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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•



3
: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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: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



7
ٌ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•


