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(Physical properties of polymers)الخواص الفيزيائية للبوليمرات

:يمكن تصنيف البوليمرات خسب حالتها الفيزيائية إلى

 Crystalline polymers))بوليمرات متبلورة . 1

.Amorphous polymers3))بوليمرات غير متبلورة . 2

 (Semicrystalline polymersالبوليمرات شبه المتبلورة .3

الناحية وتعد هذه األنظمة سوائل من. فتكون فيها سالسل جزيئات البوليمر منتشرة بشكل غيرمنتظم)الزجاجية(أما البوليمرات غير المتبلورة 

وكما هو معروف فإن التعريف الفيزيائي للمادة . كما هو الحال في الزجاج العادي (Frozen liquids)الفيزيائية وتسمى بالسوائل المتجمدة 

مرونة أكثر نسبياً من البوليمرات المتبلورة وذات, والبوليمرات غير المتبلورة تكون عادة شفافة كالزجاج, الحقيقية هي التي تكون متبلورةالصلبة

.وهذه تكون عادة غير شفافة وصلبة

Crystallinity and Melting Point: التبلور ودرجة االنصهار

ففي.البلورةمنجداً ةعاليدرجةيملكهذاالبوليمرأنبذلكفيقصدمتبلوربوليمريقالعندمالذلكالحدوثنادرالبوليمراتفيالكاملالتبلورإن

موزعةتبقىفالسالسلأجزاءباقيأماالمتبلورةالمناطقهيمنتظمةمناطقوتكون,البوليمريةالسالسلأجزاءبعضتترتباألحيانأغلب

تسمى)المنتظمةغير(المتبلورةوبين)المنتظمة(المتبلورةالمناطقبينوالنسبة.)المتبلورةغير(الزجاجيةالحالةفيوتكوناعتباطيبشكل

Degree)التبلوربدرجة of crystallinity)النسبةهذهتعيينويمكن ً :منهاطرقبعدةعمليا

– X)بواسطة تشتت األشعة السينية *  ray diffraction) .)

.أو من خالل قياس مقدار الزيادة في كثافة البوليمر بسبب تكوين التراكيب البلورية* 

(Enthalpy Measurements)وهناك طرق أخرى تعتمد على القياسات الحرارية * 



.

:للتبلور في البوليمرات( نظريتان)ويوجد حالياً مفهومان رئيسان 

(نظرية األجواء الوهاجة: )المفهوم األول

ل الدراسات وقد لوحظ ذلك من خال, وفيه تكون المناطق المنتظمة الناتجة عن ترتيب بعض أجزاء السالسل البوليمرية موزعة بين المناطق غير المتبلورة

(.(Fringed micelle theoryفوجد أنها تكون عادة على شكل أقراص وأوتاد تشتت الضوء وتسمى هذه النظرية (  (Microscopyالمجهرية 

(نظرية السالسل المطوية: )المفهوم الثاني

من المحاليل المخففة جداً فقد وجد من دراسة هذه البلورات (Single crystal)وضع هذا المفهوم بعد أن نجح بعض الباحثين في تحضير بوليمرات منفردة 

ة مرات لتكوين المختلفة التي تحصل للسالسل البوليمرية فقد تنطوي السالسل البوليمرية على نفسها بانتظام لعد (Folds)المنفردة بأنها تكون نتيجة للطيات

.(Folded chain theory)التراكيب البلورية وتسمى هذ النظرية بنظرية السالسل المطوية 

:العوامل التي تعتمد عليها درجة التبلور

:على عدة عوامل أهمها  (Degree of crystallinity)تعتمد درجة التبلور 

طبيعة المجاميع المعوضة الموجودة على السلسلة البوليمرية.1

حجم هذه المجاميع.2

. مدى قطبيتها.3

درجة تفرع السالسل البوليمرية.4

للسالسل البوليمرية (Stereoregularity)االنتظام الفراغي .5

وأما التبريد البطيء فيزيد من درجة التبلور, تكون درجة البلورة منخفضةQuenching))فإذا كان التبريد مفاجئاً , سرعة تبريد منصهر البوليمر.6



طرق زيادة درجة التبلور

:من الممكن زيادة درجة التبلور بعدة طرق معروفة في الكيمياء العضوية وهي كما يلي

اختيار المذيب المناسب.1

درجة الحرارة المناسبة. 2

(Hot precipitation)كيفية الترسيب من المحاليل الساخنة .3

((Crystalline polymersوتمتاز البوليمرات المتبلورة 

بمتانتها* 

.ارتفاع درجات انصهارها* 

.خواصها الميكانيكية الجيدة* 

.مقاومتها العالية للمذيبات* 

.لذا تستخدم بكثرة في إنتاج األلياف الصناعية* 

ويرمز  (Crystalline melting point)وأيضاً من الصفات المميزة والمهمة للبوليمرات المتبلورة هي درجة انصهارها البلورية* 

.وهي درجة الحرارة التي تختفي عندها التراكيب البلورية , Tmلها عادة بالرمز 

:في البوليمرات (Tm)طرق قياس درجة اإلنصهار البلورية 

:تقاس درجة اإلنصهار البلورية للبوليمرات بعدة طرق منها

(polarizing microscope)باستخدام المجاهر المستقطبة * 

 Differential)جهاز مقباس المسح الحراري التفاضلي :مثلEnthalpy))بواسطة األجهزة المعتمدة على قياس التغير في اإلنثالبي * 

Scanning Calorimetry (DSC)وجهاز التحليل الحراري التفاضليDifferential thermal analysis (DTA) درجة ولقد وجد أن

لى منصهر لزج في درجة ينصهر ويتحول إ( غيرالمتبلور)فمتعدد الستايرين العادي , اإلنصهار البلورية تعتمد اعتماداً رئيسياً على درجة التبلور

(.Tg)انتقاله الزجاجي وهذه قريبة من درجة(℃ 100)حرارة 



:العوامل المؤثرة على درجة اإلنصهار البلورية

:تعتمد درجة اإلنصهار البلورية على عدة عوامل منها

.الوزن الجزيئي للبوليمر. 1

.وجود التراكيب األروماتية في سالسل البوليمر.2

.)الروابط الهيدروجينية(القوى البينية الجزيئية مثل .3
.درجة اإلنتظام الفراغي.4

:ويقال بصورة عامة ان درجة اإلنصهار تتناسب طردياً مع العوامل السابقة فنجد مثالً أن

 (℃ Tm = 265).درجة انصهار تبلغ66للنايلون ▪

▪.(Tm = 60 ℃) أما درجة أنصهار متعدد أديبات الهكسا ميثيلين فتبلغ

( Nylon 66)ويعود السبب في ذلك إلى وجود الروابط الهيدروجينية القوية في األول

Poly (hexamethylene adipate)الثاني أديبات الهكسا ميثلينوقلتها في66–نايلون 



▪ .(Tm = 260 في درجة حرارة تقرب من( تيرفثاالت اإليثيلين)ينصهر متعدد  (℃

n

Poly (ethyleneterphthalate), Tm=℃

.األروماتية في السالسل البوليمريةإلى وجود التراكيب) تير فثاالت اإليثلين(وهنا يعود سبب ارتفاع درجة اإلنصهار للبولي 

 (℃ Tm = 55).عند( أديبات اإليثلين)ينصهر متعدد  ▪

Poly (ethylene adipate), Tm= 55 ℃



بلمرة االضافة 

Addition Polymerization

البلمرة ذات النمو المتسلسل 

Chain –Growth 
Polymerization

البلمرة التناسقية 

Coordination 
Polymerization

البلمرة التكثيفية

Condensation Polymerization

بلمرة النمو الخطوي 

Step-Growth Polymerization

Polymerization Reactions ))تفاعالت البلمره 

الميكانيكية 

البلمرة االيونية

Ionic 
Polymerization

بلمرة الجذور الحرة

Free radical 
Polymerization

البلمرة الكأتيونية 

Cationic  Polymerization

البلمرة االنيونية 

Anionic  Polymerization

تصنيف تفاعالت البلمرة

:البلمرات كما يلييمكن ان تصنف تفاعالت IUPACحسبب تصنيف االتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية والصرفة 



 ً (:البلمرة ذات النمو الخطوي)البلمرة التكثيفية : ثانيا

ويجري التفاعل عن طريق تفاعالت , منهما مونيمر على األقلهي عملية الحصول على بوليمرات عن طريق تفاعل مونيمر واحد أو أكثر ويحتوي كل

Functional groups غيرها كنواتج و... مجموعتين فعالتين متعاقبة تكون مصحوبة بتكوين جزيئات صغيرة مثل الماء أو االمونيا أو كلوريد الهيدروجين

:وكمايليترتبط المونيمرات في حالة البلمرة التكثيفية لتكوين ما يعرف بالدايمرماء نتيجة لتفاعل التكثيف Dimer,حيث تتكون جزيئة . عرضية

H2N-R-NH2 + HOOC-R'-COOH H2N-R-NH-COR'-COOH + H2O

Trimer يمكن للدايمر المتكون أن يتفاعل مع جزيئة مونيمر أخرى ليعطي ما يعرف بالترايمر

H2N-R-NH-COR'-COOH +H2N-R-NH2 H2N-R-NH-COR'-CONH-R-NH2

: وكما يلي Tetramer وقد يتفاعل الدايمر مع دايمر أخر ليعطي ما يعرف بالتترامير

2 H2N-R-NH-COR'-COOH

H2N-R-NH-COR'-CO-HN-R-NH-COR'-COOH

.زن جزيئي عاليالخ الى أن تتكون سلسلة بوليمرية طويلة ذات و... وتستمر عملية التفاعل فنحصل على البنتامير والهكسامير



:خصائص البلمرة التكثيفية

مر خطي عند بلمرة حيث نحصل على بولي, إن المونيمرات المستخدمة في عملية البلمرة تحتوي على األقل مجموعتين فعاليتين متشابهتين أومختلفتين▪

ينونحصل على بوليمر متشابك عند بلمرة مونيمرات تحتوي على أكثر من مجموعتين فعاليت, مونيمر يحتوي على مجموعتين فعاليتين

وللحصول على بوليمر ذو, كيمياوي بعد فترة من بدء التفاعلحيث يحصل توازنReversible reaction))هي تفاعالت عكسية تفاعالت البلمرة التكثيفية▪

حت لتفاعل توزن جزيئي عالي يجب اإلخالل بالتوازن عن طريق التخلص من النواتج الثانوية ويتم ذلك بطرق مختلفة إما عن طرق فيزيائية كإجراء ا

.أو بطرق كيمياوية عن طريق إضافة مواد كيمياوية تتفاعلم ع النواتج الثانوية, ضغط مخلخل

.يرافق معظم التفاعالت التكثيفية البوليمرية تكوين جزيئات صغيرة كنواتج عرضية ثانوية مما يؤثر على سير عملية البلمرة▪

أكثر من صيغة الوحدات حيث تكون عدد الذرات في صيغة المونيمر, الوحدات التركيبية للبوليمرات التكثيفية تختلف عن المونيمرات في الصيغة الجزئية▪

.المتكررة في البوليمر

.وتكون سرعة البلمرة بطيئة عند درجة حرارة الغرفة وتزداد مع زيادة درجة الحرارة, يستهلك معظم المونيمر في المراحل االولى من التفاعل▪

.الخ. بين الوحدات التركيبية مثل المتعدد استرات أو المتعدد أميدات Interlinkage groupsتمتاز البوليمرات التكثيفية بشكل عام بوجود مجاميع رابطة ▪



ت قصير وبتفاعل متسلسل واحد في وق, تتم بان تنشأ كل جزيئة بوليميرية من مركز فعال( Kinetics)في البلمرة ذات النمو المتسلسل فان الحركية ▪

كوين الجزيئي بعد تجداً وعندما ينتهي التفاعل المتسلسل فإن الجزيء البوليمرية ال تعاني أية تفاعالت أخرى ولذلك ال يحصل أي تغيير في الوزن

عظم التفاعالت بين أما في البلمرة التكثيفية فإن جزيئة البوليمر تتكون من عدة تفاعالت منفصلة وفي المراحل األخيرة فقط تحصل م, البوليمر

.ولذلك فإن الوزن الجزيئي يزداد كلما استمرت عملية البلمرة, جزيئات البوليمر المتوسطة الوزن الجزيئي

دي إلى تفاعالت اضافة إلى أن الشوائب تؤ, ضرورة استخدام مونيمرات نقية وذلك بضمان وجود النسب الصحيحة للمونيمرات المستخدمة في تفاعل▪

.جانبية غير مرغوبة وبالتالي تؤثر على الوزن الجزيئي وتغير شكل الجزيئة البوليمرية

يبين المجاميع الرابطة لبعض البوليمرات التكثيفية المهمة صناعياالالحقالجدول❖



المجموعة الرابطة
Interlinkage groupe

التركيب الكيميائي للوحدة المتكررة البوليمر

HO(-OC-R-CCOOR -O)nH      Polyesterاستر   متعدد

Polycarbonateكاربونات متعدد

  Polyamideأميد       متعدد

(R –O)n  Polyetherايثرمتعدد

 Polyacetalاسيتال  متعدد

Polyurethaneيورثان متعدد

-O-

متكررةركيب بعض البوليمرات التكثيفية المهمة صناعيا ونوع المجاميع الرابطة بين الوحدات التيوضح: جدول



:تفاعالت البلمرة التكثيفية

:تفاعالت تتضمن ميكانيكية اإلضافة إلى الكاربونيل ثم الحذف: أ

:التفاعل خطوتين أساسيتينيعتبر هذا التفاعل من أكثر التفاعالت الكيميائية استعماالً في تحضير البوليمرات التكثيفية ويتضمن هذا



:يشمل هذا التصنيف عدد كبير من التفاعالت التكثيفية

:عدي او حامضيويتم هذا التفاعل بوجود عامل مساعد قا: تفاعالت الحوامض الكاربوكسيلية الثنائية القاعدة مع الكحوالت النتاج البولي أسترات-أ

يمكن تعجيل هذه Polyamide))تفاعالت الحوامض الكاربوكسيلية الثنائية القاعدة مع المركبات الثنائية االمين لتكوين متعدد االميدات -ب

ل من وسط باستعمال بعض العوامل المساعدة كالحوامض القوية أوأمالحها حيث يتم تسخين المواد المتفاعلة فيتكون الماء كناتج عرضي ويزا

:الضغط المخلخل وكما يليالتفاعل تحت



وكذلك في التفاعل وتعتبر هذه الطريقة أعاله مهمة لتحضير النايلون تجارياً حيث تشير أرقام النايلون الى عدد ذرات الكاربون في االمين الداخل

:عدد ذرات الكاربون للحامض الكاربوكسيلي الداخل في التفاعل كما في االمثلة االتية



الت أوالمركبات الثنائية تمتاز كلوريدات الحوامض الالمائية بفاعليتها الشديدة للتفاعل مع الكاليكو: تفاعالت الكلوريدات الحامضية والحوامض الالمائية-ج

:االمين لتكوين المتعدد استرات أو المتعدد أميدات على التوالي كما في المعادالت االتية

ان تفاعالت الحوامض مع الكاليكوالت مستعملة بكثرة لغرض انتاج الراتنجات األلكيدية

ولعل أهم هذه التفاعالت هو تفاعل حامض الفثاليك الالمائي وكاليكول االثيلين Phthalic anhydrideمع 

روكسي المرحلة األولى يتكون فيها حامض الهيد, تجري هذه التفاعالت على مرحلتين

وفي المرحلة الثانية يتحول الحامض , وتكون هذه الخطوة سريعةالكربوكسلي

.ببطئ الى متعدد االسترhydroxy acidالهيدروكسي 



:تفاعالت مجموعة الكاربونيل المتضمنة على االضافة ثم التعويض: ب

:والتي تتم بخطوتين, ان أهم تفاعالت هذا الصنف من البلمرة هي تفاعالت االلديهايدات مع الكحوالت

.خطوة االضافة الى االصرة المزدوجة في مجموعة الكاربونيل.1

.ثم تتبعها خطوة التعويض.2

–الميالمين ان هذا النوع من التفاعالت يستخدم على نطاق تجاري لتحضير بعض البوليمرات المهمة صناعيا كمتعدد استياالت وكذلك راتينجات

فورمالديهايد -وراتنجات الفينول(Urea-Formaldehyde)فورمالديهايد -وراتنجات اليوريا( Melamin-Formaldehyde resins)فورمالديهايد 

(Phenol-Formaldehyde resins)سيتايل فورمالديهايد لتحضير متعدد اال-ويمكن توضيح خطوتي االضافة والتعويض في راتنجات اليوريا

:بالمعادالت التالية



(:النيوكلوفيلية)تفاعالت التعويض الباحثة عن النواة : ج

ضر من ولعل أهمها في الوقت الحاضرتلك التي تح, تستعمل هذه التفاعالت في تحضير عدد من البوليمرات التجارية

:هي راتينجات االيبوكسي نيوكلوفيلية كقواعد لويس مثالً  Epoxy resinsاأليبوكسيدات بوجود عوامل مساعدة النتاج 

ومن المواد المعالجة Hardener))مجال استخدام االيبوكسي كمادة الصقة تتم باضافة مادة معالجة او مادة مصلدة 

.حيث تتفاعل مع الراتنج االيبوكسي بسهولة وبدرجة حرارة الغرفةR3Nاالمينات الثالثية 



:تفاعالت االضافة الى االصرة المزدوجة: د

:كحوالت ثنائية الهيدروكسيليوريثان ويحضر من تفاعل ثنائي ايزوسيانات معيعرف متعدد من االمثلة عليه تحضير بوليمر 



المحاضرة القادمة 

حركية البلمرة ذات النمو الخطوي

Kinetics of Step- Growth Polymerization


