
2
ٌّ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
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ٌّ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 ) 



15
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



21
 :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



23
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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