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تصنف البوليمرات الى عدة انواع معتمدة في تصتنيفها على مصادرها وتركيبها البنائي 
ونكنولوجيا التصنيع

التصنيف حسب المصدر: أوال
: تصنف البوليمرات حسب مصادرها الى المجموعات التالية

Natural Polymers))بوليمرات طبيعية 1.

(بوليمرات عضوية مصنعة 2.

بوليمرات شبه عضوية 3.

يوليمرات غير عضوية 4.

كبات مثل هي البوليمرات التي يمكن الحصول عليها من مواد طبيعية وتضم هذه المجموعة مر: البوليمرات الطبيعية. 1
هذا المطاط الطبيعي واالصماغ واهم الخصائص لبتي تصاحب, مثل السيليلوز والنشاالبروتينات والسكريات المتعددة

اجراء تغييرات النوع من المواد البوليميريه هي خصاصها الفيزيائية المحدده التي من الصعب التحكم بتلك الخصائص او
.في تركيبها

عرف البوليمرات الطبيعية ولماذا خصائصها الفيزيائية محدده؟: سؤال



(Synthetic Organic Polymers)بوليمرات عضويه مصنعه  2 .
ألوحدة ) وتتنوع خصائصها اعتمادا على تنوع جزيئات المونيمر ( البوليمرات) هي المجموعة االهم من المركبات الضخمة 

تقات النفط هو مش( الخ... , ستايرين, اثيلين) وبما ان المصدر الرئيسي للحصول على االنواع المحتلفه من المونيمرات ( المتكرره
ك االنواع رخص ثمنها وتكون سهلة التشكيل والتحكم في خصائصها التي تتم من خالل بلمرة تل, لذلك تتميز بسهولة توفرها

.اعتمادا على الشكل والتركيب والتي تتالئم مع التطبيقات واالستخدامات التي صنعت الجلها

ومن ( Homopolymers)   يطلق على البوليمرات الناتجة من تفاعل نوع واحد من المنيمرات اسم البوليمرات المتجانسة 
الل استخدام امثلة ذلك متعدد االثيلين ومتعدد كلوريد الفينيل  لكن توجد امكانية للحصول على خصائص اضافية ومتميزة من خ

ويطلق عليها ايظا اسم )( Heteropolymersنوعين مختلفين من المونيمرات ويطلق عليها اسم البوليمرات الغير متجانسه
حيث ان صفات هذا النوع من( اكريلونترايل-مشترك-ستايرين) ومن امثلة ذلك متعدد ( Copolymers)البوليمرات المشتركة 

.( Polyacrylonitrile)ومتعدد االكريلوا نترايل  (Polystyrene)البوليمر المشترك تجمع بين صفات متعدد الستايرين



(Semi Synthetic Polymers) بوليمرات عضوية شبه مصنعة  3.

من امثلة على ذلك وتضم هذه المجموعة المركبات الناتجة من اخضاع بعض البوليمرات الطبيعية لتفاعالت كيميائية لتغييرخصائصها و
التي ( Vulcanization) التفاعل هو تفاعل الكبريت مع المطاط الطبيعي من اجل اكتسابه درجة من القساوة ويطلق عليها عملية الفلكنة 

.  م او في انتاج السيلولويد من السيليلوز الطبيعي1839صنعت الول مرة عام 

خرى كاالوكسجين على عكس البوليمرات العضوية التي تتشكل من الكاربون التي تعتبر العمود الفقري لهذه المركبات الى جانب ذرات ا

ة على هذا النوع هو او النتروحين فان البوليمرات غير العضوية تتكون من سالسل غير الكاربون مثل السيليكون او الفسفور ومن االمثل
.  الذي يصنع من بلمرة المركب ثنائي مثيل سيلوكسان(  Polydimethylsiloxane)  متعدد ثنائي مثيل سيلوكسان 

(Inorganic Polymers) بوليمرات غيرعضوية  4.



التصنيف حسب التركيب البنائي: ثانيا

(  Linear Polymers)يمكن تصنيف البوليمرات اعتمادا على التركيب البنائي للسالسل التي يتشكل منها البولميرات الى بوليمرات خطية 

ويمكن تمثيل تلك االنواع (Crosslinked Polymers) بااالضافة الى البوليمرات متشابكة , (Branched Polymers) وبوليمرات متفرعة 

:الثالثة كما مبين في الشكل ادناه



(Linear Polymer)البوليمرات الخطية . 1

ي المثال ادناهيتكون هذا النوع من البوليمرات من تشكيل بوليمر يكون كل حزيء مكون من سلسلة ذات طرفين فقط كما مبين ف

ة في بعض تتميز هذه النوع من البوليمرات عادة من انها القابلية على التبلور ولها خواص ميكانيكية جيده ومن انها تكون مذاب

المذيبات العضوية وفي الحالة الصلبة عند درجات الحرارة األعتيادية يمكن ان توجد بهيئة مواد مطاطية او مواد مرنة
(Flexible materials) ومن االمثلة على هذا النوع من البوليمرات متعدد االثيلين عالي الكثافة((High Density Polymer 

Ethylene, HDPE.



Branched Polymers))البوليمرات المتفرعة  2.

بط بالسلسة الرئيسية تحتوي جزيئاتها على اكثر من طرفين لكل سلسلة كما مبين في الشكل ادناه لذلك في العديد من السالسل الجانبية ترت

المثلة على هذا ومن ا, لجزيء البوليمر ويؤدي وجود هذه التفرعات الى تغيرات هامه على الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للبوليمرات
(.LDPE) او ( Low density polyethylene)  النوع من البوليمرات هو متعدد االثيلين واطئ الكثافة 

ثافة البوليمر أن وجود المجاميع المتفرعة الجانبية يحول دون امكانية اقتراب السالسل المكونة للبوليمر من بعضها البعض وهو مايققل ك
.الناتج كما ان ضعف االرتباط بين جزيئات البوليمر يعني انخفاض درجه انصهاره

( Branched Polystyrene)متعدد الستايرين المتفرع 



Crosslinked or Network Polymers))البوليمرات المتشابكة او الشبكية . 3

ميز البوليمرات الشبكية يتشكل هذا النوع من البوليمر عندما ترتبط السالسل البوليميرية مع بعضها البعض في نقاط متعددة وتت

ضح في وكما مو( راتنجات الفينول فورمالديهايد)بالصالبة واالستقرارية عند الدرجات الحرارية العالية مثال على ذلك 

رارة ام اذا كانت الصوره ادناه  فعند درجة التشابك العالية يصبح البوليمر غير قابل لالنصهار وغير موصل للكهرباء او الح
درجة التشابك خفيفة فانه يكتسب خاصية المرونة ومثال مايحدث في التشابك الخفيف هو فلكنة المطاط



التصنيف التكنولوجي للبوليمرات: ثالثا

: تصنيف البوليمرات وفقًا لخواص البوليمر الناتج بالنسبة لتأثره بعملية التسخين • 

وهي مواد صلبة القوام عند درجات الحرارة العادية ولكنها تلين  (Thermoplastics)البالستيكات المطاوعة للحرارة1.

عتيادية وعند انخفاض درجة الحرارة اكثر ترجع الى حالتها اال, بالحرارة حتى تنصهر و تسيل برفع درجة الحرارة اكثر 

.استيرين متعددو , ايثلين متعددمثال عليها 

يشمل هذا النوع من ,Thermosetting Polymers)غير المطاوعة للحرارة)البوليمرات المتصلبة حراريًا  2.

حيث ,( ثيرموسيت بوليمرات ال)البوليمرات التي ال تنصهر بالتسخين و لكن يساعد التسخين على ثباتها في شكلها النهائي 

.دو اليوريا فورمالدهي, تتشابك سالسلها البوليمرية بفعل الحرارة مثال عليها راتنجات الفينول الفورمالدهيد 

(  غير المطاوعة للحرارة)حراريًا صفات البوليمرات المتصلبة

غير قابلة لالنصهار بفعل )وذات مقاومة عالية تجاه الحرارة -2معقدة التركيب ومتشابكة الجزيئات -1: تكون هذه البوليمرات 

عة رديئة التوصيل للحرارة و الكهرباء لذلك تستخدم في صنا-4صلبة القوام و عديمة الذوبان في المذيبات الشائعة -3( الحرارة 
االدوات و االجهزة العازلة للحرارة و الكهرباء
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Elastomers) :البوليمرات المرنة المطاطية 3 . ) 
ان صفات . ة والتقلصوقابليتها على االستطال, تتميز بقدرتها على االستطالة بالضغط للبوليمرات المرنة المتمثلة بالمطاط صفات 

يات ملتفة ودة في وضعجهذا النوع من البوليمرات الظهار صفات المرونة تعتمد على مرونة الجزيئات ذات السالسل الطويلة المو

كون الجزئية في على بعضها بصورة عشوائية يحيث ان معدل المسافة بين نهايتي جزيئة البوليمر اقل بكثير من المسافة عندما ت

.  الوضعية الممتدة  والجدول يبين بعض انواع هذه البوليمرات



(:Fibers) االلياف .4

تشمل هذه البوليمرات الصالحة لصناعة الخيوط المستخدمة في صناعة المالبس والفرش

يتميز هذا الصنف من البوليمرات بمواصفات خاصة 

القوة و المتانة -1

قابليتها على التبلور-2

تكون درجة انتقالها الزجاجية عالية حتى تستطيع مقاومة ظروف االستخدام كالغسل والكوي -3

.سالسلها البلوليمرية تتميز بانها خطية غالبا-4

ى ربط سالسل لذلك يجب ان تحتوي سالسل البوليمر على مجاميع مستقطبة قادرة عل, يجب ان تكون القوي الجزيئية فيها عالية -5

.البوليمر مع بعضها 

.لها قابلية لتقبل االصباغ و امتصاص الرطوبة-6

لياف اال)متعدد االكريلوا نترايل ,متعدد االسترات الخطية ( متعدد االميدات  ) من امثلة هذا النوع من البوليمرات هو النايلون •

. ومتعدد البروبلين وغيرها( االكريلية



:(Adhesives and Coatings)اللواصق والمواد الطالئية . 5

لبوليمر المناسب ان نوعية السطوح الالصقة هي التي تحدد طبيعة اتستخدم نسبة كبيرة من البوليمرات كمواد الصقة وطالئية و

ن االلتصاق مثال ان كانت السطوح نفاذه مثل الخشب والورق فيمكن استخدام معظم انواع البوليمرات المعروفة الاللتصاقها 

ير نفاذ كالمعادن في هذه الحالة يكون بسبب التداخل الفيزيائي لسالسل البوليمر الالصق بين السطحين اما اذا كانت السطح غ

يدة بفضل والزجاج وغيرها ففي هذه الحالة يجب ان يكون البوليمر حاويا على مجاميع مستقطبة لكي تكون عملية اللصق ج

المطاط , النشا ,امثلتها الصمغ العربي القوى التي تحصل بين المجاميع المستقطبة والسطوح المستقطبة الغير نفاذه ومن 

. (Acrylic Adhesives)ية واللواصق االكريليةالطبيع



:تكوينهاالىالمؤديةالكيميائيةتفاعالتللوفقاالبوليمراتتصنيف:رابعا
Classification of Polymers Based on the( Polymerization Reaction)

التفاعالتصنفيمنفمنهم.البوليمراتتحضيرالىتؤديالتيالكيميائيةالتفاعالتلتصنيفمختلفةطرقاهناك

طبيعةعلىفالتصنيفييعتمدمنومنهم.التفاعالتبهاتتمالتيالميكانيكيةالنوعيةأساسعلىالبوليمرية

.ذلكغيرأوالمتكونهالبوليمريةالجزيئات

-:كمايلينوعينالىبتقسيمهااألنواعهذهتوضيحفيمايليوسنحاول

.iللبوليمراتالقديمالتصنيف

-:همارئيسيينقسمينالىعاماخمسينمنأكثرقبلالعلمهذانشوءمنذالبوليمراتعلماءمعظمقام

(aاالضافةببوليمراتهذهوتدعىاالضافةتفاعالتطريقعنالناتجةالبوليمراتAddition Polymers

(bـــــــــــــةتكثيفيــببوليمراتالبوليمراتهذهوتدعىالتكثيفتفاعالتطريقعنالناتجةالبوليمرات

Condensation Polymers.

اروثرسكواالسوكان.العلميةواألوساطالكتبمنكثيرفيمستعمالاليزالالتصنيفهذاأنبالذكروالجدير

W. H. Carothers1929سنةالتصنيفمنالنوعهذاواستخدمأقترحمنأول.

(aاالضافةتفاعالتطريقعنالناتجةالبوليمراتAddition Polymersتكونالتيالبوليمراتوهي

ذلكمثال،يرللمونومالجزيئيةللصيغةمماثلةالبوليمريةالجزيئةفيالمتكررهللوحدهالجزيئيةالصيغة

.الستايرينبلمرةمنينتجالذي(Polystyrene)ستايرينمتعدد



نهاية المحاضرة الثانية 
يستكمل تصنيف البوليمرات وباقي المواضيع في 

المحاضرة الثالثة 


