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وظروفهاالبلمرهعمليات

Polymerization and Polymerization Conditions

المرحلة الثالثة –الكيمياء الصناعية 



وزاناألوتوزيع،تحضيرهالمرادللبوليمرالجزيئيالوزن:منهاعديدةعواملتحددهامعينمونوميرلبلمرةالمناسبهالظروفاختيارإن▪
Molecularللبوليمرالجزيئية weight Distribution،هلمرالبعمليةترافقالتياألقتصاديةالتكاليفالىأضافة،البوليمروأستخدامات

Batchالوجباتنظامحسبيكونوقد.التحضيرفيالمتبعالنظامونوعية، SystemالمستمرالنظامأوContinuous System.وهناك
رئيسيينيننوعالىالبلمرةوظروفطرقتقسيميمكنعاموبشكل،الصناعيأوالمختبريالنطاقعلىحالياتستخدمللبلمرهمختلفةظروفا

Homogenousالمتجانسهالبلمره:هما PolymerizationالمتجانسةغيروالبلمرهHeterogeneous Polymerization.



لىعمحدودهأهميةذويعتبراناألخيرينوالطوين،الغازأوالصلبأوكالسائلواحدمتجانسوسطفيعادةالبلمرههذهتتم

.المحاليلوبلمرةالكتلهبلمرة:هماأساسيتينTechniquesتقنيتينعلىالمتجانسةالبلمرةوتشتمل،الصناعيالنطاق

عندماوخاصةالسيطرهفيصعوبةالبلمرهتقنياتأكثرمنتعدولكنها،عموماالبلمرهتقنياتأسهلالطريقةهذهإن

فيذائبيكونوالبادئسائلةبحالةالمونيمريكونالبلمرةهذهفي.Exothermicللحرارهمحرراالبلمرةتفاعليكون

.المونيمر

 Homogenous Polymerizationالبلمره المتجانسة  ▪

 Bulk Polymerizationبلمرة الكتلة 1.



ثم،Initiatorsالبادئهالعواملمنضئيلهكمياتبوجودسائلبهيئةعادةيكونالذيالمونوميربتسخينالعمليةهذهتتلخص❑

رعهبالسالبلمرهتحدثإنالىالحرارهدرجةفيهمثبتحمامفيالمزيجبوضعوذلكمعينهحرارهدرجةالىالمونوميريسخن

.بوليمرالىالمونوميرفيتحول،المطلوبة

Heatالحرارهمنالتخلصبكيفيةماتتعلقمنهاالمعوقاتبعضالطريقهلهذه❑ transfereعنوإزالتهاالبلمرهأثناءتتحررالتي

يسببيالذالبوليمريوجدحيث،المتفاعلوسطلزوجةزيادةالىيؤديأخرىجهةمنالتبريدولكن،بالتبريدالتفاعلمحيط

Hotساخنةمناطقتكوينيسببالذياألمر،جداصعبةالتفاعلمزيجورجتحريكعمليةوتصبح،اللزوجةزيادة points
Ceilingالتفككبدرجةتدعىدرجةالىأحياناالحرارةدرجةعندهاترتفع temperature.البوليمريةالسالسلتبدأعندها

الوزنفيواطئبوليمرذلكمنوينتج،ثانيةالمونوميروتكوينDepolymerizationالمنتظمالتدريجيبالتفككالمتكونه

ئيةالنهااالستخداماتمنتحددمرغوبةغيربألوانالبوليمرتلونالىأحياناالثانويةالتفاعالتهذهتؤديوقد.الجزيئي

.للبوليمر

والبوليتايرينسالبوليتحضيرفيالحالهوكمامونوميراتهافيذائبةبوليمراتهاتكونالتيالمونوميراتتالئمالكتلهبلمرةإن❑

عندماانهثحيوتعقيداصعوبةاكثرالعمليةفتصبحالمونومرفيذائبغيرالبوليمركاناذااما.وغيرها(اكريالتميثامثيل)

Conversionالتحويلنسبةتصل Ratioوبذلك,البوليمرقبلمنممتصاالمتبقيالمونيمرمعظميكون%10حواليالى

ذلكامثلةمن.والتحريكالتبريدفيصعبةتحدثوبذلكSlurryطينيةاوالمتطينهالمادةيشبهشكلالىالتفاعلمزيجيتحول

Poly)الفينايلكلوريدمتعدد Vinyl Chloride),الفينايليدينكلوريدمتعدد(Polyvinylidene chloride)ومتعدد

Polyنترايلاالكريلوا Acrylonitrile)),مونيمراتهافيالتذوبجميعهاالتي.



.المذكورهالمشاكلعلىالتغلبوتماألخيرهالسنينالكتلهبلمرةتقنياتطورتلقد❑

بصورةاألضافةتفاعالتالنوذلك،المتسلسلالنموذاتالبوليمراتمنأكثرالتكثيفيةالبوليمراتلتحضيرمالئمةالكتلهبلمرةإن❑

CondensationالتكثيفتفاعالتمنأكثرExothermicشديدهحرارهبتحريرتمتازعامه reactions،عمليةفإنوبالتالي

.التكثيفيةالبوليمراتفيسهولةأكثرتكونالتبريد

لزوجةإنفوعليه،التكثيفيةالبلمرةعمليةمناألخيرهالمراحلفياالاليتمالعاليالجزيئيالوزنذاتالبوليمراتتكونحيث❑

.التفاعلمناألخيرهالمراحللغايةنسبياواطئهتبقىالمحلول

ويسبببكرامالمحلوللزوجةفتزدادالبلمرةفياألولىالمراحلمنذالعاليالجزيئيالوزنذوالبوليمرفيتكوناإلضافةبلمرةفيأما❑

.المتكونالبوليمرتفككيسبببدورهالذيوالرجالتبريدفيصعوبةذلك

:من محاسن هذه الطريقة
.تكون بسيطة ومعزولة حراريا وال تحتاج اىل استخدام المذيب)البلمرة(منظومة التفاعل . 1

2 .  
البوليمر الناتج يكون نق 

ة بهذه الطريقة غالبا ما تكون ذات شفافية عاىل  . 3 .البوليمرات المحضر

  وذلك باستخدام عوامل الناقلة للسلسلة . 4
. Chain transfer agentامكانية السيطرة عىل معدل انتشار الوزن الجزيئ 

:ولكن من مساؤها

  ولزوجة المزي    ج.1
يد مزي    ج التفاعل وتحريكه تصبح اصعب مع مرور الوقت بسبب زيادة الوزن الجزيئ  .تبر

  واط  . 2
.البوليمرات الناتجة من هذه العملية ذات وزن جزيئ 

  للبوليمرات الناتجة. 3
.معدل انتشار واسع للوزن الجزيئ 

Addition polymerization (chain growth polymerization)( نمو السلسلة)التصلح الجراء بلمرة االضافة . 4



المبردطالوسالىالبلمرهمزيجفيالمتولدةالحرارةوانتقالالتبريدلسهولةوذلكالفينيلمونوميراتلبلمرةمناسبهالطريقةهذهإن▪

Cooling medium،تسمحمتوسطهلزوجةذوالناتجالمحلولويكونالمذيبفييذوبالبلمرةعمليةمنالمتكونالبوليمرأنكما

.التبريدوسهلبالتحريك

الغرضلهذامويستخدالبوليمر،عنالمذيبإزالةفيتنفقالتيالعاليةاالقتصاديةالتكاليفأهمهاولعلالصعوبات،بعضالطريقةلهذه▪

Evaporation)مخلخلضغطتحتالمذيبتبخيرمنهامتعددةصناعيةوسائل Under Reduced Pressure)تيارإمراربواسطةأو

.غيرهاأوالترسيببواسطةأوالبوليمرمحلولفيخاملغازمنقوي

ً الصغيرهالمذيبجزيئاتألنجداً،صعبةعمليةهيالبوليمرعنالمذيبمناألخيرةاألجزاءإزالةأن▪ وطبقاتاتطيبينتنتشرنسبيا

ً يتطلبخروجهايجعلمماالعالية،الجزيئيةاألوزانذاتالطويلةالبوليمريةالجزيئات .طويلةولمدةمخلخالً ضغطا

السالسلمونسرعةعلىتؤثرثانويةتفاعالتفيتشتركقدالبلمرةفيالمستخدمهالمذيباتبعضأنهيالطريقةلهذهاألخرىالمساوئومن

Chainالمذيبإلىالسلسلةانتقالبتفاعالتالتفاعالتهذهمثلوتدعىالطريقة،بهذهالمحضرالجزيئيالوزنوتقللالبوليمرية
transfere to solvent.دوراً التفاعالتولهذه ً مرةالبلأوالحرهالجذوربواسطةسواءاالضافةتفاعالتفياالنتهاءمرحلةعندمهما

المذيب،منللتخلصالحاجهحيثمحاليلبشكلالبوليمراتتحضيريرادعندمامفضلةالطريقةهذهوتعدحينه،فيذلكذكرناكماااليونية

لإلصباغكمضافاتأوCoatingsالطالءوموادAdhesivesواللواصقاالصباغصناعةفيالمستخدمةالبوليمراتبعضذلكمثال

Dye additives،(الفنيلخالت)البوليمحلولذلكمثالأخرى،بوليمراتالىلتحويلهاالبوليمراتمحاليلأواستعمالPoly(vinyl
acetate)(الفنيلكحول)بوليالىتحويلهيمكنالذيPoly(vinyl alcohol).

 Solution  Polymerizationبلمرة المحاليل  2.



والبوليمرالسائلةالحالهفيالبلمرةووسطغازيةحالةفيالمونوميريكونفقدالبلمرةوسطفيطورمنأكثروجودالبلمرةهذهتتضمن

-:مايأتيأهمهاعدهتقنياتعلىالبلمرةهذهوتشملالصلبةالحالةفييكونقدالمتكون

 Heterogeneous  Polymerizationالبلمرة غير المتجانسة ▪

وغيرالثمنرخيصويكونالتفاعل،فيالمحلولاليشتركبحيثالمحاليلفيالبلمرةعندالمناسبالمذيبأنتقاءيجبلذا▪

ً يكونأنويجبكما.غليانهدرجةواعتدالالكيميائيثباتهالىإضافةسام، ً مذيبا مونوميروالالبوليمرمنلكلمناسبا

.(Initiator)والبادئ



بعضذلكمثالالمذيب،منللتخلصالحاجهحيثمحاليلبشكلالبوليمراتتحضيريرادعندمامفضلةالطريقةهذهوتعد▪

DyeلإلصباغكمضافاتأوCoatingsالطالءوموادAdhesivesواللواصقاالصباغصناعةفيالمستخدمةالبوليمرات
additives،(الفنيلخالت)البوليمحلولذلكمثالأخرى،بوليمراتالىلتحويلهاالبوليمراتمحاليلأواستعمالPoly(vinyl

acetate)(الفنيلكحول)بوليالىتحويلهيمكنالذيPoly(vinyl alcohol).

إضافةسام،يروغالثمنرخيصويكونالتفاعل،فيالمحلولاليشتركبحيثالمحاليلفيالبلمرةعندالمناسبالمذيبأنتقاءيجبلذا▪

ً يكونأنويجبكما.غليانهدرجةواعتدالالكيميائيثباتهالى ً مذيبا .(Initiator)والبادئوالمونوميرالبوليمرمنلكلمناسبا

الحالهيفالبلمرةووسطغازيةحالةفيالمونوميريكونفقدالبلمرةوسطفيطورمنأكثروجودالبلمرةهذهتتضمن

-:مايأتيأهمهاعدهتقنياتعلىالبلمرةهذهوتشملالصلبةالحالةفييكونقدالمتكونوالبوليمرالسائلة

 Heterogeneous  Polymerizationالبلمرة غير المتجانسة 



قطيراتهيئةلىعالمائيالوسطفيمنتشراً المونوميرفيهايكون.المائيالوسطفيتجريالتيالبلمرةالعوالق،فيبالبلمرةيقصد•

ً اليكونالمتكونالمحلولفإنوبذلكصغيره، ً وإنماحقيقيا غيرصلبطوربهيئةفيكونالمتكونالبوليمرأما.Suspensionعالقا

ً البادئيكونالبلمرةمنالنوعهذاوفي.المائيالوسطفيذائب مونوميريرةقطكلفتسلك.الواحدهالقطيرهداخلالمونوميرفيمذابا

ذاتكونتالصغيرهالقطيراتألنجداً،سهلأمرالبلمرةمزيجتبريدأنإذيختلفهنااألمرولكنلوحدها،مصغرهكتلةبلمرةوكأنها

ً كبيرهسطحيةمساحه باستخداملمائياالوسطتبريدخاللمنالتفاعلدرجةعلىوالسيطرةالحرارهانتقاليسهللذلكومنتشرة،نسبيا

.المحلولداخلملتفهتبريدأنابيب

0.5-0.01بينالبادئعلىالحاويةالمونوميرقطيراتأقطارتبلغ• cm،الجيدالتحريكبواسطةالقطيراتهذهثباتعلىويحافظ

Suspensionللعوالقمثبتهموادوباستخدامالبلمرةلمزيج stabilizersالبعضبعضهامعالقطيراتالتصاقتمنعالماءفيذائبة.

بعضلمثالماءفيذائبةبوليمريةموادمنهاالمثبتهالمركباتهذهمنالكثيروهناكالعضويةأوعضويةالمثبتاتهذهتكونوقد

polyacrylateالصوديوماكريالتوبولي،(الفنيلكحول)وبوليالسيليلوزمشتقات sodiumوالجيالتينGelatin.

بواسطةاعلالتفمزيجعنفصلهايسهلالحجمصغيرةبوليمريةحبيباتبهيئةيكونالبلمرةمنالنوعهذافيالمتكونالبوليمرأن•

وبعد.وليمرالبلحبيباتالخارجيالسطحعلىعادةوتكونللعالق،المثبتهالموادمنالتخلصلغرضبالماءغسلهايتمثمالترشيح،

.البوليمراتلتصنيعمالئمةتصبحالبوليمريةالحبيباتتجفيف

                 Suspension  Polymerizationالبلمرة في العوالق 1.



بعدإالرالبوليمعنإزالتهايصعبوالتيللعالق،المثبتهبالمادهالبوليمرحبيباتتلوثهوالبلمرةمنالطريقةهذهمساوئأهمإن•

ً محدوداً يكونللبوليمرالجزيئيالوزنفإنذلكالىإضافة.متكررهغسلعمليات خداماتاالستمنللكثيرمالئمأنهإالنسبيا

بعضهاالمتكونةالبوليمريةالدقائقتماسكبسببوذلك،Elastomersالمطاطيةالبوليمراتلتحضيرالتصلحولكنهاالبالستيكية

ً عاليةجزيئيةأوزانذوتكونأنتحتاجالمطاطيةالبوليمراتأنالىإضافة.األخربالبعض .مناسبةطاطيةمبصفاتتتمتعلكينسبيا

،(اكريالتثاميمثيل)وبولي،ستايرينالبوليمنهاتجارينطاقوعلىالبالستيكاتمنالعديدتحضيرفيالطريقههذهاتبعتوقد

poly(vinylidine(الفنيليدينكلوريد)وبولي،(الفنيلكلوريد)وبولي chloride)(اكريلونتريل)وبوليpoly(acrylonitrile).

كوسطالغالبفيالماءواستخدامالتفاعلمزيجتبريدسهولةحيثمنالعوالقبلمرةالمستحلباتفيالبلمرةتشبه•

Dispersionلالنتشار medium،تختلفأنهاإال ً جمزييتكون.البلمرةمزيجومحتوياتالبلمرةميكانيكيةحيثمنعنهاكليا

بيرسلفاتذلكمثالالماء،فيالذائبالنوعمنعادةيكونالذيوالبادئكالماء،االنتشاريالوسطمنالمستحلبةالبلمرة

Amononiumاالمونيوم persulphateاالمونيومAmononium persulphateويحتويوغيرهاـاألزومركباتوبعض

Emulsifyingمستحلبةمادةعلىالمائيالوسط -agentمحلوالً عادةوتكون ً للوسطالمجهريةالدراساتمنوجدوقد.صابونيا

نهايتهاوتكون.الحجوممختلفةMicellesصابونيةغرويةجسيماتشكلعلىنفسهاترتبالصابونيةالمادةجزيئاتبأنالمستحلب

.الداخلالىHydrophobicللماءالرافضهونهايتهاالخارج،الىHydrophilicللماءالمياله

               Emulsion  Polymerizationالبلمرة في المستحلبات . 2



ً هنالك• Alkylاألريلأوااللكيلكبريتاتمثلايونيةتكونقدالمستحلبةالموادهذهمنمختلفةأنواعا aryl sulphateالفوسفاتأو

مثلايونيةغيرالمستحلبهالموادتكونوقد.الصوديوملوريلكبريتاتمثلصابونيةكموادالمألوفةالمركباتمنبعضهاوتعد

Hydroxyethylالسيليلوزاثيلهيدروكسي cellulose،(الفنيلكحول)بوليأوpoly(vinyl-alcohol)مشتقاتوبعض

poly(ethylene(اثيلينأوكسيد)بولي oxide.عادةالمونوميريكون ً ويكونقليلوهواالولالجزءأجزاء،ثالثةالىموزعا

 ً ً قليلولكنهالسابقمنأكبرالثانيوالجزءالمستحلبالوسطفيمذابا الجسيماتالىدخليالكلية،المونوميركميةالىنسبةأيضا

المستحلبالوسطفيمنتشرةDropletsقطيراتهيئةعلىفيكونالعظمىاألغلبيةويمثلالثالثالجزءأماألصابونيةالغروية

ً ومستقره .القطيراتهذهسطحعلىAdsorbedالممدصالمستحلبالعاملجزيئاتبفصلنسبيا



المستحلبةالبلمرةعملية

وبيذالوالماءفيمذاباالبادئيكونالبلمرةمنالنوعهذافي❑
قدالمستحلبةالموادهذهمنمختلفةأنواعهناك.المونيمرفي

.الفوسفات-كبريتاتاألريلواأللكيلكبريتاتمثلأيونيةتكون
تاتكبريمثلصابونيةكموادالمألوفةالمركباتمنبعضهاوتعد

.الصوديوملوريل

ببلمرةمقارنةمره١٠٠٠اصغرالمتكونةالحبيباتحجم❑
.العوالق

المحتوية(Micelles)الغرويةالجسيماتداخليتمالبلمرةتفاعل❑
بهذهيحيطالخليطفيبكثرةالموجودالماءاماوالبادئالمونيمرعلى

.الجسيمات

منالعديدتحضيرفيتجارينطاقعلىالطريقةهذهتستخدم❑
،(التأكريميثاميثيل)ومتعددستايرين،متعددمنهاالبالستيكات

عددومت(الفينيليدينكلوريد)ومتعدد،(الفينيلكلوريد)ومتعدد
.أكريلونتريل

Emulsifying surfactantالمواد المستحلبة 

(Hydrophobic)وراس غير قطبي Hydrophilic))تتكون من راس قطبي 

 Critical micelle concentrationعند تركيز اعلي من التركيز الحرج 

(CMC)يحدث تجمع جسيمات غروية



بتكوين الجذور لذا يتوقع ان تتضمن خطوة البدء, نظراً الستخدام بادئات ذائبة بالماء: وتكون ميكانيكية البلمرة كاالتي❑

وتبدأ , ةوهذه بدورها تدخل الى الجسسيمة الغروية الصابوني, الحرة من جزيئات البادئ الموجود في الوسط المستحلب
داخل الجسيمة الغروية مكونة مراكز فعالة نامية تنمو باضافة مزيد من المونومرات Initiationعندها خطوة البدء 

ل عملية المتواجدة في الجسيمة الغروية وتستمر عملية البلمرة الى ان يدخل جذر حر اخر الى الجسيمة الغروية لتحص
. Coupling reactionاالنتهاء بسبب تفاعالت االزدواج 

لذلكمونومرالقطيراتداخلالبلمرةتتمالعوالقفيالنهالعوالقفيالبلمرةعنكليايختلفهناالبلمرةاسلوبانيالحظ

وجودبببسبكثيراعلىهواالنتهاءتفاعالتحدوثاحتمالاناي.القطيرةداخلالمونوميرنفذاذاالنموتفاعالتتنتهي

نفاذوعند,ةالصابونيالغرويةالجسيماتداخلالبلمرةفتحصلالمستحلباتالبلمرةفياما.القطيرةداخلالبادئجزيئات

يراتقطاناي,المستحلبالوسطعبرالمونومرقطيراتمنالمونومراليهاينتقلالغرويةالجسيمةداخلمنالمونومر

وزنوينلتكسبباهذاويعد,الغرويةالجسيمةداخلتحصلالتيالنموتفاعالتلتغذيةمستودعبمثابةتعدالمونومر
.لبةالمستحالمادةتركيزعلىكبيراً اعتماداً يعتمداناللبوليمرالجزيئيوالوزنالبلمرةسرعةان.عاليجزيئي



رة بواسطة الغاز الى غرفة التفاعل وتبدأ البلمالمونوميرأو المونوميربامرارإن هذه الطريقة قليلة االستخدام في البلمرة، وتتلخص 

الحاوية نوميراتالمولبلمرةأن يترسب ويمكن استخدام الطريقة هذه اليلبثإمرار أشعة فوق البنفسجية فيتكون البوليمر حاال مكونا ضبابا 

.االثيلينأو الفنيايلكلوريدمثل الفنيايلعلى مجموعة 

Gas Phase Polymerizationالبلمرة في الطور الغازي       3.

يفيذوبالالنهيترسبالطريقةهذهفيالمتكونالبوليمرإن.الكتلةبلمرةأوالمحاليلبلمرةحاالتمنخاصهحالةوهي

نظرارسيبالتبعدالنموفيالمستمرةالبوليمريةالسالسلبعضأحيانامعهيأخذالبوليمرترسيبوعند.المذيبفيأوالمونومير

لمرةبالطريقةهذهعلىالمعروفةاألمثلهمن.الحركةقليلةبوليمريةجزيئيةبسالسلمحاطةوهيالنتهائهاالضعيفلالحتمال

الفاينيليدين،لوريدلكاوالفينايللكلوريدالكتلةبلمرةأثناءالعمليةهذهوتحدثالماء،فياكريالتميثاوالمثيلالكحوالتفيالستايرين

.المونوميرفيذوبانهعدمبسببالناتجالبوليمريترسبحيث

Precipitation Polymerizationالبلمرة الترسيبية              4.


