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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



30
: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


