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بأنواعاألخرىعاتالصناتمدالكيميائيةوالصناعات.المصنعةالسلعمنالعديدفيمهًمادوًراالكيميائيةالصناعةتؤدي

الكيميائيةالرئيسيةالمنتجاتوتشملمباشر،بشكلبهاينتفعالتيالكيميائيةالموادمنالعديدتنتجكما.الموادمنمختلفة
لمنظفاتاصناعةفيتدخلالتيالموادالنتاجمباشرغيرأوبشكل.الخ....والغازاتوالوقودوالقواعدالحوامضمثل

لحافظةاوالموادواألصباغواألسمدةاالصطناعيةواألليافوالبالستيكالورقومنتجاتوالسبائكوالزجاجواألدوية

.لألطعمة

المنتجوهومثالً،بريتيكالكفحامض.أخرىمنتجاتتصنيعفيأساسيةموادالكيميائيةللصناعةالرئيسيةالمنتجاتأغلبتُْستَْخدم

الكلورساسيةاألالكيميائيةالموادومن.أخرىكيميائيةموادإنتاجوفياألسمدة،إنتاجفييستخدماألقطار،منالعديدفياألساسي

وقد.البالستيكنتاجإفيالمستخدمةالكيميائيةوالموادوالجيرالصوديومهيدروكسيدمثلالقلويات،وكذلكواألوكسجينوالنيتروجين

.األقطارمنعدديفومكاتبمصانعلهاالتيالجنسيات،المتعددةالشركاتأيديفيالحاضرالوقتفيالكيميائيةالموادإنتاجتركز

الشركاتانعمصوتنتج.التكلفةلتخفيضوذلكالخام،الموادفيهاتتوفرالتياألقطارفيمصانعهاإنشاءالشركاتهذهوتحاول

إنتاجطرقالىتحتاجالتيالكيميائيةالموادولكنالنامية،األقطارفياألساسيةالكيميائيةالموادمنالعديدالجنسيات،المتعددة

.الصناعيةالدولفيعادةتنتجمتقدمة



تحويلأجلمنناعةالصفيالمستخدمةاألساسيةالكيميائيةالعملياتورصدوتحسينتطويرفيالصناعيةالكيمياءتعملكذلك

.للمجتمعالمفيدةالتجاريةواالصنافمنتجاتإلىالخامالمواد
موادتطويرعلىالبرامجهذهفيالكيميائيونويعمل.بهاخاصةوتطويرأبحاثبرامجالكبيرةالكيميائيةالشركاتأغلبتجري

.يالكيميائاإلنتاجوتقنيةطرقتحسينوكذلكالمعروفة،الكيميائيةللموادجديدةاستخدامطرقواستحداثجديدة

مثالً؛كبيرةبكمياتالمبيداتفاستخدام.البيئةوتلوثبالسالمةتتعلقمشاكلالكيميائيةالصناعةحققتهالذيالنجاحورافق

التخلصسالمةمانضيتحتمضارةنفاياتعنهنتجالكيميائياتبعضإنتاجفإنلذلكوإضافة.والماءالتربةتلوثإلىأدّى

قالمناطسكانصحةتهديدإلىحفظهاأماكنمنالخطيرةالنفاياتهذهتسربيؤديفقد.خاصةاحتياطاتواتخاذمنها

.األماكنلهذهالمجاورة

. تةي تسةببت فيهةاوقد كان على الشركات الكيميائية أن تنفق أمواالً طائلة في محاولة منها لحل المشاكل البيئيةة ومشةاكل السةالمة ال

مة للةتخلص مةن فهي تعمل مثال على تطوير مبيدات تتحلل بسرعة إلى مواد غير ضارة بالبيئة، كما تعمل على تطوير طةرق أكثةر سةال

ي مصةانعها وإضةافة لةذلك، فقةد حسةنت هةذه الشةركات مةن إجةراءات السةالمة فة. النفايات الكيميائية، ولتنظيف أماكن حفظ هذه النفايةات

.الكيميائية، محاولة منها لمنع وقوع الحوادث
ي ذلةك اسةتنزاف طبقةة وسوف تدرس الكيمياء الصناعية أيضا العواقب البيئية واالقتصادية الحالية لتوسيع النشاط الصناعي بما فة

تقنيةةات وسينصةةب التركيةةز علةةى ال. األوزون، واألمطةةار الحامضةةية، واالحتبةةاس الحةةراري والمةةواد الكيميائيةةة المخلةةه  بالصةةحه العامةةة

. الكيميائية الناشئة على أساس مبادئ الكيمياء الخضراء، وإعادة تدوير المياه والوقود البديل

ي يةةرتب  الكيميةةاء الصةةناعيه تختلةةف عةةن مواضةةيع فةةروع الكيميةةاء األخةةرى ، حيةةم يةةتم التطةةرق هنةةا لموضةةوع كيميةةائي  صةةناع

.بمفردات الصناعه بوجه عام وببعض العلوم األساسيه الالزمه لها بوجه خاص 



-:بالصناعه هنالك عدة علوم ترتبط 

(.وهو المهم ) الجانب األقتصادي-1

.علم األحصاء -2

.الهندسه الكيميائيه -3

.البيئه -4

هةي منتةوج تحويل  المادة الكيميائيه األوليه الخام الى مادة جديةده و-:الصناعه الكيميائيه

.الماده األوليه الخام موجوده في الطبيعه . صناعي له فائده في حياتنا 

مليةات هةو الفةرق بةين المبةالم المصةروفة علةى المةواد األوليةه وع-:الجانب األقتصادي 

.يه التفاعل والربح الناتج من المنتوج الصناعي ، ولكن ليس على حساب النوع



 (Poly-Mero)تعود كلمة البويمر الى اشتقاقها في اللغة الالتينية والتي تتكون من مقطعين هما ▪
ضخمة لذلك يمكن االشارة الى البوليميرات الى مركبات الجزيئات ال( الوحدة-متعدد)والتي تعني باللغة العربية 

جزيئة ولقد اتفق في الوقت الحاضر على ان تسمية مركبات الجزيئات الضخمة للمركبات التي تتحاوز اوزانها ال
.الى عدة ماليين5000تقريبا 

:تعريف البوليمر
ضخم مكون من سلسلة طويلة من الذرات ترتبط معا عن طريق اواصر تساهمية ويتم تخليقهو جزي: البوليمر

والتي تنتج من خاللها تفاعل جزيئات صغيرة يسمى كل )Polymerization)البوليمرات بواسطة عملية البلمرة 
اي احادي الوحدة Monomer ))واحد منها مونيمر 

n= The degree of polymerization (DP)
A= The repeating unit

مقدمة عن البوليمرات : الثانيالفصل 



-:يمكن الحصول على البوليمرات من مصدرين أساسيين هما 

والجلودRubberوالمطاطPlasticsالبالستيكيةالموادومنهاحديثاالعالميةاالسواقغزتالتيالموادوهي

Syntheticالصناعية LeatherالنايلونوأقمشةNylonesآستروالبوليPolyestersاالصباغوبعض

DyesالواقيةوالطالئاتCoatingsوغيرها.
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Natural Polymersالبوليمرات الطبيعية  •

باتيةالنواألصماغالطبيعيوالمطاطوالقطنالخشبذلكمثال،حيوانيأونباتيأمامصدرهامركباتوهي

لحياتناضروريةطبيعيةبوليمريةمركباتوجميعهاالطبيعيوالحريروالوبروالشعروالجلودوالصوف

مراتبوليتعدالتيالغذائيةالموادومن.حيوانيةأونباتيةمصادرمنعليهاالحصولويمكناليومية

.CelluloseالسيليلوزProteinوالبروتينStarchالنشاءهيطبيعية

Synthetic Polymersالبوليمرات المحضرة  •



الصيم البنائية والتسمية للبوليمرات 

الصيغة البنائية للبوليمرات❖

.هي بنية الجزئ الذي يتضح من خاللها نوع و عدد الذرات و توضح كيفية اتصال الذرات مع بعضها•

وضع الحرف لذا يمكن االستعاضة عن كتابة او رسم ذلك الجزئ بوضع  الصيغة البنائية المتكررة بين قوسين و ي•
n ليبين عدد مرات تكرار الوحدة البنائية.

 Nomenclature of Polymersتسمية البوليمرات ❖

طع متعدد او يتم تسمية البوليمرات من خالل االستعانة بمصدر اسمائها من جزيئاتها االحادية ويكتفي باضافة المق•
مر الى اسم المصدر وتعتبر هذه التسميات االكثر شيوعا وخاصة البوليمرات المحضرة من موني“”Polyبولي 

واحد كما هو في المثال الموضح ادناه

أثيلين  متعدد االثيلين



Linear Chain Polymersالبوليمرات الخيطية البسيطة  ❑

اليشيرميةالتسمنالنوعهذاأن.البوليمريةالجزيئةفيالطرفيهالمجاميعذكرويهمل.لهاالمكونهالمونومراتبأسماءتسمى

Crossتشابكهامدىحيثمنالبوليمريةالجزيئاتطبيعةالى LinkingتفرعهاأوBranching.هذهالتسميةطريقةوتتلخص

معقداأومركباأسماكانأذاقوسينبينالمونوميراسموضعمالحظةمعللمونوميرالعلمياالسمقبل(Poly)بوليكلمةبكتابة

-:التاليةاألمثلهفيكما

بولي ستايرين

Poly styrene
(الفا ميثل ستايرين)بولي 

Poly(alpha-methylstyrene)

(كحول الفنييل)بولي 

Poly(vinyl-alcohol)



تسمية البوليمرات الناتجة عن تفاعل التكثيف أو األضافة❑

آخرنوميرموبلمرةمنتتكونأنهاأوالتكثيفبطريقةمعينمونوميربلمرةمنالبوليمراتبعضتتكون

:هأدناالبوليمرذلكمثال،مختلفينمونومرينمنالبوليمرتحضيريمكنأي.األضافةبطريقة

ةالذي يحضر منه بتفاعالت االضافه التي تتم بطريقيسمى مثل هذا البوليمر نسبة الى المونومير 

Ring opening polymerizationفتح الحلقات  : فعلى هذا األساس يسمى 

Polyoxiraneبولي أوكسيران  

Poly( ethylene oxide)( أوكسيد االثيلين) أو بولي 

:  أما عند أعتباره مشتقا من كاليكول االثيلين وذلك بواسطة تفاعل التكثيف المبين أدناه

-:فعلى هذا األساس يسمى البوليمر كما يلي

Poly (ethyleneglycol)( كاليكول االثيلين)بولي

-Poly (1,2( اثيلين داي أول-1،2)أو بولي  ethylenediol)



Nomenclature of Condensation Polymersتسمية البوليمرات التكثيفية 



Nomenclature of Copolymers( الكوبوليمرات) تسمية البوليمرات المشتركة ❑

ماسبذكروذلكأكثرأومونومرينبلمرةمنعشوائياالمتكونه(الكوبوليمرات)المشتركةالبوليمراتتسمى

نوالبيوتاداييالستايرينمنالمتكونالكوبوليمريسمىفمثال(Co)المقطعوبينهمابوليكلمةبعدالمونوميرات

:كمايأتي

Polystyrene – Co – butadiene

بيوتادايين-مشترك–بولي ستايرين 

:يأتيكماوالستايريناكريالتميثامثيلمنالمتكونالكوبوليمرويسمى

Poly( methyl methacrylate )– Co – styrene

بيوتادايين-مشترك–بولي ستايرين 

يةتسمعندفمثال.الطريقةبنفسأكثرأومونومراتثالثمنالمتكونالكوبوليمرتسميةويمكن

:كمايأتي،ABSبمطاطتجارياالمعروفواالكريلونتريلوالبيوتادايينالستايرينمنالكوبوليمر

Poly( styrene-Co-butadiene-Co – acrylonitrile)

(اكريلونتريل-مشترك-بيوتادايين-مشترك-ستايرين)بولي 
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ع الكوبوليمرات تسمية الكوبوليمرات المتناوبه التي تتناوب فيها المونوميرات في السلسلة البوليمرية ، تتبع نفس الطريقه المتبعه م

وتسمى هذه الطريقة بطريقة ( متناوب)والذي يعني Alternativeبالمقطع  من المصطلح ALT( كو)العشوائية التكوين عدا استبدال المقطع 

:مرية كما يأتي فمثال يمكن تسمية الكوبوليمر المتكون من االثيلين وأول أوكسيد الكاربون المتناوبان في السلسلة البولي. Ceresaكيريسا 

Poly (ethylene-ALT-Carbonmonooxide)

(أول أوكسيد الكاربون-متناوب–اثيلين )بولي 

يكونونواآلخرونالرئيسيةالبوليمريةالسالسليكونأحدهماأكثرأومونومرينمنيتكونالذيالمطعمالكوبوليمرفي

:أدناهمبينكماالرئيسيةبالسلسلةمرتبطهفروعا
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بوليمركوتسميةفيمكنالمصطلحمصدرهالذيبالحرفالمقطعيستبدلالكوبوليمراتهذهتسميةعند

:التركيبذووالبيوتاداييناالكريلونتريلمثلمونومرينمنبلوكاتمنمتكون

خراالبالبعضبعضهامرتبطهلهاالمكونهالمونومراتمنكتل(بلوكات)منالكوبوليمراتهذهسالسلتتكون

:اآلتيالمخططفيكمكيميائيةبأواصر

: كما يلي  Poly(Butadiene – b – acrylonitrile)

(اكريلونتريل-ب–بيوتادايين )بولي 
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(a أصغر المواقع ترقيما( آن وجدت)أن تحتل المجاميع المعوضه.

(bأن تعطى هذه أذا كانت في السلسلة البوليمرية ذرات غير الكاربون مثل األوكسجين والنتروجين والكبريت وغيرها فيجب

جود أكثر الذرات األولوية في ترقيم ذرات الوحدة المتكرره ، ولكي يمكن تسمية الوحدة المتكررة بمقطع واحد وفي حالة و

الخ Bi, B, As, P, N, Te, Se, S, O:من نوع من هذه الذرات في السلسلة الرئيسية فتكون األفضلية في الترقيم كما يأتي 

فس ويتم تحديد مواقع المجاميع المعوضة في الوحدة المتكررة من خالل ترقيم الوحدة المتكررة متبعا ن

:   األسس المعمول بها عند تسمية المركبات العضوية ، فعلى هذا األساس تتم تسمية البوليمر اآلتي

-Poly (1(  أثيلين -مثيل-1)بولي methylethylene)

-:كمايليالطريقةهذهحسبPoly(ethyleneterphthalate)(االثيلينتيرفثاالت)بوليتسميةويمكن

Poly (Oxy-ethylene-Oxy-terphthaloyl)
(تيرفثالويل-أوكسي–أوكسي اثيلين )بولي
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-:أدناهكالبوليمرالمعقدالتركيبذاتالبوليمراتتسمىالطريقةوبهذه

Poly {2,4-pyridinyl-[4-(2-chloroethyl)-(1,3-phenylene-(2-4-dioxo-hexamethylene)}

ديرتانجمهمتاننقطتانفهناكعاموبشكل.التسميهفيالمتبعهالمختلفهالطرقحسبالمهمةالبوليمراتبعضأسماء2و1الجدولينفيويبين

البوليمرتسميةفعندواحد،مقطعمنأكثرمنمكونهأسماءوجودحالةفيوخاصةالبوليمراتتسميةعنداألقواساستعمالتخصاألولى،باالهتمام

:-

Polyethyleneoxideبولي أوكسيد االثيلين  (CH2-CH2-O)n

Poly (ethyleneoxide)(  أوكسيد االثيلين) أو بولي
-:التاليالتركيبذوالبوليمرتعنيبل،المعنيالبوليمرالتعنيقد–األقواساستخدامبدون–األولىالتسميهفأن

عنريعبقدفمثال،البوليمراتأسماءعلىللداللهالمختصرهاألسماءاستخداممنالحاصلاالرتباكهيبالمالحظهالجديرهاالخرىوالنقطه

لذلك.وغيرها......Polysiloxanes(PS)سايكلوكسانبولييعنيقدأو(PS)سلفوناتبولييعنيقدالرمزهذاولكن(PS)بالرمزستايرينالبولي

.العلميةالكتاباتفيالمختصرهاألسماءاستخدامتجنبيفضل
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(1)جدول 
تسمية بعض البوليمرات التكثيفية المهمه صناعيا حسب الطرق المختلفه للتسميه

األسماء التجاريه التسميه المعتمده على نظام 

IUPAC

التسميه العامه المعتمده على 

التركيب الكيميائي أو على 

المصدر

ده الكيميائي للوحالتركيب

المتكرره في البوليمر

بوليثين   

Polythene          

Polymethylene

بولي مثيلين

Polyethylene

بولي اثيلين

بروبانان   

Propanane        

Poly(1-methylethylene)

(مثيل اثيلين-1)بولي

Polypropylene

بولي بروبلين

ستايروبول 

Styropole       

Poly(1-phenylethylene)

(فنيل اثيلين-1)بولي

Polystyrene

بولي ستايرين

PVC Poly(1-chloroethylene)

(كلورواثيلين-1)بولي 

Poly(vinylchloride)

(الفاينيلكلوريد)بولي

Acrylic          Poly(1-cyanoethylene)أكريليك   

(سيانواثيلين-1)بولي

Poly (acrylonitrile)

(اكريلونتريل)بولي

Poly(butylene-2-ene)

(اين-2-بيوتيلين)بولي 

Polybutadiene

بولي بيوتادايين

-CH2-CH=CH-CH2-
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األسماء التجاريه التسميه المعتمده على نظام 

IUPAC

التسميه العامه المعتمده على 

التركيب الكيميائي أو على 

المصدر

كرره المتالكيميائي للوحده التركيب

في البوليمر

Butyl Rubber

مطاط البيوتل

Poly(1,1-dimethylethylene)

(داي ميثيل اثيلين-1،1)بولي

Polyisobutylene

(أيزوبيوتلين)بولي

Isoprene Rubber

مطاط االيزوبرين

Poly(butylene-1-ene-2-

methyl)

(مثيل-2-أين1-بيوتيلين )بولي

Polyisoprene

Teflone Poly(difluoromethylene)

(داي فلورو مثيلين)بولي 

Poly(tetraflouroet

hylene)

بولي تترا فلورواثيلين
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(2)جدول 
تسمية بعض بوليمرات األضافة المهمه صناعيا حسب الطرق المختلفه للتسميه

األسماء 

التجاريه

التسميه المعتمده على نظام 

IUPAC

التسميه العامه المعتمده  

على المصدر

يمرالمتكرره في البولالكيميائي للوحده التركيب

بولي 

ناستراوترلي

Poly(oxy-ethylene-

oxyterphthaloyl)

Poly(ethyleneterphth

alate)

(نتيرفثاالت االثيلي)بولي

6نايلون  Poly(amido-penta-

methylene)

(بنتامثيلين-أميدو)بولي

Poly(caprolactam)

(كابروالكتام)بولي

66نايلون  Poly(amido-

hexamethylene-amido-

tetramethylene)

اميدو -هكسامثيلين-بولي اميدو

تترامثيلين            

Poly(hexamethylene-

adipamide)

هكسامثيلين اديب )بولي 

(اميد
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األسماء التجاريه التسميه المعتمده على نظام 

IUPAC

التسميه العامه المعتمده  

على المصدر

يمرالمتكرره في البولالكيميائي للوحده التركيب

فينوبالست

Phenoplast

Poly(2,4,6-

trimethylenephenol)

تراي مثيلين -2،4،6)بولي

(فينول

Phenol-

formaldehyde 

resin

بوليمرات 

السليكون

Silicon 

polymer

Poly(Oxydimethyl 

silicon)

أوكسي مثيل )بولي

(سيليكون

Polysiloxane

بولي سيلوكسان

كاربوناتبولي

Polycarbonat

e

Poly(2,2-propane -

bis4-phenyl) 

Carbonate

-4)بس-بروبان-2،2)بولي

كاربونات(فنيل

Poly(bisphenol-A-

carbonate)

بيس -كاربونات)بولي

(أ-فينول



ضوية، وذلك الن الوزن الوزن الجزيئي في البوليمرات يختلف اختالفاً كبيراً ان مفهوم عن الوزن الجزيئي المركبات العضوية او اللع

ن الجزيئي السالسل البوليمرية تتباين في اطوالها اي انها سالسل غير متجانسة من حيث الوزن الجزيئي ولهذا السبب يقصد بالوز
وليس وزن جزيئي مطلقweights molecular Averageللبوليمرات عادة معــدل االوزان الجزيئيــــة 

Molecular weight of polymers            الوزن الجزيئي لليوليمرات

يمكن تعيين الوزن الجزيئي للبوليمرات بالطرق الكيميائية والفيزياويه وهي 

Viscosity Measurements  طرق قياس اللزوجة 1

End Group Analysis تحليل المجاميع النهائية للسالسل 2

Colligative Physical Properties ـة تعيين الخصائص الفيزيائية كانخفاض درجـ
االنجماد وارتفاع درجة الغليان 

3

Osmotic Pressure قياس الضغط االزموزي 4

Light Scattering طرق التشتت الضوئي 5

Ultracentrifugation الطرد المركزي فائق السرعة  6



طرق قياس اللزوجة 

فةمعرمراعاةيجبلذلكاخرىمواداوبوليمركانسواءالوسطلزوجةعلىيؤثرالكبيرةالجزيئاتوجودان▪
.ةالمنخفضالتراكيزعندكبيرةتاثيراتلهاتكونوالتيقياسهاعندوالشكلكالحجمالمعلوماتبعض

انلهاوقعمتالمحلوللزوجةفانالمذابمنخضةتراكيزفعندالمستخدمةالكميةمعرفةمطلوباالولىالخطوةفي▪
:التاليةبالعالقةالنقيالمذيببلزوجةترتبط

𝜂 = 𝜂 ∗ −𝐴𝐶𝑝 + …………

𝜂,ثابتهوAحيث▪ التاليةالصورةعلىAالثابتويكتب.النقيالمذيبلزوجةهي∗

𝐴 = 𝜂 ∗ [𝜂]

𝜂]انحيث▪ :وبالتاليالحركةطاقةلمعدلنظيراتعتبروالتياالصليةاللزوجةهي[

𝜂 = 𝜂 ∗ +𝜂 ∗ 𝜂 𝐶𝑝 + … = 𝜂 ∗ { 1 + 𝜂 𝐶𝑝… . }

𝜂]انحيث▪ :وبالتاليالحركةطاقةلمعدلنظيراتعتبروالتياالصليةاللزوجةهي[

[𝜂]= lim{ [ (
𝜂

𝜂∗
) -1]/Cp+…..}

Cp 0
[𝜂] لها وحدات مقلوب التركيز,(dm3. g-1)

𝐶𝑝هو تركيز البوليمر,(dm3. g-1)



فسكوميترلداستواجهازاستخداموهيشيوعااالكثرالطريقةعلىيعتمدلكنمختلفةبطرقاللزوجةتقاسانويمكن▪
ادناهالشكلفيموضحكما

(Outsold Viscometer)للزوجةاستوالدجهاز

على الدراسات تعتمدومعظماللزوجةقياساتتفسيرفيتكمنالصعوباتمنالعديدهناك▪
.  التفسيرات الكالسيكية

جزيئية ان قياس لزوجة محلول بوليميري ماخوذه من مذابات قياسية تستخدم لتقدير االوزان ال▪
للبوليمرات

اوينه تتبع قانونفعلى سبيل المثال البوليمرات الخطية مثل البولي اثيلين المذابه في مديبات مع▪
التالي في حساب الوزن الجزيئيMark-Houwink Equation))معادلة

𝜂 = 𝐾𝑀𝛼

oK, α على نواع المذيب والبوليمر عند درجات حرارية ثابتة ثوابت وتعتمد قيمتهما



ي تعيين الوزن يعبر عن الوزن الجزيئي للبوليمرات بصيغ مختلفــة اعتمادا على خصائص بوليمرية معينة وعلى الطريقة المستخدمة ف❑

الجزيئي للبوليمر

:ويمكن تقسيمها الى عدة انواع وهي كالتالي

والتي تعتبر من اسهل االنواع واكثرها  Mn weight molecular average Numberالمعدل العددي للوزن الجزيئي  . اوال

ن ويعتمد هذا النوع عدد عدد السالسل الجزيئية للبوليمر بغض النظر عMnشيوعا لحساب الوزن الجزيئي ويرمز لها بالرمز 

هذا البوليمر يمثل النسبة بين الوزن الكلي لجزيئات البوليمر الى العدد الكلــي لجزيئات:والمعدل العددي للوزن الجزيئي . اوزانها

لبوليمر ما  Mnاو بمعنى اخر نسبة وزن الجزيئات الى عددها ويقاس المعدل العددي للوزن الجزيئي(او مايعبر عنه بعدد الموالت

هذه بطرق محددة منها بواسطة االنخفاظ  بدرجة االنجماد او االرتفاع بدرجة الغليان او بواسطة الضغط االوزموزي ذلك الن

.الطرق تعتمد اساسا على عــدد الجزيئات لكل وزن

𝑀𝑛 = 
𝑀

σ𝑁𝑖

𝑊𝑖= 𝑀𝑖 𝑥 𝑁𝑖

ෙ𝑀𝑛 = 
σ 𝑁𝑖𝑀𝑖

σ 𝑁𝑖

𝑊= σ𝑊𝑖 = σ𝑁𝑖 𝑀𝑖



)Mw weight molecular average Weight )المعدل الوزني للوزن الجزيئي : ثانيا

في . ويمثل نسبــة مجموع اوزان جميع الجزيئات ذات الوزن الجزيئي مــعين على مجموع اوزان تلك الجزيئات 

هذه الحالة يتم االعتماد على كتلــة الجزيئات وليــس عددها فالجزيئات الكبيرة يكون لها تاثير جوهـــري على 

. الوزن الجزيئي اما الجزيئات الصغيرة فيكون تاثيرها قليل جدا على لهذا النوع من الوزن الجزيئي

𝑀𝑤 = 𝑊𝑖𝑀𝑖

حيث ان  Wi يمثل الكسر الوزني weight fraction للجزيئات والتي لها وزن جزيئي Mi نبسبة الى الوزن الكلي للجزيئات

بالتعويض عن قيمة Mwويمكن التعبير عن Wi 

𝑀𝑤 = 𝑊𝑖𝑀𝑖

𝑊𝑖 =
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑊𝑖 =
𝑁𝑖 𝑀𝑖

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖
اي ان 

𝑀𝑤 =
σ𝑊𝑖𝑀𝑖

𝑊𝑖
, 𝑀𝑤 =𝑊𝑖 = 𝑁𝑖𝑀𝑖

𝑀𝑤 =
σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖 𝑀𝑖

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖
, 𝑀𝑤 =

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖2

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖

وبذلك يكون المعدل الوزني للوزن الجزيئي للبوليمر كالتالي

𝑀𝑤 =
σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖 𝑀𝑖

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖
=

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖2

σ 𝑁𝑖 𝑀𝑖



:(Z-Weight molecular average)للوزن الجزيئيZمعدل : ثالثا

ويقاس بطريقة الطرد المركزي فائق السرعة وعادة Mzويعتمد على حجم السالسل البوليميرية ويرمز له بالرمز▪

 Mw, Mn, Mvاعلى من Mzتكون قيمة

𝑴𝒛 =
σ𝑵𝒊 𝑴𝒊𝟑

σ𝑵𝒊𝑴𝒊𝟐

Mv weight molecular average Viscosityالمعـــدل اللزوجـــــي للوزن الجزيئــــــي: رابعا

ي للوزن هذا النوع من الوزن الجزيئي يعتمــد على لزوجـــة محاليـــل البوليـــمر ولذا يسمى بالمعدل اللزوج▪

من قياس  Mvحيث يتم تعيين  . Mwو  Mnالجزيئي، وهو اكثر داللــة على الوزن الجزيئـــي الحقيــقي من 

.  لزوجة تراكيز معينة من البوليمر في مذيب ودرجــة حرارة معينــة

𝑀𝑣 = 𝑤𝑖 𝑥 𝑀𝑖

1/α

𝑀𝑣 =
σ𝑤𝑖 𝑥 𝑀𝑖

σ𝑁𝑖𝑀𝑖

1/α



α =1عندما MwمعMvثابت تعتمد قيمته على درجة الحرارة والمذيب ونوع البوليمر وتتساوى αحيث 

Mz ˃Mw˃Mv˃Mnلذلك تكون معدالت االوزان الجزيئيــة بالترتيب التالي 



الوزن الجزيئي للجزيئة الواحدة M1مفترضا وجود مزيج مكون من تسع جزيئات صغيرة من نوع : مثال
ماهي قيم . غم مول100وزنها الجزيئي  M2مول باالضافة الى جزيئة واحدة اخرى/غم10منها هو 

المعدل العددي والوزني للوز الجزيئي للمزيج البوليمري؟ 

𝑀𝑛 =
σ 𝑁𝑖𝑀𝑖

σ 𝑁𝑖
= 
9×10

𝑔

𝑚𝑜𝑙
+1×100

𝑔

𝑚𝑜𝑙

9+1

=  19.09 g/mol

ഥ𝑀𝑤 =
σ 𝑁𝑖𝑀𝑖2

σ 𝑁𝑖𝑀𝑖
= 

9×102 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)2+1×1002

9×10
𝑔

𝑚𝑜𝑙
+1×100(

𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

(
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)2

= 57.4 g/mol



distributionللبوليمراتالجزيئيالوزنتوزيعاوانتشار▪ weight Molecularالوزنتوزعاوبأنتشاريقصــد
الوزنتشاراندراســةتعتبــر.البوليمرفيالمختلفــةالجزيئــيةاالوزانذاتالجزيئــاتنســبةمعرفــةالجزيئي

ائيــةالفيزيالخواصمــنالعديدعلىباالعتمادوذلكالصناعيــةالناحــيةمنجـــدامهمــةللبوليمراتالجزيئــي
بالنسـبةلبوليمرلالجزيئيالوزنانتشارعنعادةيعــبر.للبوليمــرالجزيئــيالوزنانتشـــاربتغيــروالميكانيكيــة
𝑀𝑤 𝑀𝑛قيمفأناضيقالجزيئيالوزنتوزيعكانوكلماوMwمنتقتربMnنسبــةوتكونMn/Mwالىكدالــة

.البوليمرنموذجفيالجزيئــيالوزنتوزيــعسعــةمدى

polymerالتوزيعالمتعددمتعددالبوليمريسمىالجزيئيةاالوزانمنواسعمدىعلىيحتويبوليمراي▪ dispersed
Polyنسبةتكونعندها(Mw/Mn)يكونعندماأما،واحدمناكبر ً /𝑀𝑤مساويا 𝑀𝑛 1 يسمىالبوليمرفأن=
Monoالتوزيعاحادي dispersed polymerمنمثالييعتبرالبوليمرذلكفأنواحدمنالنسبةهذهاقتربتوكلما
.البوليمريــةالسالسلوزونطولحيث

polymersالتوزيعمتعددةبوليمراتهيالمصنعــةالبوليمراتجميــع:مالحظة* disperse Polyالبوليمراتبينما
disperseاالنتشــــاراوالتوزيعاحــاديــةفهيواالصماغوالبروتينالمطاطمثلالطبيعيــة Mono polymers



للمنحني شكل يوضح نسبة االنتشار اوالتوزيع لبوليمر معتمدا على طبيعة الحزمة

بوليمر ذو نسبة انتشار او توزيع ضيق

بوليمر ذو نسبة انتشار او توزيع واسع

بوليمر ذو نسبة ثنائي التوزيع واالنتشار للبوليمر



,)للبوليمرالتعدديةمؤشريستخدم▪ PDI (Polydispersity Indexالوزنانتشارالتساعكمقياسالمتعددة
:بواسطةبعرفاوويحدد،البوليمريتوزيعالجزيئ

Polydispersity Index (PDI) = 
𝑀𝑤

𝑀𝑛

كلما كان مؤشر التعددية اوسع واكبر كان الوزن الجزيئي للبويمر اكبر: مالحظة➢
PDI=1البروتين كبوليمر له اطوال سلسلة متساويه اي لديه مؤشر تعددي يساوي واحد ➢

 ,10000تم مزج ثالث عينات بوليميرية احادية التشتت اوزانها الجزيئية(: واجب بيتي) مثال 
؟MW, Mn, DPIاحسب مقدار كل من , على التوالي,100000 ,300000


