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(bالتكثيفتفاعالتطريقعنالناتجةالبوليمراتCondendensation Polymersاتحادمنتنتجالتيالبوليمراتوهي

لصيغةافإنوبذلكببعضهاالمتحدةالمونومراتمنجزيئتينلكلصغيرةجزيئةفقدانمعاآلخربالبعضبعضهاالمونوميرات

-:اآلتيالمثالفيكما،المتحدينللمونوميرينالجزيئتينالصيغتينمجموعمنأصغرتكونالبوليمرفيالمتكررةللوحدةالجزيئية

polyالناتجللبوليمرالجزيئيةفالصيغة (hexamethylene adipamide)كاآلتيهـــــــــــــــــــــي:-

(C12H22N2O2)nهيللمونوميرالجزيئيةالصيغهبينما(C6H10O4+C6H16N2)يمثلحيثC6H16N2اميندايهكسامثيلين

أنهناويالحظ.(C12H26N2O4)هوالثانيمنوالجزيئةاألولمنالجزيئةذراتومجموع.االديبيكحامضC6H10O4ويمثل

اتحادعندالماءمنجزيئةفقدانالىالسببويعزى.المتحدةالمونومراتذراتمنأقلالذراتمنعددعلىيحتويالبوليمرصيغة

.اعالهالمعادلةفيكمااميندايمثيلينهكسامنجزيئةمعاالديبيكحامضمنجزيئةكل



البلمرة ذات النمو المتسلسل

Chain Growth Polymerization

.iiالبوليمريةالسلسلةنموميكانيكيةعلىالمبنيالتصنيفاوللبوليمراتالحديثالتصنيف

Classification Based on the Mechanism of Chain-Growth

الذيللبوليمريئيالجزالوزنوخاصةالناتجللبوليمروالطبيعيةالفيزيائيةالصفاتاالعتباربنظرللبوليمراتالتصنيفمنالنوعهذايأخذ

.للبوليمراتوالفيزيائيةالميكانيكيةالصفاتمعظمعليهيعتمد

فإنلذا،وليمريةالبالسلسلةبناءعمليةبهاتتمالتيوالخطواتالبلمرةتفاعالتميكانيكيةعلىكلياتعتمدإذنالناتجالبوليمرطبيعةأن

Chainالسلسلةنموميكانيكيةعلىتعتمدالناتجالبوليمرصفات growth mechanismإلىالبلمرةعملياتيقسمالتصنيفوهذا

:نوعين

(Chain-Growth Polymerization)البلمرة ذات النمو المتسلسل السريعة نسبيا •

 (Step-Growth Polymerization)البلمرة ذات النمو الخطوي •

األوليالفعالالمركزيتكونفيهاحيثInitiationالبدءبخطوةالمسماةاألولىبالخطوهتبدأالعمليةبأنالبلمرةمنالنوعهذايمتاز

Active Centerجداائلةهبسرعةينموبحيث،نشيطايكونالمتكونالفعالالمركزفإنوهكذاوثالثثانيبمونوميرواالتحادللنموالقابل

خطواتالثبثتتمبأنهاعامةبصورةالتفاعالتهذهتمتاز.الجزيئيالوزنفيعاليةطويلةبوليمريةسلسلةتكوينالىمؤدياتكوينهحال

وفيالسرعةفيمختلفةهذهالخطواتوتكونTerminationواالنتهاءPropagationوالتكاثرInitiationالبدءهيأساسية

بوليمريةسلسلةتكوينالىيؤديالذياألمراألخرىالخطواتسرعمنأكبرتكونPropagationالتكاثرخطوةسرعةأنكماالميكانيكية

.جداقصيروقتفيطويلة



الىتؤديوهذهالمونومرالىInitiationبالبادئتدعىخاصةمادةمنجداضئيلةكميةباضافةيبدأأنهالتفاعلمنالنوعهذاميزاتومن

معالتفاعلالىوميالهفعالةايضاتكونالناتجةالجزيئةفأنوهكذا...آخرمونومرمعبدورهاتتفاعلفعالةجزيئاتالىالمونومرمنقسمتحويل

للسلسلةفعالهالالنهايةباتحادالتفاعلوينتهيقصيروقتفيجداطويلةبوليمريةجزيئةتتكونانالىوهكذاثانويتفاعلأيدونآخرمونومر

منأكبرلسلةالسفعاليةتنتهيبهاالتيالسرعةكانتفإذافعالهغيرتكونالناتجةالجزيئةأنبحيث،أخرىذرةأوبجزيئةالناميةالبوليمرية

منكبيرهئةجزيتتكونلكيأنهأي.التفاعلمنكبيرهجزيئةتتكونوالالسلسلةلنمومجالهناكاليكونذلكفعندأعالهالمذكورهالتكاثرسرعة

فقد،معينهةميكانيكيعلىالبلمرةمنالنوعهذاواليقتصر،التفاعلانتهاءسرعةمنبكثيرأكثروالتكاثرالنموسرعةتكونأنيجبالبوليمر

Freeالحرهالجذورمننوععلىالميكانيكيةتتضمن radical mechanismآيونيهأوIonicالسابقةالخطواتنفسجميعاتتضمنولكنها

منانيكياتالميكهذهتقريبوآلجل،القادمهالفصولفيالتفصيلمنبشئالميكانيكياتهذهعنسنتكلم)واالنتهاءوالتكاثرالبدأأي،الذكر

FreeالحرهالجذوربطريقةبلمرتهميكانيكيةونوضحCH2=CHxالكيميائيالتركيبذوالفنيــلعلىحاويامونوميراسنأخذالتصور radical
.الاليونيةوالطرق

ميكانيكية بلمرة مونوميرات الفينيل بواسطة الجذور الحره 

Mechanism of free Radical Polymerization of  Vinyl Monomers

.الخOH-أوClأوCH=CH2-أوR–أوH-يكونقدxحيث(CH2=CHx)الجزيئيةصيغتهمونوميرنأخذالميكانيكيةهذهتوضيحلغرض



الحرهالجذورلتوليدمصدراوتكونInitiators)البادئات)تدعىللتفاعلالبادئهالموادبعضبوجودالحرهالجذوربواسطةالبلمرةعمليةتبدأ

(I)بالحرفللبادئيرمزالسهولةوآلجل.آخرفصلفيبالتفصيلعنهاسنتكلمالبادئاتهذهمنأنواعاوهناك.التفاعلاناءداخل

جذر حر جديد

جذر حر 

 (Active center)مركز فعال 

الى االصره المزدوجة أخرى كماة مونيمرات اخرىوتتضمن هذه المرحلة نمو المركز الفعال وذلك باضاف(Propagation Step)مرحلة التكاثر  2.

-:موضح في المعادله ادناه

السلسلة البوليمرية النامية 

Initiation step) :)خطوة البدء   1 .
Iتتضمن هذه الخطوة تفككك البادئ (Free radical)مكونا جذور حرة )(

وهذه الجذور الحره تضاف بعدها الى جزيئات المونيمر مكونه مراكز 

جذور حرة جديدة)فعالة



Termination)االنتهاءمرحلة.3 Step)عمليةوتتم.وانتهائهاالناميةالسلسلةعلىالفعالهالمراكزأختفاءالمرحلةهذهوتتضمن

-:مايليواهمهاReactions)(Terminationاالنتهاءبتفاعالتتدعىمختلفةتفاعالتبواسطةاالنتهاء

.AالحرهالجذورازدواجبواسطةاالنتهاءتفاعالتCoupling Reaction

.B تفاعالت االنتهاء نتيجة النتقال السلسلة الناميةChain transfer :-

:تاليةالالتفاعالتفيمبينكمانفسهاالبوليمريةالسلسلةالىأوالمذيبالىأوالمونوميرالىالناميةالسلسلةانتقاليتموقد

(The Chain-Growth Transfer to Monomer) .iيمرأنتقال السلسلة النامية الى المون



المذيبأنتقال السلسلة النامية الى 

باالنتهاء))نتهاءاالمنالنوعهذاويدعى.للبادئالحرالجذورمعالناميةالبوليمريةالسلسلةتتحدحيثالبادئالىالبوليمريةالسلسلةأنتقالويمكن

Primaryالحرللجذراألولي radical termination))

البلمرةحرارةدرجةوبخفضالبادئتركيزبزيادةالطريقةبهذهاالنتهاءتفاعلسرعةتزيد

جزيئةمننالمتكوالجديدالفعالالمركزأنبالذكرالجديرومناثيلينالبوليفيكما،نفسهاالىالسلسلةأنتقالتكونأنأحياناويحدث

:متفرعةبوليمريةجزيئةمكوناالمونوميراتمنمزيدبأضافةالنموعلىقادرالبوليمر

. ii المذيبأنتقال السلسلة النامية الىThe Chain- Growth Transfer to Solvent    

.iii أنتقال السلسلة النامية الى جزيئات بوليمرية منتهيةThe Chain-Growth Transfer to Terminated Polymeric Molecules   



.Cاالضمحاللتفاعالتبواسطةاالنتهاءتفاعالت(Disproportionation)

بوليمريةلةسلسالىتتحولواألخرىمزدوجةباصرهمنتهيةسلسلةالىاحداهمافتتحولالتفاعالتهذهفيناميتانسلسلتانتشتركوهنا

.أدناهمبينكماالنموعلىقادرةغيرمشبعة

.Dالناميةالسالسلتنهيخاصةعواملأضافةعنالناتجةاالنتهاءتفاعالت(Terminating agents):

Growingالناميةالفعالةالمراكزمعبتفاعلهاوذلك،سرعتهامنتقللأوالتكاثرتفاعالتتوقفأنبأمكانهاالتيالعواملهذهمنمختلفةأنواعاهنالك
active centerالمانعةالعوامل)بـــالعواملهذهوتدعىInhibiting agents)الموانعأوInhibitorالمؤخرهبالعواملتدعىأخرىمواداوهناك

Retardingالنمولتفاعالت agentsالمعوقاتأوRetardants.فالنوعالنمو،تفاعالتعلىتأثيرهمامدىفيهوالنوعينهذينبينواالختالف

نطاقلىعمستعملةالمركباتهذهمنكبيراعدداوهناك.تاماتوقفاالتكاثرتفاعالتوتوقفالناميةالسالسلمعتتفاعلأنبأمكانهاالموانعأياألول

،بوليمرللالجزيئيالوزنعلىللسيطرهآخربمعنىأومحدودجزيئيوزنعلىللحصولالبلمرةفيالحرهالجذورتكاثراليقافأماتستخدم،تجاري

ذلكمثـــــال



وباراأورثوالمواقعفيالحجمكبيرةالكيليةبمجاميعالمعوضةالفينوالتأوHydroquinonوالهايدروكوينوناتQuinonesالكوينوناتمشتقات

لمنعوذلكخزنهااثناءللضوءالحساسةالمونوميراتالىتضافالموانعهذهمنقليلةكمياتأنكما.االروماتيةاالميناتوبعضالنيترومشتقاتوبعض

،AntioxidantلالكسدةمانعةكموادأوStabilizersمثبتهكمواديسلكفعندئذتصنيعهاثناءالبوليمرالىالمانعيضافوقد،الخزنفترةاثناءتبلمرها

Stableثابتةجذورالىأياهامحولةحرهجذوربهيئةالموجودهالفعالهالمراكزمعبتفاعلهاوذلكالحرهالجذورتفاعالتايقاففيالمانعدورويكمن
Radicalsتكاثرمنعيالذيبالكوينونالممثلهالتاليةالتفاعالتفيمبينالمونومراتالىاالضافةعلىالجديدالجذرقدرةعدمإن.البلمرةعلىقادرهغير

:البوليمريةالسلسلة



التكاثرطريقنعالتفاعلاليستطيعخامالالجديدالجذريجعلالذياألمر،الجيدهالرنينيةاالشكالبسببجداثابتالكينونمعالمتكونالحرالجذرأنيالحظ

يةاآلتالمعادالتفيكماالجديدالجذرثباتفيجديداعامالالفراغيةاالعاقهتضيففقدInhibitorsكموانعالمعوضةالفينوالتاستخدامحالةوفي،والبلمرة

:-



.الجيدةالرنينيةوالتراكيبالفراغيةاالعاقهبسببفعالغيرثابتأعالهالمتكونالجذرإن

لهاالمركباتمنكبيراعدداوهنالككليا،بإيقافهاوليسالسرعهتقليلفيدورهافتمكنRetardentsالتكاثرلتفاعالتالمعوقةالعواملأما

-N,Nامينثنائيبارافنيلينفينيلثنائين.نوBenzophenoneالبنزوفينونمثال،التأثيرهذامثل diphenyl-phenylene
diamine.مثبتهكموادأيضاالموادهذهمثلاستخدامويمكنStabilizersوغيرهاواالوزونالبنفسجيةفوقاالكسدهتجاه.



(  االنايونية) السالبةميكانيكية بلمرة مونوميرات الفنيل بواسطة تكوين االيونات 

Anionic Polymerization  of Vinyl Monomers 

Electronلاللكتروناتساحبهمجموعةعلىالحاويهالمونوميراتهيالطريقهبهذهبلمرتهايمكنالتيالفنيلمونوميراتإن withdrawing.ففي

CH2:اآلتيالتركيبذومونوميراستخدامحالة = CHX،المجموعةتكونأنيجبXمثاللاللكتروناتساحبه-CNأوCH=CH2أو-C6H5أوCl
-:وهيمراحلثالثأيضاهيالميكانيكيةلهذهاألساسيهوالمراحل.

نوعنمالبادئيكون.(أنايونية)الشحنةسالبةفعالةمراكزوتكوينالمونوميرجزيئاتالىالبادئإضافةوهي:Initiationالبدءمرحلة1)

Lewisلويسقواعد baseآيونمثلسالبةشحنةتحملالقاعدهإنأو،آصرهتكوينفيمشتركغيرالكترونيمزدوجلهاأيOH-فيكما

-:اآلتيهالمعادالت

.سالبهشحنهتحملماقاعده-Yيمثلحيث

Initiation

البدء

مركز فعال

Propagationاالنتشارأوالتكاثرمرحلة2) step:

سلسلة بوليمرية نامية 



Terminationاالنتهاءمرحلة3) step:ناميةالالبوليمريةالسلسلةالىالتفاعلوسطمنبروتونبانتقالالبلمرهمنالنوعهذافياالنتهاءمرحلةتتم:

:اآلتيهالمعادلةفيكمامزدوجةآصرهمكونة-Hهيدريدآيونالناميةالسلسلةتفقدأنأحيانايحدثقدأو



(  الكاتايونية ) ميكانيكية بلمرة مونوميرات الفنيل بواسطة تكوين االيونات الموجبة 

Cationic  Polymerization  of Vinyl Monomers 

أيةXتكونعندماوذلك.(CH2=CHX)كيميائيتركيبذومونوميربأستعمالالفنيلمونوميراتبلمرةميكانيكيةتوضيحيمكن

Electronلاللكتروناتواهبةمجموعه donating groupمثل–ORو-CH3مراحلثالثالميكانيكيةهذهوتتضمن.غيرهاأو

:هيالخطواتوهذه.الحرهبالجذورالبلمرةالميكانيكيةفيذكرنالمامشابههأساسية

.AالبدءخطوةstepInitiation:البادئجزيئةارتباطالمرحلةهذهوتتضمنInitiatorفعالمركزوتكوينبالمونومير

Bronstedبرونشتدحامضإماعادةيكونالبادئفإنلذلك،(Cationكاتايون)موجبأيونبهيئة acidلويسحامضأو

Lewis acid.روجينالهيدأيونهوالبادئأنفرضناولو.الثامنالفصلفيالتفصيلمنبشئالبادئاتهذهعنوسنتكلم

:يأتيكماتكونالبدءمرحلةفإنH2SO4أوHClمثلبروتونيحامضمناآلتي

.BاالنتشارأوالتكاثرخطوةPropagation step:وتكونالفعالةالمراكزالىالمونومرمنمزيدبإضافةالمرحلةهذهوتتلخص

:جداسريعةالخطوههذه



. CاالنتهاءخطوةTermination step:ييأتكمامزدوجةبآصرةمنتهيةبوليمريةسلسلةوتكوينبروتونبفقداناالنتهاءتفاعالتتحدث:-

سلسلة بوليمرية نامية

Chainالسلسلةانتقالتفاعالتخاللمنالناميةالسلسلةفعاليةتنتهيوقد transferمنبروتونانتقالطريقعنوذلك

-:اآلتيةالمعادلةفيكمامونوميرجزيئةالىالناميةالسلسلة

السلسلة المنتهية 

السلسلة المنتهيةالسلسلة النامية 

.الموجببااليونلالتحادقابلسالبآيونأضافةعندالموجبهالسلسلةهذهوتنتهي



ميكانيكية البلمرة التناسقية أو المنتظمه فراغيــــــــــــــــــــــــــا
Coordination Polymerization or Sterioregular Polymerization 

سطحعلىتتمالبلمرهأنهوالمعروفولكن.الحرهالجذوربواسطةأوأيونيةكانتإذافيماالدقهوجهعلىمعروفةغيرتزالالالبلمرههذهميكانيكيةأن

Heterogeneousالمتجانسغيرالنوعمنعادةيكونالذيالمساعدالعامل catalyst،منالنوعهذاويدعى،آيونيةغيرواحدهبخطوةوتتم

Consortedالمنسجمهبالميكانيكيةالميكانيكية Mechanism.وزيعالتحيثمنومنتظمالتفرعقليلخيطيبوليمربتكوينالبلمرةمنالنوعهذاويمتاز

هذاالىودنعوسوف،واطئةحراريةدرجاتفيتتمهذهالتناسقيةالبلمرهأنالىإضافةهذا.البوليمريةالسلسلةحولالكيميائيةللمجاميعالفراغي

.العراقيالقطرفيالبتروكيميائيالمجمعفيالمستخدمةالبلمرهطرقإحدىولكونهاألهيمتهاالتاسعالفصلفيالبلمرةمنالنوع

– Stepالبلمرة ذات النمو الخطوي Growth Polymerization       

Activeفعالمركزاليوجدالبلمرهمنالنوعهذافي centerأنبإمكانهامونومريةجزيئةكلإنبل،المتسلسلالنموذاتالبلمرهفيالحالهوكما

)ثالثيةجزيئةلتكوينثالثمونوميرمعميرالثنائييرتبطوقدDimer(ميرالثنائي)مضاعفهجزيئهلتكوينجزيئتانفترتبط،غيرهامعتتفاعل

:اآلتيالمخططفيمبينكماوهكذاTrimer(ميرالثالثي

التفاعالتمننوعالهذاويمتازالسابقةالفقرهفيشرحالذيالنوعمنأطولوقتاالبوليمريةالجزيئةبناءويستغرقنسبيابطيئةالتفاعالتهذهوتكون

Functionalالدالهبالمجموعهالمنتهيهالبوليمريةالسلسلهمعالمونوميرتفاعللسرعةمساويةتكونآخرمونوميرمعمونوميرتفاعلسرعةبأن
Group،فياالونتتكالالطويلةالبوليمريةالسالسلأنآخربمعنى،أطوالهافيالمتباينهالبوليمريةالسالسلمنكبيرعددتكونالىيؤديوهذا

.التفاعلمناألخيرهالمراحل



هــــــــذهKineticsحركيةعنوسنتكلم

راتالمحاضفيأكثربتفصيلالتفاعالت

الىميتنتالتكثيفيةوالتفاعالت،القادمة

رهالبلمتتبعأنهاأيالبلمرةمنالنوعهذا

غيرهصجزيئاتتكونذلكويرافقالخطوية

HClأوالماءمثلعرضيةكنواتج
.وغيرهما

يمكنالبوليمراتمنكبيراعدداوهنالك

لمرةالبطريقتيكلتاباستخدامتحضرأن

موالنطريقةأوالخطويةالبلمرهطريقةأي

يبولتحضيريمكنفمثال،المتسلسل

Poly(thioglycolate)(ثايوكاليكوالت)
وذلكالخطويالنموميكانيكيةحسب

الثايوكاليكوليكحامضباستعمال

:االتيةالمعادلهفيكماكمونومير

سباعي   مير 

ثنائي   مير 

ثالثي   مير 

رباعي  مير 

رباعي  مير 

خماسي  مير 

سداسي  مير 

بوليمر 



Chainالمتسلسلالنموميكانيكيةحسبالبوليمرنفسويحضركما Growthطريقعنثايوكاليكواليدثنائيالمونوميرببلمرةوذلك

-:يأتيكماالسداسيةالحلقهفتح

δالكبرويكحامضأمينو-δوCaprolactamالكابروالكتاممنتحضيرهويمكن،المشهورهالبوليمــراتمنيعد6النايلونإن
Aminocaproic acidاالتيينالتفاعلينفيمبينكما:-

Nylon 6



مقارنة بين البلمرة : جدول
المتسلسلة والبلمرة الخطية

Chain Polymerization Step Polymerization 



الثالثةالمحاضرةنهاية

للمرحلةالنظريالصناعيةالكيمياءلمادة
الدراسيللعامالثالثة 2019-2020


