٌجٍّشح -د

   stereoregular polymerization او .coordination polymerization  

    copolymerization: اٌّشزشوخ اٌجٍّشح - ٘ـ

  .ثبٌزفظ١ً أػالٖ اٌزفبػالد دساعخ ٚعٕؾبٚي

 : اٌزىض١ف ثٍّشح -أ

 ٌزى٠ٛٓ ثؼؼٙب ِغ ثغ١طخ ١ِِٛٔٛشاد فسٌزه ٔز١غخ رزىْٛ ألٔٙب االعُ ثٙزا اٌجٍّشح ٘زٖ طّٕفذ

 اٌزظ١ٕف ٘زا ػّٓ رذسط اٌى١ّ١بئ١خ اٌزفبػالد ِٓ وج١ش ػذد ٕٚ٘بن .ؽ٠ٍٛخ ث١ٌّٛش٠خ عالعً

   ا١ٌٛس٠ضبد ٚرى٠ٛٓ  amidation ٚاال١ِذح esterfication   االعزشح وزفبػالد

 Urathane forming      ٚ   aromatic substitution     
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 : اٌزب١ٌخ ا١ٌّّضح ثبٌظفبد اٌزىض١ف ثٍّشح رزظف

 ػٍٝ أوضش أٚ فّؼبٌز١ٓ ِغّٛػز١ٓ ػٍٝ رؾزٛٞ ١ِِٛٔٛشاد ِٓ اٌزىض١ف ث١ٌّٛشاد رؾؼش   1 -

 ػذح ِٓ ِىٛٔخ ١ِِٛٔٛشاد اعزخذاَ ٚػٕذ ،  Liner polymer  خطٟ ث١ٌّٛش ِٕٙب ٠زىْٛ األلً

 .  cross linked polymer ِزشبثه ث١ٌّٛش رؼطٟ فّؼبٌخ ِغب١ِغ

 ِضً اٌفّؼبٌخ اٌّغب١ِغ ِٓ ٔٛػ١ٓ ٠ؾًّ ٚاؽذ ١ِِٛٔٛش ِٓ أِب اٌزىض١ف ث١ٌّٛشاد رؾؼ١ش ٠ّىٓ *

 Hydroxy  اٌىبسثٛوغ١ٍ١خ ا١ٌٙذسٚوغٟ ٚاٌؾٛاِغ  Amino acids اال١ٕ١ِخ اٌؾٛاِغ

carboxylic acid  Hydroxy carboxylic acid                                 

 

 اٌّغب١ِغ ِٓ ٚاؽذاًا  ٔٛػبًا  ِّٕٙب والًا  ٠ؾًّ اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ صٕبئٟ ١ِِٛٔٛش٠ٓ ِٓ رؾؼش اٚ

 صٕبئ١خ ٚاٌّشوجبد اٌىبسثٛوغ١ً اٌضٕبئ١خ اٌؾٛاِغ ِٓ أعزشاد اٌجٌٟٛ وزؾؼ١ش اٌفؼبٌخ

 : ( Diols) ثبٌذا٠ٛي رذػٝ ٚاٌزٟ ا١ٌٙذسٚوغ١ً
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 اٌىبسثٛالوزبَ ِٓ 6 – إٌب٠ٍْٛ ِضً ؽٍم١خ ١ِِٛٔٛشاد ِٓ رىض١ف ث١ٌّٛشاد

 

(4..................) 

 

 

 

 

 

 ِضً ثؼؼٙب ِغ اٌّزىشسح اٌٛؽذاد ٌشثؾ ساثطخ ِغب١ِغ ثٛعٛد اٌج١ٌّٛشاد ٘زٖ رز١ّض -  2 

 . . . . . ا١ِذاد اٌجٌٟٛ فٟ اال١ِذ ِٚغّٛػخ اعزش، اٌجٌٟٛ فٟ االعزش ِغّٛػخ

 

ْ ػبدح اٌزىض١ف رفبػالد ٠ظبؽت  3-  ّٛ  رٕمض ٕ٘ب ٌزا صب٠ٛٔخ ٔٛارظ ِٓ طغ١شح عض٠ئبد رى

 أٚ ١ٌٍّّٔٛش اٌزشو١ج١خ اٌظجغخ ػٓ اٌزساد ِٓ ِغّٛػخ اٚ ثزسح اٌج١ٌّٛش فٟ اٌزشو١ج١ّخ اٌٛؽذح

 ٔٛارظ رىْٛ ال٠ظبؽجٙب اٌزفبػالد ِٓ ػذد ٕٚ٘بٌه اٌج١ٌّٛش رؾؼ١ش فٟ اٌّغزخذِخ ا١ٌّّٔٛشاد

 ِغ اٌذا٠ٛي رفبػً ِٓ ٠ٛس٠ضبٔبد اٌجٌٟٛ رى٠ٛٓ رفبػالد أٚ أػالٖ، 4 اٌّؼبدٌخ فٟ وّب صب٠ٛٔخ

 : أدٔبٖ  اٌزفبػً فٟ وّب  Di isocyanates ا٠ضٚع١بٔبد اٌذاٞ

 

n O=C=N–R–N=C=O + n HOROH            OCN(-R-NH-COO-R-O-)nH …..(5)   

  polyurethanes  اٌظٍجخ اٌشغٛح ، األعفٕظ 

 ٠غت ٕٚ٘ب  Reversible reactions ِؼىٛعخ رفبػالد ٟ٘ اٌزىض١ف رفبػالد ِؼظُ -  4 

 ٘زا ٌٚزؾم١ك االرضاْ، ؽبٌخ ٚطٛي ِٕٚغ ا١ّ١ٌٓ ثبرغبٖ اٌزفبػً ارغبٖ ٌذ٠ِّٛخ إٌٛارظ عؾت

 وئػبفخ ِؼٙب رزفبػً و١ّ١بئ١خ ِٛاد اعزخذاَ أٚ ِخٍخً ػغؾ رؾذ اٌزفبػً وأعشاء اٌششؽ

  .وبسثٛٔبد اٌجٌٟٛ رؾؼ١ش فٟ ا١ٌٙذسٚع١ٓ وٍٛس٠ذ غبص ِٓ ٌٍزخٍض اٌج١ش٠ذ٠ٓ

 

 اٌجٍّشح ِض٠ظ فٟ اٌّٛعٛدح اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ ِٓ أٞ ث١ٓ اٌزىض١ف ثٍّشح رفبػالد رؾظً   5-

 ا١ٌِّٛٔٛش ِٓ عض٠ئزبْ رشرجؾ ٚلذ اٌجٍّشح ِٓ األٌٚٝ اٌّشاؽً ِٕز ٠خزفٟ ا١ٌِّٛٔٛش فبْ ٚػ١ٍٗ

 اٌزفبػً ٠ظجؼ ٚػ١ٍٗ ٚ٘ىزا، Trimer رشا٠ّش ٌزى٠ٛٓ عض٠ئبد صالس أٚ  Dimer اٌذا٠ّش ٌزى٠ٛٓ

 اٌغالعً أْ ٔغذ ٌزا اٌّزىٛٔخ، اٌغذ٠ذح اٌغض٠ئبد فٟ اٌّٛعٛدح اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ ػٍٝ ِمزظشا
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 ٌٍج١ٌّٛش اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ٚاْ اٌجٍّشح ِٓ األخ١شح اٌّشاؽً فٟ إال رزىْٛ ال اٌط٠ٍٛخ اٌج١ّ١ٌٛش٠خ

 . اٌزفبػً ثبعزّشاس  ٠ضداد

  ( اٌزىض١ف١خ)اٌخطٛٞ إٌّٛ راد اٌجٍّشح ٞحؽشن

Kinetics of step growth polymerization  

 اٌغ١طشح ٚؽشق اٌزفبػً و١ف١خ ػٓ عذاًا  ِّٙخ ِؼٍِٛبد رؼطٟ ٕ٘ب ٌٍجٍّشح اٌزفبػً ؽشوخ دساعخ

 اٌغض٠ئٟ، وبٌٛصْ ٌٍج١ٌّٛش اٌّّٙخ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌف١ض٠بئ١خ اٌظفبد ػٍٝ ٌٍؾظٛي اٌزفبػً ػٍٝ

  .اٌجٍّشح عشػخ ػٍٝ اٌّغبػذح اٌؼٛاًِ رأص١ش اٌغض٠ئٟ، اٌٛصْ رٛص٠غ

 طجؼٞ أٗ إال اٌجذا٠خ فٟ (ثطٟء) رذس٠غٟ ثشىً اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ثض٠بدح اٌزىض١ف ثٍّشح رّزبص

 رفبػً ِٓ اعزش اٌجٌٟٛ رؾؼ١ش رفبػً فٟ وّب .األخ١شح اٌزفبػً ِشاؽً فٟ عذاًا  وج١ش ثشىً

 . Diols  اٌذا٠ٛالد ِغ اٌىبسثٛوغ١ً صٕبئ١خ اٌؾٛاِغ

 صٕبئٟ  اٌذا٠ّش ٌزى٠ٛٓ اٌىبسثٛوغ١ً حاٌضٕبئٟ اٌؾبِغ ِغ اٌذا٠ٛي رفبػً ٟ٘ األٌٚٝ اٌخطٛح *

 ( (Dimer اٌغضٞء

  

 

 اٌزفبػالد فٟ وّب ا٠ّشرشاي ٌزى٠ٛٓ ٔفغٗ ِغ اٌزفبػً ثئِىبٔٗ إٌبرظ اٌذا٠ّش *

 

 

 ..... hexamerو سداسي   pentamerيكون جزيء رباعي البلمرة  و خماسي  ا٠ّشرشاي و
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 اٌخطٛٞ ثب٢عٍٛة اٌزفبػً ٠ٚغزّش ا١ٌّّٔٛشاد ِغ اٚ ثؼؼٙب ِغ اٌززش١ِشاد ِغ اٌضا٠ّشاد رزفبػً ٚ٘ىزا 

 . اٌزفبػً ِٓ االٌٚٝ اٌّشؽٍخ فٟ ٠خزفٟ ا١ٌّّٔٛش فبْ ٌزٜ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ فٟ اٌّغزّشح اٌض٠بدح اٌٝ ِؤد٠ب

 : ٠ٍٟ وّب اٌغبثمخ اٌخطٛاد رٍخ١ض ٠ّٚىٓ

 

   

 : اٌزبٌٟ اٌؼبَ ثبٌزفبػً أػالٖ اٌّزٛلؼخ اٌزفبػالد ػٓ ٠ٚؼجش

n–mer + m-mer                    ( n + m)–mer 

 لها ةيالحرك دراسة يجعل وهذا بعضها مع تفاعلال امبإمكانه الفعالة للمجاميع حاملين ينيئجز أي يعني وهذا •

  . جداًا  معقدة

  Reactivity of functional groups اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ فؼب١ٌخ

 األصش اٌفؼبٌخ ٌٍّغب١ِغ  ٌّٚب اٌزىبصف ثٍّشح فٟ اٌؾذٚس اٌّّىٕخ ِؾذٚدح اٌغ١ش ٌالؽزّبالد ٔظشاًا 

 : اٌفشػ١بد ثؼغ  Flory فٍٛسٞ اٌؼبٌُ افزشع فمذ اٌزفبػً عشػخ ػٍٝ اٌجبٌغ

 ػٓ ِفظٌٛز١ٓ وبٔزب إرا ِزىبفئخ ا١ٌِّٛٔٛشاد عض٠ئبد فٟ اٌفؼبٌز١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ وٍزب رىْٛ  1-

 اٌز١شفضب١ٌه ؽبِغ فٟ اٌىبسثٛوغ١ً ِغّٛػزٟ رىْٛ فّضالًا  .وبسثْٛ رسرٟ ِٓ ثأوضش ثؼؼّٙب

 . اٌجٍّشح ارغبٖ فؼب١ٌزٙب فٟ ِزىبفئخ

 ؽج١ؼخ ػٍٝ رؼزّذ ال اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ اٌضٕبئ١خ اٌغض٠ئخ فٟ اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ ِٓ أٞ فؼب١ٌخ اْ   -2

      . ِزفبػٍخ غ١ش اٚ ِزفبػٍخ وبٔذ عٛاء اٌغض٠ئخ فٟ األخشٜ اٌفؼبٌخ اٌّغّٛػخ

 .اٌفؼبٌخ ٌٍّغّٛػخ اٌؾبٍِخ ٌٍغض٠ئخ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ رؼزّذ ال اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ فؼب١ٌخ اْ 3 -
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 ػذد وبْ إرا ٌٙب اٌؾبٍِخ  اٌغض٠ئخ ؽغُ وجش ػٍٝ اٌّغب١ِغ فؼب١ٌخ اػزّبد ػذَ ٌٛؽع : ِالؽظخ

 اٌزفبػً عشػخ صبثذ إْ ٔغذ إر .3 ِٓ أوضش اٌىبسثٛوغ١ً ثّغّٛػخ اٌّشرجطخ اٌىبسثْٛ رساد

  اٌٍّؾك 2 – 2) اٌغذٚي فٟ وّب رمش٠جبًا  صبثذ ٠جمٝ

 

  .عذاًا  اٌفؼب١ٌخ شذ٠ذح اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ وبٔذ إرا ثبعزضٕبء *

 عشػخ ػٍٝ اٌّغ١طشح ٟ٘ االٔزشبس ػ١ٍّخ رظجؼ ػٕذئز عذاًا  عذاًا  وج١ش اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ وبْ إرا *

 . اٌزفبػً

 

 صٕبئ١خ اٌؾٛاِغ رفبػالد ِٓ اعزشا اٌجٌٟٛ رىْٛ رفبػً ٘ٛ اٌزىض١ف  ثٍّشح ؽشوخ ػٓ ِضبي

 إٌٝ ثشٚرْٛ ثئػبفخ رجذأ إر ِغبػذح وؼٛاًِ اٌؾٛاِغ ثٛعٛد  اٌذا٠ٛالد ِغ اٌىبسثٛوغ١ً

  إ١ٌٙب اٌّؼبف اٌؾٛاِغ ِغّٛػخ ِغ اٌىؾٛي رفبػً خطٛح ٚصُ  اٌىبسثٛوغ١ً اٌؾبِغ

  : اٌزب١ٌخ اٌّؼبدالد فٟ وّب اٌجشٚرْٛ

 

 

 

 إٌٛع ِٓ ٟ٘ خبص  ثشىً االعزشح ٚرفبػالد ػبَ  ثشىً اٌزىض١ف رفبػالد ؽج١ؼخ إْ *

 ثئصاٌخ ٚرٌه إٌٙب٠خ ؽزٝ اٌزفبػً ٠غزّش ٌىٟ ا١ّ١ٌٓ ثبرغبٖ   اٌزفبػً إثمبء ٠غت ٚػ١ٍٗ اٌّؼىٛط

   .اٌضب٠ٛٔخ إٌٛارظ ِٓ اٌّبء ٚخبطخ إٌٛارظ اؽذ

 ٚرٌه اٌّزفبػٍخ اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ رشاو١ض ثذالٌخ اٌجٍّشح رفبػً  عشػخ ػٓ اٌزؼج١ش ٠ّٚىٓ 

 .اٌّزفبػٍخ غ١ش اٌىبسثٛوغ١ٍ١خ  اٌّغب١ِغ  رشاو١ض ٔغذ صُ ِٚٓ لبػذح ِغ اٌزفبػً ِض٠ظ بتسحيح

 ٠ٍٟ وّب اٌجٍّشح عشػخ ػٓ اٌزؼج١ش ٠ّٚىٓ
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 غ١ش K4 ألْ ٚرٌه اٌجٍّشح ٌغشػخ ِشادفخ (II) اٌّشوت رىْٛ عشػخ إْ ٔغذ اٌغبثمخ ٞحاٌؾشن ففٟ

 ٘زٖ رؼزجش ٌزا k3 ثــ ِمبسٔخ  K5 , K2 , K1 ٚاْ  ػىغ١خ غ١ش ظشٚف رؾذ ٚرغشٞ ِٛعٛدح

 : ٠ٍٟ وّب رىزت اٌزفبػً عشػخ ِٚؼبدٌخ ٌٍجٍّشح  اٌزفبػً ٌغشػخ ِؾذدح ٟ٘ اٌخطٛح

  Rpتكتب كـ   R  المصادر بعض وفي •

 

 

 ٚا١ٌٙذسٚوغ١ً اٌىبسثٛوغ١ً ِغب١ِغ رّضً [ C+(OH)2 ] ٚ [ OH ] ٚ [COOH ]  أْ ٠شػ

 رظٍؼ ال اٌّؼبدٌخ ٘زٖ ٌزش \ اٌّٛي ثٛؽذاد ِمبعخ اٌزٛاٌٟ ػٍٝ ثجشٚرْٛ اٌّزؾذح ٚاٌىبسثٛوغ١ً

 ٠ظً إٌظبَ رشن ٠ّىٓ أٗ إال .ػ١ٍّبًا  ل١بعٙب ٠ّىٓ ال [ C+ (OH) 2]  رشو١ض ألْ ِجبششحًا  ٌٍزطج١ك

 : ػٍٝ ٌٕؾظً ثبٌزفبػً اٌخبطخ اٌزٛاصْ ؽبٌخ إٌٝ

 

 

  

 

 

  : ػٍٝ ٔؾظً أػالٖ اٌّؼبدٌز١ٓ ٚثذِظ

−𝑑[𝐶𝑂𝑂𝐻]

𝑑𝑡
=  

 𝑘1𝑘3    𝐶𝑂𝑂𝐻  𝑂𝐻 [𝐻𝐴 ]

𝑘2 𝐴
−  

         − −     −   (𝟑𝒂) 

 رفىىٗ ِؼبدٌخ ِٓ ٌٍؾبِغ اٌغبٌت اٌغزس رشو١ض (-A) ل١ّخ ػٓ ٚثبٌزؼ٠ٛغ 

HA     H+ + A-     . . . . . . . . . . . . . (3 – b) 

[A-] = KHA [HA]/[H+] …………….(3-C) 

 : ػٍٝ عٕؾظً 

−𝑑[𝐶𝑂𝑂𝐻]

𝑑𝑡
=  

 𝑘1𝑘3    𝐶𝑂𝑂𝐻  𝑂𝐻 [𝐻+]

𝑘2𝑘𝐻𝐴
         − − − (𝟑𝒅) 

 .اٌزفبػً عشػخ ػٍٝ وج١ش رأص١ش ٌٗ اٌؾبِغ أْ ٔغذ أػالٖ اٌّؼبدٌخ ِٚٓ
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 :خبسعٟ ِغبػذ ػبًِ اعزخذاَ ػذَ ؽبٌخ فٟ اٌجٍّشح ؽشوخ

  

 ثٕفغٗ ع١غٍه اٌؾبِؼ١خ اٌىبسثٛوغ١ً ِغب١ِغ ػٍٝ اٌؾبٚٞ  ا١ٌِّٛٔٛش فبْ اٌؾبٌخ ٘زٖ فٟ

 ( HA)ـاي رشو١ض ػٓ ٠ؼٛع ٕٚ٘ب .اعزشاد اٌجٌٟٛ ٌزى٠ٛٓ  self catalysed ِغبػذ وؼبًِ

 : اٌّؼبدٌخ ٚرظجؼ (COOH ) ثبٌزشو١ض

 

 ِٓ رفبػً ٟ٘ أػالٖ ٚاٌّؼبدٌخ  [-A]  ٚاٌزشو١ض  K3 , K2 , K1  اٌضٛاثذ ل١ّخ ٠ّضً  K ٕ٘بٚ       

 اٌذسعخ ِٓ ٘ٛ خبسعٟ ِغبػذ وؼبًِ اٌؾبِغ غ١بة فٟ اٌجٍّشح رفبػً أْ أٞ اٌضبٌضخ اٌذسعخ

 وً أْ ؽ١ش اٌضب١ٔخ اٌذسعخ ِٓ اٌىبسثٛوغ١ً رشو١ض ػٍٝ اٌزفبػً عشػخ اػزّبد ٠ٚىْٛ اٌضبٌضخ

  .ِغبػذ وؼبًِ رغٍه أخشٜ عض٠ئخ رمبثٍٙب ِزفبػٍخ عض٠ئخ

 اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ رشاو١ض رىْٛ اْ ٠غت ػبٌٟ عض٠ئٟ ٚصْ رٞ ث١ٌّٛش ػٍٝ اٌؾظٛي ٌٚغشع

 ٠غبٚٞ اٌزشو١ض ٘زا اْ فشػٕب ٌٚٛ [COOH] اٌٝ ِغب٠ٚخ رىْٛ [OH] ـاي رشاو١ض أْ أٞ ِزىبفئخ

[M]  رظجؼ أػالٖ فبٌّؼبدٌخ  

 

  ػٍٝ عٕؾظً اٌّؼبدٌخ رشر١ت ٚثئػبدح

 

   ػٍٝ عٕؾظً ٚفىٙب ٚثّىبٍِزٙب 

2𝑘𝑡 =
1

[𝑀]2 − 𝐾 − − − − − − 4 − 𝑐    

  إٌٝ ِغب٠ٚبًا  [M] رىْٛ  t = 0   صِٓ فؼٕذ ، اٌجٍّشح صِٓ t ٚ اٌزىبًِ صبثذ ٘ٛ K أْ ؽ١ش 

[MO]  ٞاٌزىبًِ صبثذ إْ أ : 

𝐾 =
1

[𝑀0 ]2    

 إْ ٚافزشػٕب اٌجٍّشح ٌٕٙب٠خ اٌزفبػً إ١ٌٗ ٠ظً اٌزٞ اٌؾذ أٚ  اٌزفبػً ِذٜ ػٍٝ ٚثبالػزّبد   

 ) ( p ) ٠غبٚٞ  ( t ) اٌضِٓ ػٕذ اٌّزفبػٍخ اٌىبسثٛوغ١ً أٚ ا١ٌٙذسٚوغ١ً ِغب١ِغ رشو١ض ٔغجخ

 ثٛاعطخ اٌّزفبػٍخ غ١ش اٌىبسثٛوغ١ً ِغب١ِغ ٔغجخ ثزؼ١١ٓ ٚرٌه p ل١ّخ ؽغبة ٠ّىٓ ؽ١ش
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 غ١ش اٌىبسثٛوغ١ً ِغب١ِغ رشو١ض ٠ىْٛ ٚػ١ٍٗ ( اٌّخزٍفخ اٌزفبػً ِشاؽً خالي اٌزغؾ١ؼ

 : إٌٝ ِغب٠ٚب t اٌضِٓ ػٕذ اٌّزفبػٍخ

[M] =  [ MO ] – [ MO ] P = [ MO ] ( 1-P) ……………..( 4 – D )  

 :  ػٍٝ عٕؾظً األخ١شر١ٓ اٌّؼبدٌز١ٓ ِٚٓ 

2[𝑀 0
 ]2𝑘𝑡 =

1

(1 − 𝑝)2 − 𝐾 … …… . .  𝑒   

1)        اٌّمذاس إْ ٚ  − 𝑝)2          ًثذا٠خ فٟ اٌى١ٍخ اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ رشو١ض ث١ٓ إٌغجخ ٠ّض 

 ثذسعخ ٠ذػٝ ِّٙب ِمذاساًا  ٠ّضً ٚ٘زا   .اٌّزفبػٍخ غ١ش اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ رشو١ض إٌٝ اٌزفبػً

         ثــ ػبدح ػٕٗ ٠ؼجش ٚاٌزٞ Degree of polymerization  (DP) اٌجٍّشح

   ل١ّخ ػٓ ٚثبٌزؼ٠ٛغ
1

(1−𝑝)2
 : ػٍٝ عٕؾظً (   d – 4 ) اٌّؼبدٌخ فٟ   

  2[M0]2  Kt = ( )2   . . . . . . . . . . . . . (4 – f) 

 ث١ٓ اٌخط١ّخ اٌؼاللخ رج١ّٓ أػالٖ ٚاٌّؼبدٌخ اٌزفبػً، صِٓ ِغ ؽشد٠بًا  رضداد اٌجٍّشح دسعخ ٠ؼٕٟ ٚ٘زا

  t .اٌجٍّشح صِٓ ِغ 2{ (p – 1) /1 } أٚ اٌجٍّشح دسعخ ِشثغ

 ال اٌزغش٠ج١ّخ ٌٍٕمبؽ اٌج١بٟٔ اٌخؾ شىً إْ )  االص١ٍٓ وال٠ىٛي   داٞ) ِغ االدث١ه ؽبِغ رفبػً ففٟ

 ٔغجخ رىْٛ ػٕذِب .اٌزفبػً ثذء ػٕذ ٚخبطخ رؾ١ذ إٔٙب أٞ اٌّزٛلغ اٌغٍٛن ِغ و١ٍبًا  رزطبثك

 إْ ، %93 ِٓ أوضش اٌزؾ٠ًٛ ٔغجخ رىْٛ ػٕذِب األخ١شح اٌّشاؽً ٚػٕذ %80 دْٚ اٌزؾ٠ًٛ

 أٗ اٌجؼغ ٚالزشػ اٌضبٌضخ اٌشرجخ ِٓ ١ٌظ اٌزفبػً أْ إٌٝ أدٜ اٌخطٟ اٌغٍٛن ػٓ ٘زا االٔؾشاف

 إْ إٞ اٌىبسثٛوغ١ً ِغّٛػخ ٌزشو١ض ثبٌٕغجخ  3/2 ِٓ أٗ الزشؽٛا ٚآخشْٚ األٌٚٝ اٌشرجخ ِٓ

 : اٌزٛاٌٟ ػٍٝ ٚإٌظف ٚاٌضب١ٔخ اٌضب١ٔخ اٌّشرجخ ِٓ اٌزفبػً أعّبٌٟ

 

 : اٌضبٌضخ اٌذسعخ ِٓ اٌج١ب١ٔخ ٌٍؼاللخ اٌخطٟ اٌغٍٛن ػٓ  اٌؾ١ٛد ثغجت 

  االعزشح رفبػالد ِؼظُ فٟ ِأٌٛف ٘ٛ اٌغٍٛن ٘زا إْ
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 رؾ٠ًٛ ٔغجخ فؼٕذ .ٌزفبػًا ِؾ١ؾ فٟ رؾظً اٌزٟ ٌىج١شحا اٌزغ١شاد ِٓ ٔبرظ ٚاٌغجت .ػبَ ثشىً

  .اٌضِٓ ِٓ لظ١شح فزشح خالي رشو١ض٘ب ٔظف إٌٝ اٌىبسثٛوغ١ٍ١خ اٌّغب١ِغ رشو١ض ٠مً 50%

  ِض٠ظ ِٓ ٠خزفٟ ٘زٖ اٌزؾ٠ًٛ ٔغجخ ػٕذ ٚا١ٌِّٛٔٛش

 ِٓ األٌٚٝ اٌّشاؽً ِٕز اٌزفبػً

 ٠ىْٛ ٘زٖ اٌزؾ٠ًٛ ٚٔغجخ .اٌجٍّشح

 ٔز١غخ ٔغج١بًا  ٚاؽئبًا  اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ

 لطج١خ فٟ وج١ش رغ١ّش ٠ؾظً ٌزٌه

 ِغب١ِغ ألْ ٚرٌه اٌزفبػً،  ِض٠ظ

 إٌٝ رؾٛي اٌّغزمطجخ اٌىبسثٛوغ١ً

 .اعزمطبثبًا  األلً االعزش ِغب١ِغ

 رغ١ّش رأص١ش أْ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ

 اٌزفبػً سػخط ػٍٝ االعزمطبة

 أٗ اال رّبِبًا  ٚاػؾخ غ١ش ٌألعزشح

  .اٌؾ١ٛد عجت ٘ٛ رٌه ٠ؼزمذ

 اٌغٍٛن ػٓ اٌؾ١ٛد ؽبٌخ أِب

 ػب١ٌخ رؾ٠ًٛ ٔغت ػٕذ اٌخطٟ

 : ِضال ِٕٙب أعجبة ػذح إٌٝ ف١ؼضٜ

 اٌزٟ اٌؼب١ٌخ اٌؾشاسح دسعبد ثغجت ( ا١ٌِّٛٔٛشاد ) اٌّزفبػٍخ اٌّٛاد ِٓ وج١شح و١ّخ فمذاْ

 لذ أٚ رطب٠ش٘ب، أٚ ؽشاس٠بًا  رٙشّٙب إٌٝ ٠ؤدٞ لذ ِّب اٌّخٍخً ٌٍؼغؾ ٔز١غخ اٌجٍّشح ػٕذ٘ب رغشٞ

 اٌَىال٠ىٛي فمذاْ ِضً اٌفّؼبٌخ اٌّغب١ِغ ثؼغ رغزٍٙه اٌزٟ اٌغبٔج١ّخ اٌزفبػالد ثؼغ رؾذس

 : اٌزب١ٌخ اٌزفبػالد فٟ وّب CO2 ث١ٙئخ اٌىبسثٛوغ١ٍ١خ اٌّغب١ِغ فمذاْ أٚ اٌّبء ٌغض٠ئبد

* HO-CH2-CH2-OH                      H2O + CH3CHO 

2HO(R-OCO-R'-COO)nH               H2O+H(OCOR-COO-R)nO (ROCOR'-COO)nH * 

HOOC-(CH2)4-COOH                      CO2 + H2O +   furan          

 

 ثبٌغخ رظجؼ إٔٙب اال اٌزفبػً ثذء ػٕذ ٍِّٙخ اٌظغ١شح اٌغض٠ئبد ٘زٖ فمذاْ ػ١ٍّخ رىْٛ ٚلذ

  .اٌزفبػً ِٓ اٌّزأخشح اٌّشاؽً فٟ األ١ّ٘خ
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 رفبػالد ِؼظُ ألْ اٌجٍّشح ِٓ األخ١شح اٌّشاؽً فٟ اٌؼىغٟ اٌزفبػً عشػخ ص٠بدح ٚوزٌه *

 اٌجٍّشح عٙخ إٌٝ اٌزفبػً إصاؽخ اٌظؼت ِٓ ٠ظجؼ إر .ِزٛاصٔخ ػىٛعخ رفبػالد ٟ٘ اٌزىض١ف

 . اٌؼب١ٌخ اٌزؾ٠ًٛ  ٔغت ػٕذ
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 : خبسعٟ ِسبػذ ػبًِ اسزؼّبي ػٕذ اٌجٍّشح ٞححشن

 اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ فؼب١ٌخ لٍخ إٌٝ ٠ؼٛد اٌزىض١ف ثٍّشح فٟ ثجطئ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ اصد٠بد فُسش

 رشو١ض ػٍٝ رؼزّذ اٌجٍّشح سشػخ  أْ ٚعذٔب رمذَ ِب ػٍٝ ٚثٕباًء  اٌىج١شح، ثبٌغض٠ئبد اٌّشرجطخ

 ِضً ِسبػذ وؼبًِ لٛٞ حبِط ِٓ ل١ٍٍخ و١ّخ اسزخذاَ ػٕذ اٌسجت ٌٚٙزا اٌىبسثٛوس١ً، ِغب١ِغ

H2SO4 ٓوؼبًِ اٌحبِط اسزخذاَ فؼٕذ ص١ِٕخ، فزشح فٟ ػبٌٟ عض٠ئٟ ٚصْ ػٍٝ اٌحصٛي ٠ّى 

 رشو١ض  (  d-3) اٌّؼبدٌخ فٟ [+H ] فٟ اٌزشو١ض أٚ ( a-3 ) اٌّؼبدٌخ فٟ ( HA) خبسعٟ ِسبػذ

 : ػٍٝ سٕحصً اٌخبسعٟ اٌّسبػذ اٌؼبًِ

 

 

   

−𝑑[𝑀]

𝑑𝑡
=   ḱ[𝑀−]            −− − (𝟕) 

   

 

 : ػٍٝ سٕحصً ِٕٚٙب (a - 3) اٌّؼبدٌخ فٟ اٌضٛاثذ وبفخ ٠ّضً ḱ اْ ح١ش

 𝑀0 ḱ𝑡 =  
1

1−𝑝
= 𝑘       …… . (8)     

 : أٚ

 𝑀0 ḱ𝑡 =  Х𝑛
 

 
       −  𝑘   ………… . . (9)     

 

 ثبسزخذاَ  اوجش س١ىْٛ اٌض٠بدح ِؼذي إْ اال اٌزفبػً صِٓ ص٠بدح ِغ رضداد اٌجٍّشح دسعخ أ٠عبًء  ٕٚ٘ب

 . خبسعٟ ِسبػذ ػبًِ

 اٌجٌٟٛ ِغ اٌّزجغ األسٍٛة ثٕفس اٌزىض١ف ٌجٍّشح األخشٜ األٔظّخ حشو١خ دساسخ ٠ّىٓ ٕٚ٘ب

 : األٔظّخ ٘زٖ ٚاُ٘ غف١فخ اخزالفبد ِغ أسزشاد

 اٌؼٛاًِ ثغ١بة حزٝ ِمجٌٛخ ثسشػخ رغشٞ ا١ِذاد اٌجٌٟٛ ٌزى٠ٛٓ اٌزىض١ف ثٍّشح رفبػالد -1

  .اٌّسبػذح

 أٚ ا١ٌٛس٠ب ِغ اٌفٛسِبٌذ٘ب٠ذ رفبػً ِٓ إٌبرغخ األخشٜ اٌزىض١ف ثٍّشح رفبػالد ثؼط اْ -2

 حصٛي ثغ١خ لٛاػذ أٚ حٛاِط ل٠ٛخ  ِسبػذح ػٛاًِ  اسزؼّبي إٌٝ رحزبط اٌف١ٕٛي أٚ ا١ٌّال١ِٓ

 . ِمجٌٛخ ثسشع اٌجٍّشح
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 وّب اٌّسبػذح اٌؼٛاًِ ثغ١بة أٚ ثٛعٛد رُغشٞ أْ ٠ّىٓ اٌزىض١ف ثٍّشح رفبػالد ِٓ ػذد ٕ٘بن -3

   ا٠ضٚس١بٔبد اٌذاٞ ِغ  Diols اٌذا٠ٛالد رفبػً ِٓ  poly urethans  ا١ٌٛس٠ضبٔبد رى٠ٛٓ فٟ

Di isocyanates.  

 ثؼط حذٚس ٌزغٕت اٌّسبػذح اٌؼٛاًِ غ١بة فٟ اٌجٍّشح إعشاا ٠فعً اٌحبٌخ ٘زٖ فٟ *

 . اٌّشغٛثخ غ١ش اٌغبٔج١ّخ اٌزفبػالد

 

 حغُ ػٍٝ اٌّؼزّذح اٌحٍم١خ اٌزشاو١ت صجبد ػٓ ٠ؼجش اٌزٞ اٌضشِٛد٠ٕب١ِىٟ اٌؼبًِ ٠ٚؤصش -أ

  .اٌحٍمخ

 اٌحٍم١خ اٌزشاو١ت رى٠ٛٓ إِىب١ٔخ ػٓ ِسؤٚي اٌؼبًِ ٚ٘زا  Kinetic factor  اٌحشوٟ اٌؼبًِ -ة

 . اوجش ٠ىْٛ اٌصغ١شح اٌحٍمبد رىْٛ احزّبي أْ أٞ رىٛٔٙب احزّبي ٠مً اٌحٍمخ حغُ اصداد فىٍّب

 

  اٌزىض١ف ثٍّشح فٟ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌس١طشح

 إٌبح١خ ِٓ وج١شح أ١ّ٘خ راد ٌٍج١ٌّٛش اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌس١طشح إْ أٔفبًء  روشٔب وّب 

 اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ وج١شاًء  اػزّبداًء  رؼزّذ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ اٌف١ض٠بئ١خ اٌخٛاص ألْ ٚرٌه .اٌزىٌٕٛٛع١خ

 : ٌزٌه غشق ػذح ٕ٘بن ٚحب١ٌبًء  .ٌٍج١ٌّٛش

 : اٌّفبعئ اٌزجش٠ذ ثٛاسطخ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌس١طشح 1- 

 فّٓ ٌزا اٌجٍّشح صِٓ ػٍٝ رؼزّذ اٌزىض١ف ثٍّشح فٟ (اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ) اٌجٍّشح دسعخ أْ غبٌّب

 ص١ِٕخ ِذح ثؼذ اٌّفبعئ ثبٌزجش٠ذ اٌزفبػً ثئ٠مبف اٌالصَ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌحصٛي اٌّّىٓ

 اٌج١ٌّٛش رؼشض ػٕذ إر ِسزمش، غ١ش ٠ىْٛ اٌطش٠مخ ثٙزٖ إٌبرظ اٌج١ٌّٛش ٘زا إْ اال .ِحذدح

 حذٚس فٟ اٌفّؼبٌخ اٌّغب١ِغ رشزشن لذ أٚ صب١ٔخًء  اٌجٍّشح رفبػالد حذٚس رسجت لذ صب١ٔخًء  ٌٍزسخ١ٓ

 .ٌٍج١ٌّٛش اٌى١ّ١بئٟ اٌحشاسٞ اٌضجبد ػٍٝ رؤصش ِشغٛثخ غ١ش عبٔج١ّخ ثٍّشح رفبػالد

   : اٌّزفبػٍخ ا١ٌِّٛٔٛشاد ٔست رغ١١ش ثٛاسطخ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌس١طشح -2

 أْ أٞ ا١ٌِّٛٔٛشاد ِٓ ِزىبفئخ غ١ش ٔست ثبسزخذاَ اٌّطٍٛة اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ رحذ٠ذ ٠ّىٓ ٕٚ٘ب

 اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ ث١ٓ اٌزفبػالد رسزّش ٕٚ٘ب ِىبفئ، غ١ش ٠ىْٛ اٌّزفبػٍخ اٌفّؼبٌخ اٌّغب١ِغ ػذد

 غ١ش اٌسالسً ٚرصجح اٌج١ٌّٛش ّٔٛ س١زٛلف ػٕذ٘ب اٌفؼبٌخ، اٌّغب١ِغ أٔٛاع احذ ٠خزفٟ إْ إٌٝ

 . اٌزفبػً ِٛاصٍخ ػٍٝ لبدسح

 اٌضٕبئ١خ ٚاٌحٛاِط  Di amines األ١ِٓ اٌضٕبئ١خ اٌّشوجبد ِٓ ا١ِذاد اٌجٌٟٛ رحع١ش فؼٕذ

 اال١ِٕٛ ثّغب١ِغ ف١ٗ اٌج١ٌّٛش سالسً وبفخ رٕزٟٙ أ١ِٓ اٌذاٞ ص٠بدح اسزخذاَ ػٕذ اٌىبسثٛوس١ً،

 حبٌخ فٟ أِب اٌحبِع١خ، اٌّغب١ِغ ٔفبر ثؼذ أخشٜ رفبػالد أٞ فٟ اٌسالسً ٘زٖ رشزشن فال ٌزٌه

  .وبسثٛوس١ٍ١خ ثّغب١ِغ اٌسالسً وبفخ سزٕزٟٙ ػٕذئز اٌىبسثٛوس١ٍٟ اٌحبِط ِٓ ص٠بدح اسزخذاَ
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 وبٌذا٠ٛالد)  B-B ٚ A-A اٌزشاو١ت ٌّٙب ا١ٌِّٛٔٛشاد ِٓ ٔٛػ١ٓ ثٍّشح ٌٕفشض ػبَ ٚثشىً

Diols  ا١ٌِّٛٔٛش ف١ٗ ٚاسزخذِٕب (اٌىبسثٛوس١ً اٌضٕبئ١خ ٚاٌحٛاِط B-B فبْ ِٕٗ، غف١فخ ص٠بدح 

𝑁𝐴    ّ٘ب A و   B ِٓ ٌىً اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ ػذد    NB  و NA  و   𝑁𝐵   ٍٝػذد ٕٚ٘ب اٌزٛاٌٟ، ػ 

 اٌذاٌخ اٌّغب١ِغ ػذد ث١ٓ فبٌٕسجخ اٌّمبثً، ا١ٌِّٛٔٛش عض٠ئبد ػذد ظؼف غجؼبًء  اٌفّؼبٌخ اٌّغب١ِغ

 ٚاحذ ِٓ الً رىْٛ B ٔٛع ِٓ رٍه ػٍٝ A ٔٛع ِٓ

   𝑟 −   
  𝑁𝐴

  𝑁𝐵  
…… . .  (1)    . .   

  :  إٌٝ ِسب٠ٚخ سزىْٛ اٌى١ٍخ ا١ٌِّٛٔٛش٠خ عض٠ئبد ػذد أِب
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵      

2
 

=  عددالجزيئات الكلية     اٌى١ٍخ اٌغض٠ئبد ػذد 
𝑁𝐴             

2
 𝟏 +

𝟏

𝒓
    …… . . (𝟐)  )       

 اٌّغب١ِغ عضا ػٓ ٠ؼجش اٌزٞ P  اٌزفبػً إرّبَ ٔسجخ ثذالٌخ اٌّؼبدٌخ ٘زٖ ػٓ اٌزؼج١ش ٠ّٚىٓ

 ِٓ اٌّزفبػً اٌغضا ٠ىْٛ رٌه ظٛا فؼٍٝ ِؼ١ٓ، صِٓ ػٕذ  A  ٔٛع ِٓ اٌّزفبػٍخ اٌفؼبٌخ

 (P-1)    إٌٝ غ١ش ِسب٠ٚبًء  ٠ىْٛ   B , A ِٓ اٌّزفبػً غ١ش اٌغضا أِبrp  إٌٝ ِسب٠ٚبًء  B اٌّغب١ِغ

ٚ ( 1- rp) ٍٝاٌّغب١ِغ ِٓ اٌىٍٟ اٌؼذد ٠ٚىْٛ اٌزٛاٌٟ ػ A ، B اٌٝ  ِسبٚٞ اٌّزفبػٍخ غ١ش

  NA (1-   p) ٚ NB (1-rp)      ٍٝاٌّزىٛٔخ  اٌج١ٌّٛش٠خ ٌٍسالسً اٌىٍٟ اٌؼذد ٚاْ اٌزٛاٌٟ ػ 

 ث١ّ١ٌٛش٠خ سٍسٍخ ٌىً ألْ اٌّزفبػٍخ غ١ش B , A اٌّغب١ِغ ِٓ اٌىٍٟ ثبٌؼذد ٠زّضً ِؼ١ّٓ صِٓ ػٕذ

 أٞ اٌفؼبٌخ اٌّغب١ِغ ِٓ اٌىٍٟ اٌؼذ ٔصف ٠ىْٛ  اٌج١ّ١ٌٛش٠خ اٌسالسً ِٓ اٌىٍٟ ٚاٌؼذد ٔٙب٠زبْ

    [  NA(1-P)+NB (1- rp)]½ اٌّمذاس س١سبٚٞ أٗ

𝑋𝑛    اٌجٍّشح دسعخ ِؼذي إْ
 ثذا٠خ فٟ B , A ا١ٌِّٛٔٛش٠ٓ ٌىال اٌىٍٟ ٌٍؼذد ثبٌٕسجخ س١ّضً       

 : اٌٍحظخ رٍه فٟ اٌّٛعٛدح اٌج١ّ١ٌٛش٠خ اٌسالسً ِٓ اٌىٍٟ ٚاٌؼذد اٌزفبػً

𝑋𝑛
    =

𝑴𝟎

𝑴
=  

 𝑵𝑨  𝟏+
𝟏

𝒓
  / 𝟐

 𝑵𝑨  𝟏−𝒑 +𝑵𝑩 (𝟏−𝒓𝒑)  /𝟐
=  

𝟏+𝒓

𝟏+𝒓−𝟐𝒓𝒑
   … . . (𝟑) .   

 رشاو١ض رّضً اٌزٟ r ٚإٌسجخ اٌجٍّشح ٌذسعخ اٌؼذدٞ اٌّؼذي ث١ٓ اٌؼاللخ رٛظح  أػالٖ اٌّؼبدٌخ

 ِٓ ِزىبفئخ رشاو١ض اسزخذاَ ػٕذ ٚػ١ٍٗ p اٌجٍّشح إرّبَ ٚٔسجخ اٌّسزخذِخ ا١ٌِّٛٔٛشاد

 : أػالٖ اٌّؼبدٌخ سزصجح   r = 1 فبْ ا١ٌِّٛٔٛشاد

𝑋𝑛
    =   

𝟏

𝟏−𝒑
  ……… . .  4      

 ػ١ٍّبًء  ِّىٓ غ١ش رٌه إْ اٌشغُ ػٍٝ   (  p = 1    إْ أٞ % 100  ِىزٍّخ  اٌجٍّشح  رىْٛ ٚػٕذِب

 : اٌّؼبدٌخ فزصجح اٌٛاحذ، ِٓ رمزشة أٗ أٞ  ) 

𝑋𝑛
    =   

𝟏+𝒓

𝟏−𝒓
  ……… . .  5       
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 دسعخ) ٌٍج١ٌّٛش  اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ٠حذد اٌزٞ ربِخ، اٌجٍّشح رىْٛ ػٕذِب أٗ أػالٖ رمذَ ِّب ٔذسن

  اٌّحذد اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌحصٛي ٠ّىٓ r إٌسجخ فجزغ١١ش ٚػ١ٍٗ ،(r) إٌسجخ ٘ٛ (اٌجٍّشح

   .األخشٜ اٌزفبػً ظشٚف رضج١ذ ػٕذ رمش٠جبًء 

 : اٌفؼبٌخ اٌّغّٛػخ أحبد٠خ ِشوجبد ثبسزخذاَ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ػٍٝ اٌس١طشح 3- 

 ثئٔٙبا دٚس٘ب ٠ٕٚحصش اٌذاٌخ احبد٠خ ِشوجبد ِٓ ِؼ١ٕخ رشاو١ض ثئظبفخ اٌطش٠مخ ٘زٖ ٚرزُ

  ل١ٍٍخ رشاو١ض رعبف إر ا١ِذاد، اٌجٌٟٛ رحع١ش فٟ وّب .إٌّٛ ِٓ ِٕٚؼٙب اٌج١ٌّٛش٠خ اٌسالسً

 اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ رٞ اٌج١ٌّٛش ػٍٝ اٌحصٛي ٌغشض اٌجٕض٠ٚه حبِط أٚ أٌخ١ٍه حبِط ِٓ

 . اٌّطٍٛة

 ٚصْ رٚ ث١ٌّٛش ػٍٝ اٌحصٛي ٌغشض عذاًء  ٔم١ّخ ١ِِٛٔٛشاد  اسزخذاَ أ١ّ٘خ رظٙش ٕ٘ب ِٓ *

 ِٓ ٚرّٕؼٙب اٌج١ٌّٛش٠خ ٌٍسالسً ِٛلفخ وّشوجبد رسٍه لذ شٛائت أٞ ٚعٛد ألْ ػبٌٟ عض٠ئٟ

 . إٌّٛ

  : اٌجٍّشح ػ١ٍّخ خالي اٌخطٟ  اٌزىض١ف ٌج١ٌّٛش اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ رٛص٠غ

 ِؼشفزٗ أْ وّب اٌجس١طخ اٌغض٠ئبد فٟ رٌه ػٓ و١ٍبًء  اٌج١ٌّٛشاد فٟ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ رؼش٠ف ٠خزٍف

  اٌزجب٠ٓ ٔست ِؼشفخ ٌزا األغٛاي ِخزٍفخ سالسً ِٓ اٌج١ٌّٛشاد رزىْٛ إر عذاًء، ِّٙخ ٚرحذ٠ذٖ

 إْ ، ٚا١ٌّىب١ٔى١خ اٌف١ض٠بئ١خ  خٛاصٗ ػٍٝ ِجبشش ثشىً رؤصش ألٔٙب األ١ّ٘خ فٟ غب٠خ  األغٛاي فٟ

  اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ثزٛص٠غ رؼشف  األغٛاي اٌّخزٍفخ اٌسالسً راد إٌّبرط ٔست رؼ١١ٓ ػ١ٍّخ

Molecular weight distribution  إحصبئ١خ أسس ػٍٝ ِؼزّذاًء  فٍٛسٞ اٌؼبٌُ اشزك ٚلذ  

ّٟ  ثبْ اٌمبئٍخ اٌفشظ١خ ػٍٝ ٔسج١ّخ  : ٠ٍٟ ٚوّب اٌغض٠ئخ حغُ ػٍٝ رؼزّذ ال اٌذاٌخ اٌّغب١ِغ   حفؼبٌ

 رشو١ج١ّخ ٚحذح (  x ) ػٍٝ رحزٛٞ ِضالًء، اسزش ثٌٟٛ عض٠ئخ ػٍٝ اٌؼضٛس احزّبي وبْ إرا فبفزشض

 ِٚغّٛػخ اٌّزفبػٍخ اٌىبسثٛوس١ٍ١ّخ اٌّغب١ِغ ِٓ ( x – 1) ػٍٝ اٌؼضٛس احزّبي ٔفس ٘ٛ ِزىشسح

 اٌضِٓ ٚحذح فٟ اٌىبسثٛوس١ٍ١خ اٌّغب١ِغ رفبػً احزّبي إْ ٚثّب .ِزفبػٍخ غ١ش ٚاحذح وبسثٛوس١ً

  t اٌجٍّشح أغبص ٔسجخ ػٓ ٠ؼجش   p، ْػٍٝ اٌؼضٛس احزّبي فب (  x - 1   ) ِٓ ِغب١ِغ 

    p ( 1 - X )إٌٝ ِسب٠ٚبًء  أٗ أٞ االحزّبالد ٘زٖ ع١ّغ ظشة حبصً ٘ٛ اٌّزفبػٍخ اٌىبسثٛوس١ً

    (    p  -  1 ) فس١ىْٛ ِزفبػٍخ اٌغ١ش  اٌذاٌخ اٌّغب١ِغ ػٍٝ اٌؼضٛس احزّبي أِب

    ِٓ ِٕٙب وً اٌّزىٛٔخ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌغض٠ئبد ِٓ  Nx  ػٍٝ اٌؼضٛس احزّبي فبْ رٌه ظٛا ٚػٍٝ

(  x  )  ِٓ إْ أٞ اٌّزىشسح اٌٛحذاد : 

 𝑁𝑥 = 𝑁𝑝 𝑥−1  1 − 𝑝  …………… . . (1)    

  ) ِٓ اٌّىٛٔخ اٌج١ٌّٛش عض٠ئبد  ػذد ٘ٛ Nx  إْ .اٌىٍٟ اٌج١ٌّٛش عض٠ئبد ػذد رّضً  N إْ ح١ش

 ػذد فبْ N0 ٠سبٚٞ األصً فٟ اٌّسزخذِخ اٌغض٠ئبد ػذد وبْ فئرا  .اٌّزىشسح اٌٛحذاد ِٓ ( 

  : ٟ٘ ٌٍج١ٌّٛش N اٌى١ٍخ اٌغض٠ئبد
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 𝑁  = 𝑁0  1 − 𝑝  …………… . (2) 

  (1) اٌّؼبدٌخ فٟ   N ل١ّخ ػٓ ٚثبٌزؼ٠ٛط 

  𝑁𝑥 = 𝑁0(1 − 𝑝)2𝑝 𝑥−1   …… (𝟑)  

 رىْٛ ػٕذِب اٌج١ٌّٛش٠خ اٌغض٠ئ١خ ٌألٚصاْ اٌؼذدٞ اٌزٛص٠غ اسزخشاط فٟ ِّٙخ اٌّؼبدالد ٚ٘زٖ

 خػ ػٍٝ ٔحصً اٌزشو١ج١ّخ اٌٛحذاد ٚػذد Nx ث١ٓ اٌؼاللخ سسُ ٚػٕذ ( P ) اٌزفبػً إرّبَ ٔسجخ

 :  (p) ٌٍزفبػً ِخزٍفخ ٔست ػٕذ ٚرٌه أدٔبٖ، فٟ وّب ث١بٟٔ

 ِمبسٔخ ٌصغش٘ب اٌسالسً ٔٙب٠خ فٟ اٌّٛعٛدح اٌفؼبٌخ ٌٍّغب١ِغ اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ إٍّٔ٘ب ٚإرا

 اٌّزىٛٔخ ٌٍغض٠ئبد (wx) اٌٛصٟٔ اٌىسش ػٓ اٌزؼج١ش ٠ّىٓ فبٔٗ اٌج١ٌّٛش ٌسٍسٍخ اٌغض٠ئٟ ثبٌٛصْ

ِٓ ( x  ) ٟ٠ٍٟ وّب اٌّىشسح اٌزشو١ج١ّخ اٌٛحذاد ف : 

𝑊𝑥 =
  𝑋𝑁𝑥

𝑁0
                       …………… 4               

 

 سٕحصً Wx ثذالٌخ ( Nx ) ػٓ ٚثبٌزؼ٠ٛط اٌزشو١ج١خ ٌٍٛحذح اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ٘ٛ x اْ ح١ش

 : ػٍٝ

. . . . . . . . . . . . (5) 

 

 ٘زا ٠ٚذػٝ weight distribution  اٌغض٠ئٟ ٌٍٛصْ اٌٛصٟٔ اٌزٛص٠غ رّضً اٌّؼبدٌخ ٚ٘زٖ

 (most probable distribution) احزّبالًء  األوضش ثبٌزٛص٠غ اٌّصبدس ثؼط فٟ اٌزٛص٠غ

 ٔست ػٕذ Wx  ٚ X ث١ٓ اٌؼاللخ سسُ ٚػٕذ    Flory  distribution  فٍٛسٞ ثزٛص٠غ ٚأح١بٔبًء 

 : أدٔبٖ اٌج١بٟٔ اٌزّض١ً ػٍٝ سٕحصً ٌٍزفبػً ِخزٍفخ
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 ثبسزّشاس ٠مً اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ٚاغئخ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌغض٠ئبد ػذد أْ ٔغذ اٌشى١ٍٓ ِمبسٔخ ِٚٓ

 إال رزىْٛ ال ػ١ٍّبًء  اٌّشغٛة اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ راد اٌط٠ٍٛخ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌسالسً ٚوزٌه اٌزفبػً،

 . % 99 ِٓ أوضش رجٍغ ح١ش اٌذاٌخ اٌّغب١ِغ ِؼظُ رفبػً أٞ رمش٠جبًء  اٌزفبػً إرّبَ ػٕذ

  : صٕبػ١بًء  اٌّّٙخ اٌزىبصف ث١ٌّٛشاد أصٕبف ثؼط

  polyestersأسزشاد اٌجٌٟٛ 1- 

  ِض١ٍٓ اٌذاٞ ر١شفضبالد ِغ أٚ اٌجزشفضب١ٌه حبِط ِغ االص١ٍٓ َوال٠ىٛي رىبصف ِٓ رزىْٛ

Dimethyler phthalate (D M T)  ثـ  اٌسٛق  فٟ ٘زٖ ٚرؼشف ( Terylene )  

 . ل٠ٛخ أ١ٌبف ،  Dacron   ٚ  polyester ٚاٌذاوشْٚ

 : األ١ٌٚخ ِٛاد٘ب

 : اٌّبا إظبفخ صُ االص١ٍٓ اٚوس١ذ إٌٝ االص١ٍٓ ثأوسذح ٌٍجزشٚي اٌحشاسٞ اٌسحك ِٓ  -أ

                                                  

      (CH2CH2)O + H2O → HO–CH2CH2–OH  CH2=CH2 + O2                                 

                                                                                       

  : اٌز١شفضب١ٌه حبِط - ة

 أٚ ِسبػذ ػبًِ ثٛعٛد ثبألوسذح اٌٙٛاا ثٛاسطخ أِب  p – xylene  ثبساص١ٍ٠ٓ إي ِٓ ف١حعش

 اٌز١شفضب١ٌه، حبِط ألْ (ر١شفضبالد ِض١ً داٞ) DMT اي إٌٝ ٠حٛي صُ .إٌزش٠ه حبِط ثٛاسطخ

 ٠حٛي اْ ٠غت ٌزا ِجبششح ثٗ  اٌجٍّشح ػ١ٍّخ رسًٙ  ٚال ٠ٚزسبِٝ ٚاالٔصٙبس ٌٍزٕم١خ لبثً غ١ش

 : (DMT) اٌّمبثً االسزش إٌٝ
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  اٌز١شفضب١ٌه حبِط إٔزبط غشق أُ٘    : ٚاعت

  : اٌزفبػً

 

 

 اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ِزٛسػ ث١ٌّٛش ٌزى٠ٛٓ ِسبػذ ػبًِ ثٛعٛد اٌجٍّشح رغشٞ : اٌزفبػً ظشٚف

 رذس٠غ١بًء  اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ ٠ضداد اٌظشٚف ٘زٖ رحذ  ،C  ْ 275 حشاسح ٚدسعخ ِخٍخً ظغػ ٚرحذ

 ثالسز١ى١ّخ حج١جبد إٌٝ إٌّصٙش ٠حٛي ثؼذ٘ب اٌّطٍٛثخ اٌٍضٚعخ إٌٝ ٚصٛالًء  اٌجٍّشح ٚرسزّش

 . ٌٍزص١ٕغ عب٘ضح

 :فٛسِبٌذ٠ٙب٠ذ اٌف١ٕٛي سارٕغبد -3

 1906 : ِٕز اٌسٛق فٟ ِٚزٛاعذح صٕبػ١بًء  ِّٙخ
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  flexible foam   اىَشّخ االعفْغبد

  اىَزؼذدح اىهُذسومغُو ٍغبٍُغ ٍغ  TDIاَضوعُبّبد داٌ اىزيىَِ رفبػو ٍِ رحضش

 

 

 

و المواد التالية تضاف للحصول على منتج ذي لزوجة خاصة و تمنع التسايح او الجريان او تساعد على االلتصاق على 

 :االسصح

 

 

 اىَغزؼَيخ اىَبء مَُخ ػيً ميُب ورؼزَذ االعفْغُخ اىشغىح مضبفخ رحذد اىَزحشسح CO2 مَُخ *

 اىزفبػو فٍ
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 (MDI) ٍُضبُ فُْو داٌ  4, 4-   ـ اه ٍبدح ٍحيهب حو فقذ عبً ثخبسهب TDI ـاه إُ *

 

 

 

  

 : OHمع الـ  NCOالميكانيكية المقترحة للتفاعل المحفز لالمين  

 

 

  ( اىَزغيغو اىَْى راد اىجيَشح أو ) اىحشح اىغزوس ثىاعطخ اإلضبفخ ثيَشح

                                         (chain growth polymerization  )  

 Free radical addition polymerization   

 أو ٍضدوعخ أواصش ػيً ٍحزىَخ ٍىّىٍُشاد ٍِ اىَحضشح اىجىىَُشاد ريل هٍ اإلضبفخ ثيَشح

 رزضَِ واىزٍ اىَزغيغو اىَْى راد اىزفبػالد ٍُنبُّنُّخ حغت ثيَشرهب ورغشٌ حيقُخ ٍشمجبد

 : وهٍ سئُغُخ ٍشاحو صالس ػيً ٍُنبُّنُزهب

  .أمضش أو واحذ رفبػال ورزضَِ :  Initiation اىجذء ٍشحيخ -1
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 ٍِ ٍزؼبقجخ عيغيخ ػيً رزضَِ واىزٍ :  propagation step  االّزشبس أو اىزنبصش ٍشحيخ -2

  .ٍشاد ىؼذح رزنشس اىزٍ اىَزَبصيخ اىزفبػالد

 .أػالٓ اىَزغيغيخ اىزفبػالد رْهٍ وهٍ :  Termination stepاالّزهبء ٍشحيخ -3

  

 فٍ ّغذ اىظشوف ّفظ فؼْذ اىزنبصف، ثيَشح ريل ػِ اىجيَشح ٍِ اىْىع هزا رفبػالد رَزبص

 عشػخ ورنىُ اىضٍِ ثَشوس رذسَغُبًا  اىَزفبػيخ اىَىاد اخزفبء عشػخ رقو اىَزغيغيخ اىزفبػالد

  .رشمُض ثأػيً ٍىعىدح اىَزفبػيخ اىَىاد ألُ اىزفبػو ثذاَخ فٍ ََنِ ٍَب أػيً اىزفبػو

 اىزفبػالد هزٓ حذوس ألُ ورىل صفشاًا، اىجذاَخ فٍ اىَزغيغيخ اىزفبػالد فٍ اىزفبػو عشػخ رنىُ

  initiatior اىجبدئ عضَئبد ٍِ  Active centers فؼبىخ ٍشامض رنىَِ َزطيت

 وٍِ اىضٍِ ٍِ قصُشح فزشح فٍ اىؼظًَ ّهبَزهب إىً ىزصو ثغشػخ اىزفبػو عشػخ رضداد صٌ وٍِ

  رهجظ صٌ ،life time اىضٍٍْ اىزفبػو ػَش حغت ٍؼُْخ ىفزشح صبثزخ رقشَجبًا  اىغشػخ رجقً صٌ

 صبثزخ رقشَجبًا  اىزفبػو عشػخ َجقً اىزٍ اىَشحيخ ورذػً .  initiatior اه اىجبدئ اعزهالك ثؼذ حبالًا 

 ٍِ  اىْىع هزا حشمخ دساعخ فٍ األعبط رؼزجش واىزٍ (steady state) االطشاد ثحبىخ ّغجُبًا 

 ) اىحش ثفزشح اىَيحىظخ اىغشػخ اىزفبػو ػْذهب َجيغ اىزٍ اىضٍُْخ اىفزشح ورذػً اىزفبػالد،

induction period  )، وٍِ األَىُّخ اىزفبػالد فٍ عذاًا  قصُش رنىُ اىفزشح هزٓ إُ غُش 

 .ٍالحظزهب اىصؼىثخ

 

 

 اىَىاد ٍِ مضُش إىً عذاًا  حغبعخ إّهب اىزفبػالد هزٓ ثهب رزغٌ اىزٍ األخشي اىخصبئص وٍِ *

 ثبىـــ اىشبئؼخ اىَىاد هزٓ ٍضو ورذػً عشػزهب ٍِ رقيو أو اىزفبػالد هزٓ رؼطو أُ ثإٍنبّهب واىزٍ

( inhibitors   ) اىَؼُقخ أو ( retardants ).  

  : اىزنضُف وثيَشح اإلضبفخ ثيَشح ثُِ ٍقبسّخ

 ٍىّىٍُشاد ٍِ أو ٍضدوعخ أواصش ػيً حبوَخ ٍىّىٍُشاد ٍِ اإلضبفخ ثىىَُشاد رحضش -1

 األقو  ػيً فؼبىزُِ ٍغَىػزُِ ػبدح رحَو ٍىّىٍُشاد ٍِ فزحضش اىزنضُف ثيَشح أٍب حيقُخ

 اىجىىٍ ٍضو اىْبحُخ هزٓ ٍِ اىصْفُِ ثُِ رزذاخو قذ اىجىىَُشاد ثؼض هْبك أُ ٍِ ثبىشغٌ

 اىنبثشوالمزبً، ٍِ َحضش اىزٌ 6-اىْبَيىُ ٍضو  حيقُخ ٍىّىٍُشاد ٍِ رحضش اىزٍ اٍُذاد

 االَضوعُبّبد ٍغبٍُغ ػيً رحزىٌ اىزٍ اَضوعُبّبد اىذاٌ ٍِ رحضش اىزٍ َىسصبّبد واىجىىٍ

 . وغُشهب اىَضدوعخ، اِصشح ػيً اىَحزىَخ

 وال ػنىعخ غُش رفبػالرهب واُ ػشضُخ ّىارظ رنىَِ رزضَِ ال اإلضبفخ  ثيَشح رفبػالد -2

 . اىزنضُف ثيَشح فٍ مَب اىىحذاد ثُِ ساثطخ ٍغبٍُغ ػيً رحزىٌ

   : اىزبىُخ اىْىاحٍ فٍ اىزنضُف ثيَشح ٍُنبُّنُخ ػِ اإلضبفخ ثيَشح ٍُنبُّنُخ رخزيف -3
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   اىزنضُف ثيـــــــــــــــــــــــَشح                                  اإلضبفخ ثيـــــــــــــــــــــــــَشح    

         أٌ ثُِ اىزفبػو َحصو أُ ََنِ                                  ىنو واحذح ثْبئُخ وحذح رضبف -أ
           

  .اىزفبػو ٍضَظ فٍ عضَئزُِ                                 .اىْبٍُخ ىيغيغيخ ٍزغيغو رفبػو  

  ٍضَظ ٍِ اىَىّىٍُش َخزفٍ *                                 رذسَغُبًا  اىَىّىٍُش رشمُض َقو -ة

     ٍِ األوىً اىَشاحو ٍْز اىزفبػو                                       اىزفبػو اعزَش ميَب 

                                                                                                                                   

   اىجيَشح         

                    اىغضَئٍ اىىصُ رٌ اىجىىَُش َزنىُ -ط

   اىجيَشح ٍِ األوىً اىَشاحو ٍْز اىؼبىٍ

 

 

   اىزنضُف ثيـــــــــــــــــــــــَشح                                  اإلضبفخ ثيـــــــــــــــــــــــــَشح 

  ثبصدَبد ىيجىىَُش اىغضَئٍ اىىصُ َضداد                            رأصُش ىهب اىزفبػو صٍِ صَبدح إُ

   اىغضَئٍ اىىصُ َزنىُ وال اىزفبػو صٍِ                           إُ إال اىغضَئٍ اىىصُ ػيً قيُو

  .اىجيَشح ٍِ األخُشح اىَشاػ فٍ إال اىؼبىٍ                    اىحصُيخ رضداد اىزفبػو صٍِ ثبصدَبد

  .اإلّزبعُّخ

 

  initiators : اىجبدئبد

 رنىَِ ثغُخ ٍزغيغيخ  رفبػالد رجذء اُ ثإٍنبّهب حشح عزوس رنىَِ ػيً قبدسح ٍشمجبد وهٍ 

 واىزٍ اىضىء ثزأصُش أو اىحشاسح ثزأصُش اىَشمت رفنل ٍِ اىحشح اىغزوس رزنىُ .ثىىَُشَخ عالعو

  ورذػً اىضىئُخ واىجبدئبد  Thermoinitiator   اىحشاسَخ ثبىجبدئبد رذػً

phatoinitiators  ًثجبدئبد اىجبدئبد اشزشاك ثغجت اىحشح اىغزوس رْشأ وقذ .اىزىاىٍ ػي 

   rodox initiators  واالخزضاه األمغذح
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  Thermoinitiators: اىحشاسَخ اىجبدئبد(1) 

 اىزفنل طبقخ ورزشاوػ حشح عزوس ٍنىّخ اىحشاسح ثزأصُش رزفنل ٍغزقشح غُش ٍشمجبد  وهٍ 

Dissociation energy  اىزٍ ريل اىَشمجبد هزٓ وٍِ ٍىه / عىه مُيى 167 – 125 ثُِ ىهب 

  Hydroperoxides واىهُذسوثُشومغُذاد مبىجُشومغُذاد أومغغُِ أصشح ػيً رحىٌ

  مجشَذ – مجشَذ و ّزشوعُِ – ّزشوعُِ أواصش ػيً اىحبوَخ واىَشمجبد
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أزمبي االٌىزشْٚ اٌٝ ِشوت ِىٛٔب ِشوت راد اٌىزشْٚ ِفشد  ٚا٠ْٛ سبٌت صُ رضدٚط ٘زٖ     3- 

 .اٌٛحذاد ِىٛٔخ عض٠ئبد راد ٔٙب٠ز١ٓ أب١ٔٛ٠ز١ٓ  وً ِٕٙب لبدس ػٍٝ ثذء رفبػً ثٍّشح 

 

 

  HYكبديء البلمرة بوجود حامض البركلورك و بوجود واهب بروتوني كـ 

 

ِغ  اٌم٠ٍٛخِٚٓ االِضٍخ ػٍٝ ِشوجبد ِٓ ٘زا اٌصٕف ، اٌّشوجبد إٌبرغخ ِٓ رفبػً اٌفٍضاد 

ِٚٓ اُ٘ ٘زٖ اٌى١زٛٔبد ٟ٘   Non – enolisable ketones اٌى١زٛٔبد غ١ش اال١ٌٕٛ٠خ 

  :ْٚ ٠غشٞ اٌزفبػً ػبدح فٟ ِز٠جبد ا٠ضش٠خ ف١ىْٛ رفبػً اٌجذء وّب ٠ٍٟ ْاٌجٕضٚفٟ
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ادئبد فؼبٌخ فٟ ثٍّشح اٌىش٠ٍٛٔزش٠ً ِٚض١ً ١ِضب اوش٠الد ٌٚىٕٙب غ١ش لبدسح ٌمذ ٚعذ ثبْ ٘زٖ اٌت

 ػٍٝ ثٍّشح اٌسزب٠ش٠ٓ 

فٟ ثذء رفبػالد اٌجٍّشح     ionizing radiationوّب  اسزخذِذ االشؼبػبد اٌّؤ١ٔخ  

االٔب١ٔٛ٠خ ٌجؼط ا١ٌِّٛٔٛشاد ِضً االوش٠ٍٛٔزش٠ً ، فمذ اسزخذِذ اشؼخ وبِب ٌجٍّشح 

االوش٠سٍٛٔزش٠ً أب١ٔٛ٠ب ٠ٚؼزمذ ثبْ ١ِىب١ٔى١خ اٌجذء رزعّٓ رى٠ٛٓ اٌغزٚس اٌحشح االٔب١ٔٛ٠خ ِٓ 

 .ٔب١ٔٛ٠ز١ٓ ا١ٌِّٛٔٛش ٚ٘زٖ ثذٚس٘ب رضدٚط ِىٛٔزب ِشاوضا صٕبئ١خ راد ٔٙب٠ز١ٓ ا

 

 

  :ِشحٍخ اٌزىبصش فٟ اٌجٍّشح إٌب١ٔٛ٠خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ سشػخ إٌّٛ 

Propagation and factors affecting propagation rate    

ثؼذ رى٠ٛٓ اٌّشوض اٌفؼبي فٟ ِشحٍخ اٌجذء  ٠ع١ف اٌّشوض اٌفؼبي ِض٠ذا ِٓ عض٠ئبد ا١ٌِّٛٔٛش 

ٔب١ٔٛ٠خ رخزٍف وض١شا ػٓ اٌجٍّشح ثٛاسطخ اٌغزٚس اٌحشح ألْ غ١ش اْ ِشحٍخ إٌّٛ فٟ اٌجٍّشح اال

 .اٌّشوض إٌبِٟ غبٌجب ِب ٠ىْٛ ث١ٙئخ ِضدٚط ا٠ٟٛٔ ِّبصً ٌّب ٘ٛ اٌحبي فٟ اٌجٍّشح اٌىبرب١ٔٛ٠خ 

رزبصش ِشحٍخ إٌّٛ ثىض١ش ِٓ اٌؼٛاًِ ِٕٙب ِب ٠زؼٍك ثظشٚف اٌزفبػً ِٓ ح١ش غج١ؼخ اٌّز٠ت 

ق ثزشو١ت ا١ٌِّٛٔٛش ِٓ ح١ش  االسزمطبة ٚ االػبلخ اٌفشاغ١خ  ٚدسعخ اٌحشاسح  ِٕٚٙب ِب ٠زؼً

ٚغ١ش٘ب ، فمذ ٚعذ ِضال ػٕذ اسزخذاَ اٌى١ً ا١ٌٍض١َٛ فٟ ثٍّشح ػذد ِٓ ا١ٌِّٛٔٛشاد فٟ ِز٠ت 

 :١٘ذسٚوبسثٟٛٔ اْ فؼب١ٌخ ا١ٌِّٛٔٛشاد ٌٍجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ رزشرت ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ 

 سزب٠ش٠ٓ< ا٠ضٚثش٠ٓ < ث١ٛربدا١٠ٓ

رحذ ظشٚف ِشبثٙخ و١ٍب ٌٚىٓ ثبعشاء اٌجٍّشح فٟ اٌف١ٛساْ اٌّٙذسط ٚعذ ػىس اٌزشر١ت  ٌٚىٓ

 اٌسبثك 

 ا٠ضٚثش٠ٓ< ث١زبدا١٠ٓ< سزب٠ش٠ٓ
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ثشٟء ِٓ  ػٍٝ سشػخ اٌزىبصش فٟ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ٚػ١ٍٗ سٕزىٍُ ػٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح

   اٌزفص١ً 

  Counterionربص١ش اال٠ْٛ اٌّشافك    -أ   

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌشئ١س١خ اٌّحذدح ٌسشػخ اٌجٍّشح ٘ٛ ِذٜ االسرجبغ ث١ٓ اٌّشوض اٌفؼبي االٔب٠ٟٛٔ 

ٚرؼزّذ ٘زٖ ػٍٝ غج١ؼخ اٌىبر١ْٛ اٌّشافك فمذ ٚعذ ثبْ ص٠بدح حغُ اٌىزب٠ْٛ  .ٚاٌىزب٠ْٛ اٌّشافك 

 اٌّشافك رمًٍ ِٓ سشػخ رفبػً إٌّٛ 

٠الحع ثبْ سشػخ اٌزىبصش رىْٛ اسشع  ٚرٌه ٌصؼٛثخ رزاٚثٗ ِٓ لجً اٌّز٠ت اٌّسزمطت ث١ّٕب

x 10 6.5 ثىض١ش ثبٌٕسجخ ٌآل٠ٛٔبد حٛاٌٟ 
4
10ِٓ فمذ رجٍغ  

2
 – 10

4
اظؼبف سشػخ اٌجٍّشح    

ٌٟ اْ سشػخ اٌجٍّشح ٌّٕظِٛخ ِٓ اٌىبرب٠ٛٔبد ا٠ٚالحع ِٓ اٌغذٚي اٌذ . ثٛعٛد ِضدٚط ا٠ٟٛٔ 

ٟ٘ ػىس ِب ٠الحع ثبٌٕسجخ ٌسشػخ   اٌّشافمخ فٟ ِز٠ت راد لٛح اراثخ ظؼ١فخ ِضً اٌذا٠ٛوسبْ

اٌجٍّشح فٟ اٌف١ٛساْ اٌّٙذسط ، ٠ٚؼٛد سجت رٌه اٌٝ لٛح االسرجبغ ث١ٓ عض٠ئٟ اٌّضدٚط اال٠ٟٛٔ  

 .فٟ اٌّز٠ت اٌعؼ١ف ٟ٘ اٌزٟ رحذد سشػخ اٌجٍّشح ١ٌٚس وجش حغّٙب اٚ لبث١ٍخ رز٠ٚجٗ 

 ٌٍسزب٠ش٠ٓ  ربص١ش اال٠ْٛ اٌّشافك ػٍٝ سشػخ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ  : 6.4عذٚي 

سشػخ اٌزىبصش فٟ حبٌخ ٚعٛد  اال٠ْٛ اٌّشافك  

ِٛي /ٌزش) kp ا٠ٟٛٔ  ِضدٚط 

 فٟ اٌف١ٛساْ اٌّٙذسط  (صب١ٔخ .

 

 سشػزٗ فٟ اٌذا٠ٛوسبْ

Li 
+

 

 

160 0.94 

Na
+

 

 

80 

 

3.4 

 

K
+

 

 

80 – 60 

 

19.8 

 

Rb
+

 

 

80 – 50  

 

21.5 

 

Cs
+

 22 24.5 

 

 

  Solvent Effectربص١ش اٌّز٠ت  –ة  

 salvation powerٌٍّز٠ت دٚس وج١ش فٟ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ فىٍّب اصدادد لٛح اٌززاٚة  

اصدادد لذسح اٌّز٠ت ػٍٝ فصً ٚ اثؼبد عضئٟ  اٌّضدٚط اال٠ٟٛٔ ػٓ ثؼعٙب ِؤد٠ب ثزٌه اٌٝ اٌٝ 

اٌزغ١ش اٌىج١ش اٌحبصً فٟ سشػخ اٌزىبصش ػٕذ     4-6))ص٠بدح سشػخ اٌجٍّشح ف١الحع ِٓ اٌغذٚي 

 .اٌّز٠ت ِٓ اٌف١ٛساْ اٌّٙذسط اٌٝ اٌذا٠ٛوسبْ اٌّز٠ت اٌعؼ١ف رغ١ش 

٠ٛظح رغ١ش سشػخ اٌجٍّشح فٟ ػذد ِٓ اٌّز٠جبد اٌّبٌٛفخ اٌزٟ رخزٍف فٟ لٛح  4 – 7ٚاٌغذٚي 

  .اراثزٙب 
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 رغ١ش سشػخ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ  ثزغ١ش لٛح اراثخ اٌّز٠ت ػٕذ ثٍّشح اٌسزب٠ش٠ٓ : ( 7 – 4 )عذٚي 

 ثٛعٛد ا٠ْٛ ا١ٌٍض١َٛ ( ة)ثٛعٛد اٌصٛد٠َٛ وأ٠ْٛ ِشافك   (أ)

سشػخ اٌجٍّشح  صبثذ اٌؼضي اٌىٙشثبئٟ اٌّز٠ت

 kp    صب١ٔخ .ِٛي\رشي 

 

  2.2 )ة) اٌجٕض٠ٓ

 5 2.2 )أ)دا٠ٛوسبْ 

 550 7.6 ( ة) اٌف١ٛساْ اٌّٙذسط

 3800 5.5 (أ)داٞ ١ِضٛوسٟ ا٠ضبْ  - 2،1
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 ١ٔخ ٚاٌّسزخذَ فٟ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ِٓ اٌّز٠جبد غ١ش اٌجشٚدار ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌّز٠ت  

Aprotic solvents   ٌىٟ ال رؤدٞ اٌٝ حذٚس رفبػالد االٔزٙبء ٠ٚغت اْ رىْٛ اٌّز٠جبد

ِسزمطجخ ٌىٟ ٠ىْٛ ثبِىبٔٙب فصً ٚاثؼبد عضئٟ اٌّضدٚط اال٠ٟٛٔ ػٓ ثؼعّٙب ٌىٟ رفسح 

 ي االٔب٠ٟٛٔ اٌّغبي ١ٌٍِّٛٔٛش ٌىٟ ٠عبف اٌٝ اٌّشوض اٌفؼب

 

   Ionic-association :ع اال٠ٟٛٔ َربص١ش اٌزظ –ط 

ٌمذ ٌٛحظذ ٘زٖ اٌظب٘شح فٟ ػذد ِٓ أظّخ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ٚخبصخ فٟ حبٌخ اسزخذاَ 

ِشوجبد ا١ٌٍض١َٛ وجبدئبد ثٍّشح أب١ٔٛ٠خ اْ ٘زا اٌزغّغ ٠ؼٛد اٌٝ ا٠ْٛ ا١ٌٍض١َٛ اٌزٞ ١ّ٠ً اٌٝ 

 :رى٠ٛٓ اسرجبغبد ِغ ٔٙب٠بد اٌسالسً اٌج١ّ١ٌٛش٠خ االخشٜ ثبٌشىً اٌزبٌٟ 

ظب٘شح اٌزغّغ ث١ٓ اٌّضدٚعبد اال١ٔٛ٠خ ٚرٌه ثسجت أخفبض ٌضٚعخ  ٚلذ اسزذي ػٍٝ حذٚس

ِض٠ظ اٌجٍّشح ػٕذ اظبفخ ِٛاد لبدسح ػٍٝ رحط١ُ ِشوجبد ا١ٌٍض١َٛ ثٛاسطخ اٌّبدح اٌّبٔحخ 

  proton donorٔبد ٌٍٚجشٚد

اص١شا وج١شا ػٍٝ سشػخ اٌجٍّشح ألٔٙب رم١ذ اٌّضدٚعبد دٌمذ ٚعذ ثبْ ظب٘شح اٌزغّغ ٘زٖ رؤصش 

اال١ٔٛ٠خ ، اٌّشاوض اٌفؼبٌخ ، ٚرّٕغ ّٔٛ٘ب ، ٚٚعذ ثبْ ظب٘شح اٌزغّغ ٘زٖ رؼزّذ ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ 

  End groupsاٌؼٛاًِ ِٕٙب ِب ٠زؼٍك ثطج١ؼخ اٌىبرب٠ْٛ اٌّشافك ٚرشو١ض اٌّغب١ِغ إٌٙبئ١خ 

 .ٌّزؼٍمخ ثظشٚف اٌجٍّشح ِضً اٌحشاسح ٚلطج١خ اٌّز٠ت  ٚرشو١ض اٌجبدئ اظبفخ اٌٝ اٌؼخاًِ ا

ثبٌشغُ ِٓ اٌزبص١ش اٌىج١ش ٌٍزغّغ ػٍٝ سشػخ اٌجٍّشح األ أٗ ٚعذ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساسبد اْ 

ربص١شٖ ػٍٝ اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ ل١ًٍ عذا ، ار ٠ّىٓ رم١ًٍ حذٚس ظب٘شح اٌزغّغ اِب ثبظبفخ ثؼط 

عض٠ئٟ اٌٛاغئ اٚ ثبظبفخ لٛاػذ ٠ٌٛس اٌمبدسح ػٍٝ ِشوجبد ا١ٌٍض١َٛ اٌؼع٠ٛخ راد اٌٛصْ اي
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رى٠ٛٓ اسرجبغبد صب٠ٛٔخ رٕبسم١خ ِغ ا١ٌٍض١َٛ اٚ ثض٠بدح دسعخ اٌحشاسح اٚ ثبظبفخ و١ّبد ل١ٍٍخ ِٓ 

ثؼط اٌّز٠جبد اٌمبدسح ػٍٝ رى٠ٛٓ ِشوجبد ِؼمذح ِغ ا٠ْٛ ا١ٌٍض١َٛ ِٚٓ االِضٍخ ػٍٝ ٘زٖ 

دسط ار ٠ّىٓ رٛظ١ح االسرجبغ ث١ٓ اٌّز٠ت ٚاٌّضدٚط اٌّز٠جبد ٘ٛ اٌذا٠ٛوسبْ ، ٚاٌف١ٛساْ اٌّٗ

 :اال٠ٟٛٔ وّب ٠ٍٟ 

 

  Monomer structureرشو١ت ا١ٌِّٛٔٛش  -د  

رؼزّذ فؼب١ٌخ ا١ٌِّٛٔٛشاد ارغبٖ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ػٍٝ لطج١خ اٌّغب١ِغ اٌّؼٛظخ فٟ 

اٌّغب١ِغ اٌّؼٛظخ ػٍٝ ا١ٌِّٛٔٛش ٚػٍٝ اٌضجبد اٌشصٔبٔسٟ  ٌؤل٠ْٛ إٌبرظ فىٍّب اصدادد لبث١ٍخ 

سحت االٌىزشٚٔبد وٍّب اصدادد فؼب١ٌخ ا١ٌِّٛٔٛش رغبٖ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ، فمذ ٚعذ ِٓ دساسخ 

اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ألُ٘ ا١ٌِّٛٔٛشاد ثبسزخذاَ اال١ِذاد وجبدئبد فٟ ِز٠جبد ا٠ضش٠خ  اٚ فٟ 

  :ٌٟاال١ِٔٛب اٌّسبي إْ فؼب١ٌخ ٘زٖ ا١ٌِّٛٔٛشاد ٟ٘ حست اٌزشر١ت اٌزب

 ث١ٛربدا١٠ٓ< سزب٠ش٠ٓ < ِض١ٍّ١ضباوش٠الد < اوش٠بٚٔزش٠ً 

 

 رفبػالد االٔزٙبء فٟ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ 

Termination reactions in anionic polymerization  

رخزٍف اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ و١ٍب ػٓ أٛاع اٌجٍّشح االخشٜ ِٓ ح١ش رفبػالد االٔزٙبء ، فبْ  

رفبػالد االٔزٙبء لذ رىْٛ ِؼذِٚخ فٟ حبٌخ اخز١بس اٌظشٚف إٌّبسجخ ِٓ ح١ش اٌّز٠ت ٚٔمبٚح 

 ا١ٌِّٛٔٛش ٌٚٙزا اٌسجت ثبٌزاد ٠طٍك ػٍٝ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ثبٌجّشح اٌح١خ 

Living polymerization   . 

فجشىً ػبَ رمزصش رفبػالد االٔزٙبء ػٍٝ اشزشان اٌّز٠ت اٚ ثؼط اٌّغب١ِغ اٌفؼبٌخ فٟ حبٌخ 

 :ٚعٛد٘ب فٟ ا١ٌِّٛٔٛش ٚرشًّ رفبػالد االٔزٙبء ػٍٝ فمذاْ ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌسبٌت وّب ٠ٍٟ
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ثٍّشح غ١ش اْ ٌٙزا اٌزفبػً غبلخ رٕش١ػ ػب١ٌخ ٔسج١ب ٚػ١ٍٗ فٟٙ غ١ش ِشغٛثخ رحذ ظشٚف اي

االٔب١ٔٛ٠خ االػز١بد٠خ ٠ٚسزذي ػٍٝ ٚعٛد إٌٙب٠بد اٌح١خ اٌفؼبٌخ فٟ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ِٓ ػذح 

ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٕٙب ِضال ص٠بدح ٌضٚعخ ِحٍٛي اٌجٍّشح  ثؼذ اظبفخ ١ِِٛٔٛش ِؼ١ٓ ثؼذ خضْ 

ثٛاسطخ    block polymersاٌّحٍٛي ٌفزشح ِؼ١ٕخ ٚاِىب١ٔخ رحع١ش وٛث١ٌّٛشاد  لبٌج١خ

اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ٠ٚسزذي ػٍٝ االحزفبظ ثبٌٕٙب٠بد اٌفؼبٌخ فٟ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ ِٓ ٚعٛد 

 اٌؼاللخ اٌزغش٠ج١خ ث١ٓ ِؼذي دسعخ اٌجٍّشح ٚٔسجخ ا١ٌِّٛٔٛش اٌٝ اٌجبدئ 

𝑋𝑛 = 𝐶
[𝑀]

[𝐼]
   

 

اد ٔٙب٠ز١ٓ رؼزّذ ل١ّزٗ ف١ٙب ارا وبْ اٌّشوض اٌفؼبي ثشىً أب٠ْٛ اٚ ِشوض فؼبي ر C ح١ش اْ 

 Cأب١ٔٛ٠ز١ٓ إٌبرغخ ػٓ اصدٚاط اٌّشاوض اٌفؼبٌخ اٌّٛعٛدح ث١ٙئخ عزٚس حشح أب١ٔٛ٠خ ، فم١ّخ 

 .فٟ اٌحبٌخ اٌضب١ٔخ   ٚ اص١ٕٓفٟ اٌحبٌخ االٌٚٝ  ٚاحذا رىْٛ 

 

 حشو١خ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ 

Kinetics of anionic polymerization  

ٌغشض رٛظ١ح حشو١خ اٌجٍّشح  االٔب١ٔٛ٠خ سٕبخز اٌّضبي اٌزبٌٟ  ، ٌٚزىٓ اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ  

فّشاحً اٌجذء ٚاٌزىبصش  (M)ثٛاسطخ ا١ِذا اٌجٛربس١َٛ وجبدئ ٌٍجٍّشح ١ٌِّٛٔٛٚش ِضً اٌسزب٠ش٠ٓ 

 ٚاالٔزشبس وّب ٠ٍٟ 

 اٌجذء 

 

 

 اٌزىبصش اٚ االٔشبس 
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 ِشحٍخ االٔزٙبء 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ّٚىٓ اٌزؼج١ش ػٓ سشػخ رفبػالد اٌّشاحً اٌضالصخ وّب ٠ٍٟ  
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٘ٛ صبثذ أزمبي اٌسٍسٍخ اٌٝ اٌّز٠ت        Csح١ش اْ 
𝑘𝑡𝑟 .𝑠

𝑘𝑝
اْ   12، ٠ٚالحع ِٓ اٌّؼبدٌخ      

سشػخ اٌجٍّشح رؼزّذ اػزّبد وٍٟ ػٍٝ رشو١ض ا١ٌِّٛٔٛش ٚرشو١ض اٌجبدئ ٚرزٕبست ػىس١ب ِغ 

 .رشو١ض اٌّز٠ت 

اِب ثبٌٕسجخ ٌٍٛصْ اٌغض٠ئٟ فبٔٗ ٠ؼزّذ ثبٌذسعخ االٌٚٝ ػٍٝ رشو١ض ا١ٌِّٛٔٛش غ١ش أٗ ٠زٕبست 

ػىس١ب ِغ رشو١ض اٌّز٠ت ٚصبثذ أزمبي اٌسٍسٍخ اٌٝ اٌّز٠ت ٚاْ اٌّز٠ت االخ١ش ٠ؼزّذ اػزّبد 

 وٍٟ ػٍٝ دسعخ اٌحشاسح فؼٕذِب رشرفغ دسعخ اٌحشاسح رضداد سشػخ رفبػالد االٔزٙبء ٚثزٌه ٠مً

اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ ٌٍج١ٌّٛش إٌبرظ ٌٙزا اٌسجت رغشٞ رفبػالد اٌجٍّشح االٔب١ٔٛ٠خ فٟ دسعبد حشاسح 

ِٕخفعخ ٠ٚغت اعشاء اٌجٍّشح فٟ ِز٠جبد ال رشزشن فٟ رفبػالد أٙبء اٌسٍسٍخ ثغ١خ اٌحصٛي 

 .ػٍٝ ث١ٌّٛشاد رٞ ٚصْ عض٠ئٟ ػبٌٟ ٚحبد االٔزشبس
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