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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



7
: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



10
 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


