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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
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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


