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 البوليمرات

جزيئات ضخمة مكونة من ترابط عدد كبير من الوحدات الصغيرة 

 (مونومرات)

 التسوق اكٌاس تحتوي .الٌومٌة حٌاتنا مجاالت كل فً البولٌمرات تستخدم

 وأغلفة اآللً والحاسب والهواتف النسٌج وألٌاف المٌاه وزجاجات والصودا

 .البولٌمرات على كلها واأللعاب السٌارات غٌار وقطع الطعام

 األغشٌة ” :المثال سبٌل على البولٌمرات، تستخدم المتطورة التكنولوجٌا بعض

 .”األنسجة هندسة فً المستخدمة الحٌوٌة البولٌمرات المٌاه، لتحلٌة

 والبولً إٌثلٌن البولً على تحتوي التصنٌع فً المستخدمة البولٌمرات أكثر

 .مونومر 200,000 إلى 10,000 حوالً من جزٌئاتها تتكون .بروبلٌن

 



 Polymerization Reactions رفبػالد اٌجٍّشح

 عض٠ئ١خ أٚصاْ راد ػّاللخ، عض٠ئبد إلٔزبط و١ّ١بئ١خ ػ١ٍّخ ٟ٘ اٌجٍّشح

 ٌّبدح ١ِِٛٔٛش إعزخذاَ ػٕذ .ثغ١طخ عض٠ئبد ػذح إلسرجبؽ ٔز١غخ ػب١ٌخ

  ِزغبٔظ ث١ٌّٛش ٔبرظ ػٍٝ اٌؾظٛي ٠زُ اٌجٍّشح ػ١ٍّخ فٟ ٚاؽذح

((Homopolymer ٝإعزخذاَ ػٕذ أِب .ّزغبٔغخثبٌ جٍّشحاٌ ػ١ٍّخ ٚرذػ 

 ٔبرظ ػٍٝ اٌؾظٛي ف١زُ اٌجٍّشح، ػ١ٍّخ فٟ ِخزٍفخ ٌّٛاد ١ِِٛٔٛشاد

 .(Copolymer) رأصٚسٞ أٚ ِشزشن ث١ٌّٛش

 ؽج١ؼخ أعبط ػٍٝ صفباٌزى ٚثٍّشح اإلػبفخ ثٍّشح إٌٝ اٌجٍّشح رفبػالد رظٕف

 ١ِىب١ٔى١خ ٔٛػ١خ أعبط ػٍٝ أٚ لذ٠ّب ، رظ١ٕفب   ٘زا ٠ٚؼزجش اٌّزىٛٔخ، اٌج١ٌّٛشاد

 ٚرىْٛ اٌؾشح اٌغزٚس ثزىْٛ اٌّزغٍغً إٌّٛ ثٍّشح إٌٝ اٌجٍّشح، رفبػً

 أػزّذ اٌزظ١ٕف ٚ٘زا اٌزٕبعم١خ، ٚاٌجٍّشح اٌخطٛٞ إٌّٛ ٚثٍّشح األ٠ٛٔبد،

   .ؽذ٠ضب  



 Addition Polymerization اإلػبفخ ثٍّشح( أ)
  رم١ٍذ٠ب   ٠غّٝ ِب إٔزبط خالٌٙب ِٓ ٠زُ اٌزٟ اٌى١ّ١بئ١خ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ اإلػبفخ ثٍّشح

 ِززبثؼخ ثطش٠مخ اٌجؼغ ٌجؼؼٙب ا١ٌِّٛٔٛشاد عض٠ئبد إػبفخ ٔز١غخ اإلػبفخ ث١ٌّٛشاد

 إلسرجبؽ اٌزفبػً إعزّشاس ٠ؼضص عذ٠ذ ٔشؾ ِشوض اسرجبؽ ٌؾظخ وً فٟ ِىٛٔخ ٚعش٠ؼخ،

ْ اٌجٍّشح ِٓ إٌٛع ٌٙزا إٌٙبئ١خ إٌز١غخ .أخشٜ إػبف١خ ١ِِٛٔٛشاد ّٛ  ث١ٌّٛش عٍغٍخ رى

  اٌّزفبػٍخ ا١ٌِّٛٔٛشاد رساد ػذد ٔفظ ػٍٝ ِٚؾز٠ٛخ ػبي عض٠ئٟ ٚصْ راد ؽ٠ٍٛخ

 ِّبصٍخ اٌج١ٌّٛش عض٠ئخ فٟ اٌّزىشسح ٌٍٛؽذح اٌغض٠ئ١خ اٌظ١غخ رىْٛ ٚثبٌزبٌٟ ."اإلثزذائ١خ"

 (Vinyl chloride) اٌفب١ٕ٠ً وٍٛس٠ذ عض٠ئبد ثٍّشح رٌه ِضبي.١ٌٍِّٛٔٛش اٌغض٠ئ١خ ٌٍظ١غخ

 (PVC). اٌفب١ٕ٠ً وٍٛس٠ذ ثٌٟٛ ث١ٌّٛش ِؼط١خ 
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 أو بلمرة جزٌئات ستاٌرٌن معطٌة بولً ستاٌرٌن

HC CH2

Ph

n

Ph Ph Ph
n



كسٌد اإلثلٌن أحد أمثلة تفاعالت وبلمرة اإلضافة أل

 اإلنفتاح الحلقً باإلضافة

H2C CH2

O

n
O

O

O

O

n



 :Condensation Polymerization ف١اٌزىضثٍّشح ( ة)

  ثج١ٌّٛشاد ٠غّٝ ِب إٔزبط خالٌٙب ِٓ ٠زُ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ ف١اٌزىض ثٍّشح

 اٌّغّٛػبد رفبػً ؽش٠ك ػٓ "٠ِِٓٛٔٛش" ١ٓعض٠ئز رفبػً ٔز١غخ ف١اٌزىض

 ٚصْ راد ؽ٠ٍٛخ ث١ٌّٛش٠خ عٍغٍخ رىْٛ إٌٙبئ١خ اٌؾظ١ٍخ .ّٙبث١ٕ ف١ّب اٌٛظ١ف١خ

 ِغ اٌّزفبػٍخ، اٌِّٛٔٛشاد رساد ِٓ ألً رساد ػذد ػٍٝ ِؾز٠ٛخ ػبي، عض٠ئٟ

 ِضً طغ١شح عض٠ئبد ِٓ (Secondery Products) صب٠ٛٔخ ٔٛارظ رىْٛ

 اٌظ١غخ رىْٛ ٌزٌه .ا١ٌّضبٔٛي أٚ ا١ٌٙذسٚع١ٓ وٍٛس٠ذ أٚ اٌّبء، عض٠ئبد

  اٌظ١غز١ٓ ِغّٛع ِٓ أطغش اٌج١ٌّٛش عض٠ئخ فٟ اٌّزىشسح ٌٍٛؽذح اٌغض٠ئ١خ

  ٠ض١ٍٓا ِغ رشفضب١ٌه ِغبؽ رفبػً ِضال .اٌزىضف ػ١ٍّخ فٟ اٌّزؾذ٠ٓ ٌٍِّٛٔٛش٠ٓ

 .ِبء عض٠ئبد رؾش٠ش ِغ رشفضبالد إ٠ض١ٍٓ ثٌٟٛ ث١ٌّٛش ٠ؼطٟ ،٠ىٛيالو

HO

OH +
HO C6H4 OH

O O

C6H4 O

O

O O

n



 ٔبرظ ٠ىْٛ ،فؼبٌز١ٓ ِغّٛػز١ٓ ػٍٝ رؾز٠ٛبْ طغ١شربْ عض٠ئزبْ صفبرى ػٕذ

  6,6ٔب٠ٍْٛ ِضال    (Linear Polymers) خط١خ ث١ٌّٛشاد صفباٌزى ػ١ٍّخ

 صٕبئٝ ١ِضب١ٌٓ عذاعٝ ِغ  (Adipic Acid) أد٠ج١ه ؽّغ صفبرى ِٓ إٌّزظ

 . (Hexamethylenediamine)أ١ِٓ
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 "ِغّٛػز١ٓ ِٓ أوضش ػٍٝ والّ٘ب أٚ إؽذاّ٘ب رؾزٜٛ ١ِِٛٔٛش عض٠ئزٝ صفبرى ػ١ٍّخ

 ث١ٌّٛشاد اٌزفبػً ٔبرظ ٠ىْٛ (Polyfunctional) اٌٛظ١ف١خ اٌّغّٛػبد ِزؼذدح

  إعزش ثٌٟٛ اٌّضبي عج١ً ػٍٝ ،(Cross-Linked Polymers) ِزشبثىخ ثغالعً

(Polyester) فضب١ٌهاٌ ِغبؽ أ١ٙٔذس٠ذ رىض١ف ِٓ إٌبرظ. 



 أو إضافة بولٌمرات كانت إن المختلفة، البولٌمرات أنواع من الكثٌر أن عملٌا   ثبت

 بلمرة أو اإلضافة بلمرة-الطرٌقتٌن بإحدى منهما أي تحضٌر ٌمكن ف،ٌتكث بولٌمرات

 طرٌق عن إٌثلٌن أكسٌد من (Polyether) إٌثر بولً بولٌمر تكوٌن ٌمكن مثل   .التكثف

 .اإلضافة بلمرة
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 فٌٌكول عن طرٌق بلمرة التكثالكأو من إٌثلٌن 
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 .ٌمكن تحضٌره من اللكتام ببلمرة اإلضافة (Polyamide)ٌد ابولٌمر بولً أم
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 .مض األمٌنى أدناهاف من الحٌوٌمكن تحضٌره أٌضاً ببلمرة التكث
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أِاااب ثااا١ٌّٛش ثاااٌٟٛ ٠ٛس٠ضااابْ فااا١ّىٓ رؾؼااا١شٖ ثجٍّاااشح اإلػااابفخ ٌضٕااابئٟ 

ٚصٕااابئٟ اٌىؾاااٛي   (Ethyleneisocyanate)ٔبد إ٠ضٍااا١ٓ بأ٠ضٚعااا١

(Cyclopentane-1,3-diol:) 
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ف ٌضٕبئٟ أ١ِٓ ٠ٚ١ّىٓ رؾؼ١ش ٔفظ اٌج١ٌّٛش ثجٍّشح اٌزىض

 (Chloroformate)ٚوٍٛسٚفٛسِبد 
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 ٠ّٚىٓ رؾؼ١شٖ ثجٍّشح اٌزىضف ِٓ صٕبئٟ ثشِٚٛد٠ىبْ أ٠ؼب  

 ٠ّٚىٓ رؾؼ١ش ث١ٌّٛش ثٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ ثجٍّشح اإلػبفخ ٌإل٠ض١ٍٓ

CH2 CH2n

n



أْ رظاا١ٕف اٌجاا١ٌّٛشاد اٌّظاإؼخ، إٌااٝ ثاا١ٌّٛشاد إػاابفخ 

ف ال ٠غاازٕذ إٌااٝ أعاابط و١ّ١اابئٟ ِمٕااغ، ١ااٚثاا١ٌّٛشاد رىض

ٌىااآ ٠ّىااآ اٌماااٛي أْ ػ١ٍّاااخ اٌجٍّاااشح ٠ّىااآ أْ رزؼااآّ 

 .ف١رفبػً إػبفخ أٚ رفبػً رىض

إعاازٕبدا  إٌااٝ إ اازالة ٔٛػ١ااخ ا١ٌّىب١ٔى١ااخ طاإفذ رفاابػالد 

ثٍّااشح إٌّااٛ اٌّزغٍغااً : اٌجٍّااشح إٌااٝ ٔااٛػ١ٓ وّااب أعااٍفٕب

 .ٚثٍّشح إٌّٛ اٌخطٛٞ



 وٌمكن تحضٌر بولٌمر بولً إٌثلٌن ببلمرة اإلضافة لإلٌثلٌن
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n

 .٠ّٚىٓ رؾؼ١شٖ ثجٍّشح اٌزىضف ِٓ صٕبئٟ ثشِٚٛد٠ىبْ أ٠ؼب  

n
BrBr

8

2Na + 2NaBr

 إٌٝ اٌّظٕؼخ اٌج١ٌّٛشاد رظ١ٕف أْ اٌزوش، آٔفخ اٌزفبػالد عٍّخ ِٓ ٠زؼؼ

 اٌمٛي ٠ّىٓ ٌىٓ ِمٕغ، و١ّ١بئٟ أعبط إٌٝ ٠غزٕذ ال ف١رىض ٚث١ٌّٛشاد إػبفخ ث١ٌّٛشاد

   .ف١رىض رفبػً أٚ إػبفخ رفبػً رزؼّٓ أْ ٠ّىٓ اٌجٍّشح ػ١ٍّخ أْ

 وّب ٔٛػ١ٓ إٌٝ اٌجٍّشح رفبػالد طٕفذ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٔٛػ١خ إ زالة إٌٝ إعزٕبدا  

 .اٌخطٛٞ إٌّٛ ٚثٍّشح اٌّزغٍغً إٌّٛ ثٍّشح :أعٍفٕب



 :Chain Growth Polymerizationثٍّشح إٌّٛ اٌّزغٍغً  

 ٘زٖ رزؼّٓ .اٌّظٕؼخ اٌج١ٌّٛشاد ٌزؾؼ١ش اإلػبفخ ثٍّشح رفبػالد ١ِىب١ٔى١خ ٟ٘

 ثغض٠ئبد رجبػب   ِزخٍمخ ٔشطخ ِشاوض ث١ٓ ِٚزٛا١ٌخ ِٕفظٍخ، رفبػالد ا١ٌّىب١ٔى١خ،

 ١ِىب١ٔى١خ  طٛاد ٔفظ ٠زجغ اٌّزغٍغً إٌّٛ ٌزفبػالد اٌؼبَ اٌّغبس .ا١ٌِّٛٔٛشاد

 ، (Initiation Step) اإلثزذاء ثخطٛح اٌؼ١ٍّخ رجذأ .اٌّؼزبدح (Free Radicals) اٌؾشح اٌشمٛق

 ٌإلسرجبؽ، ٠غزض١شٖ ا١ٌِّٛٔٛش ثغض٠ئخ "ؽش شك " ٔشؾ ِٛلغ أٚ ِشوض أصٕبئٙب ٠زىْٛ اٌزٟ

 ا١ٌِّٛٔٛش ثغض٠ئخ إٌشؾ اٌّشوض ٠زخٍك صُ ِٓ .آ ش ث١ِّٛٔٛش إػبفخ، رفبػً  الي

 ثبدئبد :اٌجبدئبد ِٓ أٔٛاع صالصخ ٕ٘بن .(Initiator) اٌجبدٞء رذػٝ  بطخ، ِبدح ثئػبفخ

   .اإلثزذاء  طٛح رزجغ .ٚإ زضاي أوغذح ٚثبدئبد ػٛئ١خ ٚثبدئبد ؽشاس٠خ

 ،اإلثزذاء خطٛح فٟ اٌّغزخذَ اٌجبدٞء ِبدح ٔٛع ػٍٝ إٌشطخ، اٌّشاوض ؽج١ؼخ رؼزّذ

 رمغ١ُ رُ ػ١ٍٗ .اٌج١ٌّٛش رؾؼ١ش فٟ اٌّغزخذَ أٞ اٌّزفبػً، اٌِّٛٔٛش ؽج١ؼخ ٚػٍٝ

 :أٔٛاع صالصخ إٌٝ اٌّزغٍغً إٌّٛ ثٍّشح رفبػالد

ْ اٌّزغٍغً إٌّٛ ثٍّشح (1) ّٛ  .اٌؾشحاٌغزٚس ثزى

ْ اٌّزغٍغً إٌّٛ ثٍّشح (2) ّٛ  .اٌىب٠زٛٔبد ثزى

ْ اٌّزغٍغً إٌّٛ ثٍّشح (3) ّٛ  .ا٢ٔب٠ٛٔبد ثزى



 إ٠ض١ٍٓ أ٠ضٚع١ٕبد ٌضٕبئٟ اإلػبفخ ثجٍّشح رؾؼ١شٖ ف١ّىٓ (Polyurethane) ٠ٛس٠ضبْ ثٌٟٛ ث١ٌّٛش أِب

(Ethyleneisocyanate)  ٟأدٔبٖ اٌىؾٛي ٚصٕبئ: 
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 (Chloroformate) وٌمكن تحضٌر نفس البولٌمر ببلمرة التكثف لثنائً أمٌن وكلوروفورمات
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 "اٌل أو رباعً فلورٌد إٌثلٌن ومٌثٌل أكرٌلتنمونومٌر إٌثلٌن أو كلورٌد ف" الحرةالجذور
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 تؤدي فإنها (Electron Withdrawing) لإللكترونات ساحبة طبٌعة ذات المستبدلة المجموعات كانت اذا1.

 تتبع بلمرة طرٌقة تستخدم الحالة هذه فً .بها المرتبطة الكربون بذرة اإللكترونٌة الكثافة تقلٌل إلى

 "تٌترٌل أكرٌلو مونومٌر" اآلناٌونٌة المٌكانٌكٌة
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 اٌىضبفخ ِٓ رض٠ذ فإٔٙب (Electron Donating) ٌإلٌىزشٚٔبد ِبٔؾخ ؽج١ؼخ راد اٌّغزجذٌخ اٌّغّٛػبد وبٔذ إرا

  آ٠ضٚ ١ِِٛٔٛش " اٌىبر١ٔٛ١خ ا١ٌّىب١ٔى١خ رزجغ ثٍّشح ؽش٠مخ رغزخذَ ٌزٌه .ثٙب اٌّشرجطخ اٌىشثْٛ ثزسح اإلٌىزش١ٔٚخ

 "ٚإ٠ضشاد ث١ٛر١ٍٓ
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 Polymerization of Vinyl Monomersثٍّشح ا١ٌِّٛٔٛشاد اٌفٕب١ٍ٠خ  -

-الحرة، للمونومٌرات التً تحتوي على رابطة كربونالجذور تدعى بلمرة النمو المتسلسل بتكّون 

  (Vinyl Polymerization).ببلمرة الفناٌل " مستبدلة وغٌر مستبدلة"كربون ثنائٌة واحدة 

C C

XH

H
H

((X=H; -R; Cl; -OH; -OR; -C6H5; -CO2R; -CONH2))

 الحرة، الجذور بتكون المتسلسل النمو مٌكانٌكٌة فإن أعله الموضح اإلفتراضً الفٌناٌل مونومٌر أخذنا إذا

 :اآلتً النحو على تكون

 Initation Step اإلبتداء خطوة1.

 طاقة أو حرارٌة، طاقة بفعل (Initiator) الباديء مادة لتفكك نتٌجة حر جذر تحرر اإلبتداء، خطوة تتضمن

 .ضوئٌة

I (initiator) 2R (Free Radical)

C O O

O
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 Chain Propagation Steps  طٛاد اٌزىبصش اٌّزغٍغً

 ث١ٓ (Addition Reactions) إػبفخ رفبػالد اٌّزغٍغً، اٌزىبصش خطٛاد رزؼّٓ

  إٌّفشدح اإلٌىزشٚٔبد ِغ ،(π) االطشح اٌىزشٚٔبد أؽذ ثإعزخذاَ ا١ٌِّٛٔٛشاد، عض٠ئبد

 عذ٠ذ ُؽش عزس رىْٛ صُ ِٚٓ اإلثزذاء، خطٛح فٟ اٌّزىٛٔخ ثب١ٌِّٛٔٛشاد اٌؾشح اٌغزٚس فٟ

   .اٌغٍغٍخ ٔٙب٠خ فٟ
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 تكرار العملية



 :Termination Step اإلٔزٙبء  طٛح
 اٌج١ٌّٛش٠خ ثبٌغالعً ٕشطخاٌ ّشاوضاٌ رىْٛ ثئٔزٙبء اٌّزغٍغً اٌزىبصش رفبػالد إٔزٙبء اإلٔزٙبء،  طٛح رزؼّٓ

 :ا٢ر١خ اإلٔزٙبء رفبػالد ألؽذ ٔز١غخ

 Coupling of Free Radicals اٌُؾشح اٌغزٚس إصدٚاط

    . بٍِخ ث١ٌّٛش٠خ عٍغٍخ ٚرىْٛ ،ف١ّٙب إٌشطخ اٌّشاوض أزٙبء إٌٝ ٠ؤدٞ ٔب١ِز١ٓ، ٌغٍغٍز١ٓ اٌّزجبدي اإلٌزؾبَ
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   (Disproportionation) خطوة اإلنتهاء بتفاعل إضمحالل
ٌتضمن خطوة اإلنتهاء بتفاعل اإلضمحالل، أو ما ٌدعى بإختالف النسب، إنتقال ذرة هٌدروجٌن من سلسلة 

بٌنما . كربون ثنائٌة–تتحول السلسلة المانحة لذرة الهٌدروجٌن إلى سلسلة منتهٌة برابطة كربون . نامٌة إلى أخرى

 :وكما هو موضح .تتحول السلسلة المسقبلة لذرة الهٌدروجٌن، إلى سلسلة مشبعة غٌر قابلة للنمو
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 :شق ُحر السلسلة النامٌة إلى مونومٌر إنتقال
 السلسلة ُحر شق بواسطة مونومٌر، جزٌئة من هٌدروجٌن ذرة نزع هذه، االنتهاء خطوة تتضمن

 إلى النامٌة السلسة تتحول بٌنما المونومٌر، بجزٌئة "ُحر شق" نشط مركز نشؤ إلى ذلك ٌؤدى .النامٌة

 .النمو على قادرة غٌر مشبعة سلسلة
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 :التفاعل مذٌب إلى النامٌة السلسة ُحر جذر إنتقال
 تتضمن مثالً، الكلوروفورم التفاعل، مذٌب إلى النامٌة السلسلة ُحر جذر بانتقال االنتهاء خطوة

 سلسلة تتكون لكبذ .النامٌة السلسلة ُحر جذر بواسطة الكلورفورم، جزٌئة من هٌدروجٌن ذرة نزع

 .للنمو قابلة غٌر مشبعة بولٌمرٌة
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 ُحر السلسلة النامٌة إلى الباديءجذر إنتقال  
 تكون والنتٌجة باآلخر، إحداهما بإرتطام ٌحدث الباديء، إلى النامٌة السلسلة ُحر شق إنتقال

 :التالً التفاعل من موضح هو وكما .للنمو قابلة غٌر منتهٌة سلسلة
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 Chain Transferخطوة إنتهاء بتحّول السلسلة  
 العملٌة هذه تتضمن .إختصاراً  (Chain Transfer) السلسلً التحّول بظاهرة تسمى السلسلة، بتحول االنتهاء خطوة

 نشط مركز لذلك نتٌجة ٌنشأ .نامٌة بولٌمرٌة لسلسلة ُحر جذر بواسطة منتهٌة، بولٌمرٌة سلسلة من وسطٌة هٌدروجٌن ذرة إنتزاع

 حدوث النهائٌة النتٌجة وتكون مونومٌر، بجزٌئة الناشًء، الُحر الجذر هذا ٌلتحم .المنتهٌة البولٌمرٌة السلسلة بوسط "ُحر جذر»

 مثالً  إٌثلٌن بولً سلسلة فً الجانبٌة بالتفرعات المتبوعة المتسلسل النمو إنتهاء خطوة البولٌمرٌة السلسلة طول على جانبً تفرع

 :اآلتً النحو على السلسلً التحول ظاهرة تحدث

(A) سلسلة بوليمرية منتهية 

(B)  (ُحرجذر )سلسلة بوليمرية نامية بمركز نشط 

(C)  سلسلة بوليمرية منتهية بفعل انتقال ذرة هيدروجين من

(A)  إلى(B.) 

(D)  وسطي نتجت بفعل ( ٌحرجذر )سلسلة بوليمرية بمركز نشط

 (.B)إلى  (A)إنتقال ذرة هيدروجين من 

(E)  سلسلة نامية توضح موضع إبتداء تكون التفرع الجانبي

 .مع المونومير (D)بفعل تفاعل  (A)بالسلسلة األساسية 

من خالل عملية نزع ذرة هيدروجين  (E)ينمو المركز النشط في 

بفعل  (G)، أو تفرع جانبي طويل (F)ليتكون تفرع جانبي قصير 

 . بلمرة النمو المتسلسل المضادة



  (Terminating Agents) خطوة إنتهاء بإضافة عوامل إنتهاء

 من التقلٌل أو المتسلسل، التكاثر تفاعالت حد على القدرة لها خاصة مواد هً اإلنتهاء عوامل

  بالموانع المواد هذه تدعى .النامٌة بالسلسلة النشطة المراكز مع تفاعلها خالل من وذلك سرعتها

(Inhibitors). كمواد أٌضاً  وتضاف للبولٌمرات، الجزٌئً الوزن فً للتحكم أٌضاً  المواد هذه تستخدم 

 ،(Hydroquinones) الهٌدروكوٌنونات ،(Quinones) الكوٌنونات .المخزنة المونومٌرات لبلمرة مانعة

 األروماتٌة األمٌنات وبعض النٌترو مشتقات بعض الحجم، كبٌرة ألكٌلٌة بمجموعات المستبدلة الفٌنوالت

  البنـزوكوٌنون عمل كٌفٌة توضح أدناه المعادالت .استخداماً  المانعة المواد أوسع من تعتبر

(Benzquinone)، ًغٌر ثابتة حرة جذور إلى بتحوٌلها وذلك النامٌة، بالسالسل النشطة المراكز أحد ف 

 .البلمرة على قادرة



 Polymerization of Conjugatedاٌّزؼبلجخ  اٌذا١٠ٕبد ١ِِٛٔٛشادثٍّشح 

Dienes Monomers                         

أْ ١ِىب١ٔى١خ ثٍّشح إٌّٛ  اإل٠ً، ٕباٌف ١ِِٛٔٛشادِشبثٙخ رّبِب  ٌخطٛاد ثٍّشح اٌّزؼبلجخ  اٌذا١٠ٕبد ١ِِٛٔٛشادثٍّشح 

اٌٛؽذاد اٌّزىشسح ثبٌغٍغٍخ  (Incorporation) أوضش رؼم١ذا  ِٓ ٔبؽ١خ إدِبطاٌّزؼبلجخ  ٌٍذا١٠ٕبداٌّزغٍغً 

وّضبي، فئْ دِظ ٘زا ا١ٌِّٛٔٛش وٛؽذح ِزىشسح ثبٌغٍغٍخ إٌب١ِخ، ٠زُ ػٍٝ  ث١ٛربدا١٠ٓإرا أ زٔب . إٌبرغخ اٌج١ٌّٛش٠خ

ا١ٌٙئخ لذ رأ ز  ث١ٛربدا4,1ٓ١٠-إػبفخ إٌٝ رٌه فبْ اٌج١ٕخ . ث١١ٛربدا١٠ٓ - 4,1أٚ ػٍٝ ١٘ئخ ث١ٕخ  ث١ٛربد١٠ٓ- 1 ,١٘2ئخ 

ِغ ا١ٌِّٛٔٛش ٌِٛذا   •R اٌجبدٞءؽش رفبػً عزس رزؼّٓ  اإلثزذاء طٛح . (Trans) رشأظأٚ  (Cis) ع١ظاٌفشاغ١خ 

ثبٌزبٌٟ فئْ  طٛاد اٌزىبصش اٌّزغٍغً . (Resonance Forms) س١ٕ١ٔخث١ٙئبد  اٌج١ٛربدا١٠ٓ ٌِّٛٔٛشؽش عزس 

 .ثزشر١جبد ِخزٍفخ ٌٛؽذاد ِزىشسح ِخزٍفخ أ٠ؼب   ث١ٌّٛش٠خرؼطٟ عالعً 
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 رمط١ش إرالفٟ

اٌّشؽٍخ . إٌّزظ ِٓ اإل٠ض١ٍٓ ثزفبػٍٗ ِغ غبص اٌىٍٛس ثٛعٛد ِؾفض ػٍٝ ِشؽٍز١ٓ اٌفب٠ً١ٕ٠غزخذَ ١ِِٛٔٛش وٍٛس٠ذ 

 .١ٌزُ اٌؾظٛي ػٍٝ صٕبئٟ وٍٛس إ٠ض١ٍٓ اٌؾذ٠ذ٠هاألٌٚٝ رزؼّٓ إػبفخ اٌىٍٛس فٟ ٚعٛد صالصٟ وٍٛس٠ذ 

 .ُؽشحعزٚس اٌّزغبٔظ ٌٍشٚاثؾ، ِؼط١ب   ثبإلٔىغبسَ ١ٌزفىه °500إ٠ض١ٍٓ اٌٝ دسعخ ؽشاسح  وٍٛسٚرغخ١ٓ صٕبئٟ 

 (Oxychlorination Process). وغغ١ٕ١خٚاأل اٌىٍٛسحِٓ اإل٠ض١ٍٓ ثؼ١ٍّخ  اٌف١ٕب٠ًٚ٠ّىٓ رؾؼ١ش وٍٛس٠ذ 



 .ٚ٘زا إٌٛع ٠ز١ّض ثأٔٗ ِشْ ٚٔبػُ  (Low Density Poly Ethylene) (LDPE)ِٕخفغ اٌىضبفخ  إ٠ض١ٍٓثٌٟٛ 1.

 .ٚ٘زا ٠زظف ثبٌظالثخ، ٚاٌمٛح  (High Density Poly Ethylene) (HDPE) ػبٌٟ اٌىضبفخ إ٠ض١ٍٓثٌٟٛ 2.

ِيٕخفغ  إ٠ضٍي١ٓٚ٘زا ِزٛعؾ اٌّشٚٔخ، ِٚشبثٗ ٌؾذ ِب ٌجٌٟٛ  (Linear Poly Ethylene)اٌخطٟ  إ٠ض١ٍٓثٌٟٛ 3.

ِضيً اٌؾبٌيخ اٌف١ض٠بئ١يخ، اٌٍضٚعيخ، "ٔزغذ ٘زٖ االخزالفبد ا١ٌّىب١ٔى١خ، ػٓ رجب٠ٓ فٟ اٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١يخ . اٌىضبفخ

 ".اٌىضبفخ

(Polyethylene) ثٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ    
 

اٌزٟ طٕؼذ " ا١ٌِّٛٔٛش" رظٕف اٌّٛاد اٌج١ٌّٛش٠خ، ٌٍجٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ، ؽغت اٌىضبفخ اٌٝ صالصخ أٔٛاع، رزشبثٗ فٟ اٌّبدح األ١ٌٚخ

ٌىٕٙب رخزٍف فٟ اٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ، ٚاٌخظبئض ا١ٌّىب١ٔى١خ، . ِٕٙب ٚثبٌزبٌٟ فٟ اٌٛؽذاد اٌّزىشسح ثبٌغالعً اٌج١ٌّٛش٠خ  

 .٠ٚزُ رظ١ٕغ ٘زٖ األٔٛاع اٌضالصخ ٌٍجٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ فٟ ظشٚة ثٍّشح ِخزٍفخ أ٠ؼب  . ٚرجؼب  ٌزٌه رخزٍف فٟ ِغبالد اعزخذاِبرٙب

ِاآ اإلٔزاابط اٌؼاابٌّٟ ٌّاابدح ثااٌٟٛ إ٠ضٍاا١ٓ ثأٔٛاػٙااب   75%ٔغااجخ  (LDPE)٠شااىً ثااٌٟٛ إ٠ضٍاا١ٓ ِاإخفغ اٌىضبفااخ 

ػاغؾ عاٛٞ،  2200-1300رؾذ ظشٚة ػغؾ ػابٌٟ عاذا ، ٠زاشاٚػ ِاب ثا١ٓ  (LDPE)٠زُ رظ١ٕغ ثٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ . اٌّخزٍفخ

٠غازخذَ . اٌؾاشحاٌغزٚس ٚرغٍه رفبػالد ا١ٌِّٛٔٛشاد، رفبػالد إٌّٛ اٌّزغٍغً ثزىْٛ . َ°300-200ٚدسعخ ؽشاسح 

ٚاٌزاٟ ػابدح ِاب رىاْٛ ِؼٍماخ فاٟ ص٠اذ ثابساف١ٕٝ، . اٌؾاشحاٌغزٚس ، ِٚٛاد ثبدئخ ٌؼ١ٍّخ رىْٛ "وغغ١ٓٚاأل"اٌٙٛاء 

ثبٔزٙابء ػ١ٍّاخ اٌجٍّاشح ٠ازُ اٌؾظاٛي ػٍاٝ ثا١ٌّٛش ثاٌٟٛ . ػبٌٟ إٌمبٚح، ٚ بٌٟ ِٓ ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد غ١ش اٌّشجؼخ

 . (LDPE)إ٠ض١ٍٓ ِٕخفغ اٌىضبفخ 



 فٟ إٔزبط طٕبػخ او١بط، رغ١ٍاف( LDPE)٠غزخذَ ثٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ ِٕخفغ اٌىضبفخ 

وّاااب ٠غااازخذَ فاااٟ اٌؼذ٠اااذ ِااآ االعااازخذاِبد . ِاااٛاد اٌجٕااابء ٚاالغاااشاع اٌضساػ١اااخٚ

٠ٚغاازخذَ فااٟ . اٌجالعااز١ى١خ، وظاإبػخ اٌمٕاابٟٔ، ٌٚؼاات األؽفاابي، ٚاالدٚاد إٌّاا ض١ٌخ

٠ٚغازخذَ ثىضاشح . اٌشاشة، ١ِٚابٖ اٌّغابسٞ، ١ِٚابٖ اٌاشٞ ٖطٕبػخ األٔبث١ت ٌٕماً ١ِاب

وّاابدح ( (٠LDPEغاازؼًّ ثااٌٟٛ إ٠ضٍاا١ٓ . وّاابدح ػبصٌااخ ٌ عااالن ٚاألدٚاد اٌىٙشثبئ١ااخ

ؽالئ١ااخ ٌااجؼغ اٌّؼااذاد اٌّؼذ١ٔااخ ٚاٌخشااج١خ ٚاٌغااطٛػ اٌٛسل١ااخ، ٌض٠اابدح ِمبِٚزٙااب 

٠ٚغزخذَ ِٕظٙش ٘زا اٌجا١ٌّٛش وّابدح الطامخ فاٟ رغ١ٍاذ . ٌٍشؽٛثخ ٚاٌظشٚة اٌغ٠ٛخ

 .اٌىزت



 Polypropylene ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ

ٔبرب ِشبثٙخ ٌزٍه اٌزٟ رغزخذَ فٟ -ٍشى٠زُ إٔزبط ث١ٌّٛش ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ، ِٓ ١ِِٛٔٛش ثشٚث١ٍٓ، ثطش٠مخ ثٍّشح ص٠

ٚرغشٜ اٌجٍّشح فٟ . وّؾفض اٌز١زب١َٔٛ وٍٛس٠ذ صالصٝ، ؽ١ش ٠غزؼًّ (HDPE)اٌىضبفخ  ػبٌٝإٔزبط ثٌٟٛ إ٠ض١ٍٓ 

 . اٌجشٚثبْ، أٚ اٌٙىغبْٚعؾ ِٓ 

ٚفيٟ ؽبٌيخ ثٍٛس٠يخ، ؽ١يش ٠غيًٙ رشيى١ٍٗ  (Isotactic)ث١ٌّٛش ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ إٌبرظ، ٘ٛ ث١ٌّٛش ِزّبصً اٌج١ٕيخ 

 ِظٙٛس ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ اٌزٜ ٠شىً ثطش٠مخ اٌجضيك اٌيٝ ؽج١جيبد رزشيبثٗ طيفبرٗ ثزٍيه ٌجيٌٟٛ إ٠ضٍي١ٓ. ؽج١جبد اٌٝ

ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ ثّؼبًِ ِشٚٔخ أوجش، ِٚمبِٚخ ٌٍؾشاسح أوضش، ٚاٌجؼبئغ  ث١ٌّٛش، ٠ّزبص (HDPE) ػبٌٟ اٌىضبفخ

ٌٚؼت األؽفبي، اٌؾمبئت اٌخف١فخ، " اٌّشاٚػ، األٔبث١ت اٌٙٛائ١خ"اٌّظٕؼخ ِٕٗ وأدٚاد إٌّبصي، لطغ اٌغ١بساد

فٟ . ٚرغزخذَ سلبئك ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ فٟ طٕبػخ اٌّىضفبد، ٚأغشاع اٌزغ١ٍف ٚاٌؾجبي. رّزبص ثبٌجش٠ك ٚاٌغبرث١خ

. ثّضجزبد ؽشاس٠خ ِٚضجزبد ػٛئ١خ اٌج١ٌّٛشثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ فٟ إٔزبط خ١ٛؽ إٌغ١ظ، ٠ّضط  ث١ٌّٛشؽبٌخ اعزخذاَ 

ٚسلبئك ثيٌٟٛ ثيشٚث١ٍٓ اٌظيبٌؾخ ٌظيٕبػخ األ١ٌيبش اٌّشيىٍخ ثيبٌٕف ، ٌٚي١ظ اٌجضيك، ػٍيٝ ١٘ئيخ سليبئك ِظيجٛثخ 

ثيٌٟٛ ثيشٚث١ٍٓ رغيزخذَ ٘يزٖ  ثي١ٌّٛشٚٔظشا  ٌمٛح اٌشذ اٌؼب١ٌيخ أل١ٌيبش . ثٛاعطخ أداح راد فُ وج١ش ِٚجشدح ثبٌّبء

 .اٌخ١ٛؽ فٟ طٕبػخ اٌؾجبي ٚاألؽضِخ ٚاٌشجبن

ثميذسح ػٍيٝ اِزظيبص اٌشؽٛثيخ ثغيجت ؽج١ؼزيٗ  اٌجي١ٌّٛشدسعخ أظٙبس ثٌٟٛ ثيشٚث١ٍٓ ػب١ٌيخ عيذا ، ٚال ٠زّزيغ 

 رجؼب  ٌزٌه رغزخذَ خ١ٛؽ ثٌٟٛ ثشٚث١ٍٓ فٟ طٕبػخ اٌغغبد. اٌّشجؼخ ا١ٌٙذسٚوشث١ٔٛخ



 Polyvinyl chloride   فب١ٕ٠ً وٍٛس٠ذثٌٟٛ 

٠ٚزُ رظ١ٕغ . ب٠ً ِٓ أوضش اٌج١ٌّٛشاد إٔزبعب  ٚأٚعغ اعزخذاِب  فٟ اٌؼبٌُٕفا٠ٌؼزجش ث١ٌّٛش ثٌٟٛ وٍٛس٠ذ 

: ، ٚ٘يٟفب١ٕ٠يًك ثٍّشح ٌزظ١ٕغ ثي١ٌّٛش ثيٌٟٛ ائٚرغزخذَ صالس ؽش. ٠ًٕب٘زا اٌج١ٌّٛش ِٓ ١ِِٛٔٛش وٍٛس٠ذ ف

رييزُ اٌجٍّيشح اٌىز١ٍييخ . كائي، ٚلييذ ريُ  ييشػ ػيبَ ٌٙييزٖ اٌطشاٌّغيزؾٍجبد، ثٍّييشح اٌؼٛاٌيكاٌجٍّيشح اٌىز١ٍيخ، ثٍّييشح 

 . ثذْٚ اعزخذاَ ِبء، ػٍٝ ِشؽٍز١ٓ اٌجبدٜء١ٌٍِّٛٔٛش ِغ 

ِيزاة  ثيبدٜءرزُ ثزشز١ذ ا١ٌِّٛٔٛش فٟ اٌّبء، ػٍٝ  ىً لط١يشاد طيغ١شح، ٠ٚغيزخذَ اٌؼٛاٌك ثٍّشح 

 . ٚرزُ ػ١ٍّخ اٌجٍّشح فٟ اٌمط١شاد اٌّؼٍمخ ثبٌّبء. ثب١ٌِّٛٔٛش

، ٚاٌجيبدٜءرزؼّٓ ػًّ ِض٠ظ رفبػً اٌجٍّشح اٌزٞ ٠زىْٛ ِيٓ اٌّٛٔي١ِٛش، ٚاٌّيبء، اٌّغزؾٍجبد  شحثٍّ

 . (Buffers)، ِٚٛاد ِٕظّخ اإلعزؾالةٚػبًِ 

 .  أٚ إٌظبَ اٌّغزّش (batch)ك اٌضالصخ اٌّزوٛسح أػالٖ ثبعزخذاَ ٔظبَ اٌٛعجبد ائرزُ اٌجٍّشح ثبٌطش

ث١ٌّٛش وٍٛس٠ذ فب١ٕ٠ً ٠زأصش ٠ٚزفىه ثفؼً اٌؾشاسح ٚاٌؼٛء، ٠ٚظيؾت رٌيه رغ١يش ٍِؾيٛظ فيٟ ٌيْٛ 

. فيٟ اٌخظيبئض ا١ٌّىب١ٔى١يخ ٌٍجي١ٌّٛش ف١ظيجؼ طيٍجب ، ٚ٘شيب  رغ١يش ٠ظبؽت ػ١ٍّيخ اٌزفىيه ٘يزٖ . اٌج١ٌّٛش

ٌّٚؼبٌغخ ٘زا اٌؼؼف رؼبش ِٛاد ِضجزخ ِضً وشثٛٔبد اٌشطبص اٌمبػذ٠يخ، رشريشاد اٌشطيبص صٕبئ١يخ 

 .عزشاد اٌخبسط١ٓاٍٛساد اٌىبد١َِٛ، واٌجبس٠َٛ، اعزشاد اٌمبػذ٠خ، 



ِٕخفؼخ، ؽ١ش ٠زٙشُ ٠ٚزىغش  Impact Sterngth))٠ز١ّض ثٌٟٛ وٍٛس٠ذ فب١ٕ٠ً ثمٛح رظبدَ 

ٚ٘ييٟ ِشوجييبد غ١ييش  (Plasticizers)ثبٌؼييغؾ اٌشييذ٠ذ ٌٙييزا اٌغييجت رؼييبش ا١ٌييٗ ثؼييغ اٌٍّييذٔبد 

ِزطب٠شح، ٚليذ رىيْٛ ثي١ٌّٛشاد راد أٚصاْ عض٠ئ١يخ ِٕخفؼيخ ِضيً سارٕغيبد اإل٠جٛوغي١ذاد، ٚثؼيغ 

اٌجٌٟٛ إعزشاد األ١ٌفبر١خ، ٚاٌزٟ رغؼً اٌج١ٌّٛش أوضيش ِشٚٔيخ، ٚأوضيش لبث١ٍيخ ٌالعيزطبٌخ، ٚرخفيغ ِيٓ 

. رخزٍيف ٔغيجخ اٌٍّيذٔبد اٌّؼيبفخ ؽغيت ٔيٛع االعيزخذاَ. دسعخ إٔظٙبسٖ، ٚدسعخ اإلٔزمبي اٌضعبعٟ

ٚصالصييٟ ث١ٛر١ييً  (Dibutyl Phthatate)اٌٍّييذٔبد  ييبئؼخ االعييزخذاَ ٘ييٟ صٕييبئٟ ث١ٛر١ييً فضييبالد 

٠غيزخذَ . (Dioctyl Phthalate)، صٕيبئٟ أٚوز١يً فضيبالد (Tributyl Phosphate)فٛعيفبد 

. ث١ٌّٛش ثٌٟٛ وٍٛس٠ذ فب١ٕ٠ً، فيٟ رظي١ٕغ اٌشليبئك اٌجالعيز١ى١خ اٌّغيزخذِخ فيٟ ثٕيبء اٌج١يٛد اٌضعبع١يخ

ٚاٌؾمبئيت، ٚاألغٍفيخ اٌؼبصٌيخ ٌكعيالن  (rain coat)٠ٚغيزخذَ أ٠ؼيب  فيٟ طيٕبػخ ِؼيبؽف اٌّطيش 

رغييزخذَ و١ّييبد وج١ييشح ِييٓ ثيي١ٌّٛش ثييٌٟٛ وٍٛس٠ييذ فب١ٕ٠ييً ٌظييٕبػخ األٔبث١ييت اٌجالعييز١ى١خ، . اٌىٙشثب٠ييخ

 .(Coating)ٚاألغشاع إٌّـض١ٌخ، ٠ٚغزخذَ اٌج١ٌّٛش أ٠ؼب  ٌكغشاع اٌطالئ١خ 



 Polyacrylonitrile))   أوش١ٍٔٛ٠زش٠ًثٌٟٛ 

، ثيبٌؼٛاٌكثطش٠ميخ اٌجٍّيشح  أوش١ٍٔٛ٠زش٠ي٠ًٕيزظ ثيٌٟٛ . أوش١ٍٔٛ٠زش٠يً ١ِِٛٔٛشِٓ  أوش١ٍٔٛ٠زش٠ً٠زُ رظ١ٕغ ثٌٟٛ 

، اٌفب١ٕ٠يًػيغؾ اٌّٛٔي١ِٛش، ِيغ ِيٛاد أخيشٜ ِضيً خيالد ثيبٌؼٛاٌك رزؼّٓ اٌجٍّشح . ٚاٌجٍّشح ثغطؾٟ ِؾ١ٌٍٛٓ

. ، ٚاٌزٟ رؼبش ٌزؾغ١ٓ خٛاص اٌج١ٌّٛش ا١ٌّىب١ٔى١خ، فٟ ٚػبء ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌّيبءث١ش٠ذ٠ٓ فب١ٕ٠ً، ١ِضبأوش٠الد

 .Na2S2O3-K2S2O8)أٚ  NaHSO3 )ِضً  ٚإخزضايرغزخذَ ثبدئبد أوغذح 

ِيٓ اٌّيض٠ظ ثٛاعيطخ ثخيبس اٌّيبء،  ا١ٌِّٛٔٛشػٓ اٌّبء، ٚرطشد ثمب٠ب  ا١ٌِّٛٔٛش٠ٕفظً  اٌجٍّشحػٕذ ٔٙب٠خ ػ١ٍّخ 

، ٠ٚطؾييٓ، صييُ ٠ؾؼييش ِؾٍييٛي ٘ييزا اٌجيي١ٌّٛش٠غفييف . ، ٠ٚغغييً ثبٌّييبءاٌجيي١ٌّٛشصييُ ٠ش ييؼ اٌّؼٍييك اٌّؾزييٜٛ ػٍييٝ 

 وٍٛس٠ييذ، أٚ فييٟ ِؾٍييٛي ِييبئٟ ٌٍّييؼ Dimethyl Formamide)) فٛسِب١ِييذ ١ِض١ييً صٕييبئٝاٌطؾيي١ٓ أِييب فييٟ 

 .فٟ ٘زٖ اٌّز٠جبد اٌج١ٌّٛشٚرٕزف  ؽج١جبد . اٌظٛد٠َٛ

 ارّيبَٚثؼيذ . ثغٍغيٍخ ِيٓ اٌّفيبػالد فٛسِب١ِذ ١ِض١ًفٟ صٕبئٟ  ا١ٌِّٛٔٛشٌّؾٍٛي . ِؾ١ٌٍٛٓ ثغطؾٝ اٌجٍّشحرزُ 

٠ٚغزخذَ ِجب شح فٟ رشى١ً اٌخ١ٛؽ، ؽ١يش  اٌج١ٌّٛش٠ش ؼ . اٌضائذ ثبٌزمط١ش ا١ٌِّٛٔٛش، ٠غزخٍض اٌجٍّشحػ١ٍّخ 

٠ّيش ر١يبس ِؼيبوظ ِيٓ . اٌغبخٓ، خيالي طيف١ؾخ غيضي ِضمجيخ رؾيٛٞ ػٍيٝ آالش اٌضميٛة اٌج١ٌّٛش٠ؼغؾ ِؾٍٛي 

 األوش١ٔٛ٠زش٠يًال رظٕغ ِٓ  اوش١ٍٔٛ٠زش٠ًٚخ١ٛؽ . اٌٙٛاء اٌغبخٓ ثٙذش رجخ١ش اٌّز٠ت ِٓ اٌخ١ٛؽ أصٕبء رىٛٔٙب

رّزييبص خ١ييٛؽ . رؾغيي١ٓ خييٛاص اٌظييجبغخ ٚاٌزؾّييً اٌييٝ اػييبفزٙبفمييؾ ٚإّٔييب ِييٓ ِييٛاد ِؼييبفخ أخييشٜ، رٙييذش 

ٚرشجٗ . اٌشؽٛثخ إلِزظبصثّشٚٔخ وج١شح، ٚلذسح ػٍٝ اعزؼبدح  ىٍٙب األطٍٟ، ٌٚٙب لذسح ػؼ١فخ  أوش١ٍٔٛ٠زش٠ً

ٌيزا . اٌطج١ؼيٝفٟ وض١ش ِيٓ خظبئظيٙب ا١ٌّىب١ٔى١يخ، ٚخٛاطيٙب اٌف١ض٠بئ١يخ، خ١يٛؽ اٌظيٛش  أوش١ٍٔٛ٠زش٠ًخ١ٛؽ 

 .رغزخذَ ثذال  ِٓ اٌظٛش فٟ رظ١ٕغ اٌّالثظ وّب رغزخذَ فٟ طٕبػخ اٌجطب١ٔبد ٚاٌغغبد فبٔٙب



 Polystyrene)) عز١بس٠ٓثٌٟٛ 
 .األ١ٌَّٕٛ وٍٛس٠ذفٟ ٚعٛد  إعز١بس٠ٓ ١ِِٛٔٛش ثجٍّشح إعز١بس٠ٓ٠زُ رظ١ٕغ ثٌٟٛ 

 ث١ٌّٛش رظ١ٕغ فٟ ِؾ١ٌٍٛٓ ثغطؾٝ ٚاٌجٍّشح ثّغزؾٍت اٌجٍّشح ثّؼٍك، اٌجٍّشح اٌىز١ٍخ، اٌجٍّشح ؽشق رغزخذَ

  ِضً ثبدئخ ِٛاد رغزؼًّ .اٌج١ٌّٛش ٘زا رظ١ٕغ فٟ اعزخذاِب   اٌجٍّشح أٔٛاع أٚعغ ِٓ اٌىزٍخ ثٍّشح .إعز١بس٠ٓ اٌجٌٟٛ

  اٌّغزّش إٌظبَ رغزخذَ ِفبػالد ػذح فٟ اٌجٍّشح ػ١ٍّخ ٚرزُ .اٌؾشح اٌشمٛق ٌزى٠ٛٓ اٌجٕـض٠ًٚ ث١شٚوغ١ذ

((Continuous System ٌٟٚضعب ، وض١فب   إٌبرظ اٌج١ٌّٛش ٠ىْٛ اٌجٍّشح ػ١ٍّخ ٔٙب٠خ ػٕذ .اإلٔزبط ػ١ٍّخ ف 

 .ػذ٠ذح العزخذاِبد ِالئّخ، ؽج١جبد إٌٝ اٌزشى١ً أثشاط داخً لطشاد ١٘ئخ ػٍٝ ٠ؼغؾ ؽ١ش

ِٚٓ خٛاطٗ ِمبِٚخ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ِٓ . ٠ٚز١ّض ثبٌٙشب خ اٌضعبع١خ اٌج١ٌّٛشادِٓ  إعز١بس٠ٓثٌٟٛ  ث١ٌّٛش٠ؼذ 

، لبثً إعز١ب٠ش٠ٓٚلذ رُ إٔزبط ٔٛع ِطٛس ِٓ ثٌٟٛ . أؽّبع ٚلٛاػذ، ٌىٕٗ ٠مجً اٌزٚثبْ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّز٠جبد

ِّضٚط  إعز١ب٠ش٠ٓ، ِٓ ثٌٟٛ اٌج١ٌّٛش٠ٚزىْٛ ٘زا إٌٛع ِٓ  (High Impact Polystyrene) ٌالٔؼغبؽ 

 ثبراثخ٠ٚزُ رظ١ٕؼٗ .  %1-0.5ثٕغجخ رزشاٚػ ِب ث١ٓ ث١ٛربدا١٠ٓثشىً ِزغبٔظ ِغ و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ ِطبؽ ثٌٟٛ 

 اٌج١ٌّٛشاٌّض٠ظ ٠ٕزشش اٌّطبؽ فٟ ِؾٍٛي  ثٍّشحػٕذ . اٌجٍّشح، لجً ثذا٠خ ػ١ٍّخ اإلعز١ب٠ش٠ٓ ١ِِٛٔٛشاٌّطبؽ فٟ 

 .٠غزخذَ وجالؽ ٌٍغمٛش. ثزٌه لٛح وج١شح اٌج١ٌّٛشإٌبرظ ثشىً ِٕزظُ، ٠ٚىغت 



 (Extendable Polystyrene) ٕ٘بن ٔٛع آ شِٓ ث١ٌّٛش ثٌٟٛ إعز١ب٠ش٠ٓ لبثً ٌٍزّذد 
 

 ثزٌه .ثّؼٍك اٌجٍّشح ثطش٠مخ وبٌجٕزبْ اٌّزطب٠شح، ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد ِٓ ِؼ١ٕخ و١ّخ ِغ ٠ش٠ٓبغزٌا ثجٍّشح ٠ٕزظ

 ؽ١ش عبخٕخ لٛاٌت فٟ اٌؾج١جبد رٛػغ .اٌّزطب٠شح ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد ثٙزٖ إٌبرغخ إعز١بس٠ٓ ثٌٟٛ ؽج١جبد رزشجغ

 ثجؼؼٙب ٚرزذاخً اٌؾج١جبد فززّذد ،(Foaming Agents) ٌٍج١ٌّٛش ٔبفخخ وؼٛاًِ ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد رؼًّ

 ِبٔؼخ ػبصٌخ وّبدح إعز١بس٠ٓ ثٌٟٛ ٠غزخذَ .ِغب١ِخ ؽج١ؼخ راد رىْٛ ؽ١ش اٌمبٌت  ىً ٚرأخز اٌجؼغ،

 ٚفٟ (ِغبِٟ ثالعز١ه) اٌّجبٔٝ فٟ اٌفغٛاد ٌزغذ٠ذ ِٚبدح ثظٕبد٠ك، اٌّشؾٛٔخ ٚاٌجؼبئغ ٌٍّٛاد، ٌالططذاَ

 اٌّجبٔٝ أعمف ثالؽ ػًّ ٚفٟ إٌّض١ٌخ، األدٚاد طٕبػخ



 (Poly metha acrylate)     أكريالت ميثا ميثيلبولي 

رغزخذَ . أوش٠الد ١ِضب ١ِض١ًاٌٛعط١خ،  اٌجزشٚو١ّ١بئ١خاٌّبدح  ثجٍّشح أوش٠الد ١ِضب ١ِض١ً ث١ٌّٛش٠زُ رظ١ٕغ 

 .ِؾ١ٌٍٛٓ فٟ ثٍّشح ا١ٌِّٛٔٛش ثغطؾٝ، اٌجٍّشح ثّغزؾٍت، اٌجٍّشح ثبٌؼٛاٌكك اٌجٍّشح ائؽش

  ػٍيٝ اٌّيبء، ٚػيغؾ ِيغ " ث١شٚوغي١ذ اٌجٕيـض٠ًٚ" اٌجبدٜءرؼ١ٍك ا١ٌِّٛٔٛش ِغ : ثبٌؼٛاٌكػ١ٍّخ اٌجٍّشح

 اٌجي١ٌّٛش، ٠ش يؼ اٌجٍّيشحثبٔزٙبء ػ١ٍّخ . اٌزؾىُ فٟ األط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٍٛعؾ، ثبعزخذاَ ؽّغ اٌىجش٠ز١ه

 .اٌّؼٍك، ٠ٚفظً ثبٌطشد اٌّشوضٞ، ٠ٚغغً ثبٌّبء ٠ٚغفف صُ ٠شىً فٟ ١٘ئخ ؽج١جبد

  ثبٌّيبء، ٚرٌيه ثبعيزخذاَ ِضجزيبد اعيزؾالة ِخزٍفيخ  اٌّٛٔي١ِٛشثّغزؾٍت ثؼّيً ِغيزؾٍت  اٌجٍّشحػ١ٍّخ

اٌىؾيٛي، أٚ ػٛاِيً اعيزؾالة  فب١ٕ٠يًاٌظيٛد٠َٛ أٚ ثيٌٟٛ  اويش٠الد، ثيٌٟٛ عي١ٍٍٛص ١ِض١يً، اٌغ١الر١ِٓضً 

 ٌٍؾّيٛعؽّيغ اٌىجش٠ز١يه، أٚ  اعيزشاد ٌؾّيٛع األ١ِٔٛيَٛ، اٌجٛربعي١َٛأ١ٔٛ٠خ ِضيً أِيالػ اٌظيٛد٠َٛ، 

ِيبدح  يفبفخ عيذا  ٚرز١ّيض ثٕؼِٛيخ ٌّٚؼيبْ ٚثّمبِٚزٙيب  أويش٠الد ١ِضيب ١ِض١ًثٌٟٛ  ث١ٌّٛشِبدح . اٌغٍفٛاٌى١ٍ١خ

، ؽ١ش اٌغ١ٍ١ىْٛػٍٝ ١٘ئخ أٌٛاػ رغزخذَ ثذال  ِٓ صعبط  أوش٠الد ١ِضب ١ِض١ًثٌٟٛ  ث١ٌّٛش٠ُغٛق . ٌٍؾشاسح

ثبٌشيفبف١خ اٌؼب١ٌيخ ٚثخبطي١خ رّش٠يش ػب١ٌيخ ٌٍؼيٛء،  اٌجي١ٌّٛش٠ّزبص ٘زا إٌٛع ِٓ اٌضعبط اٌّظٕغ ِيٓ ٘يزا 

ٚرؾٍّييٗ ٌٍظييذِبد ٠ٚغييزخذَ ٘ييزا إٌييٛع ِييٓ اٌضعييبط فييٟ ٔٛافييز اٌطييبئشاد، ٚاٌغييفٓ ٚال ٠ؾجييز  ٚاٌمغييبٚح

أ٠ؼييب  فييٟ ١٘ئييخ ِغييؾٛق  أوييش٠الد ١ِضييب ١ِض١ييً ثيي١ٌّٛش٠ٚغييٛق . اعييزخذاِٙب فييٟ اٌغيي١بساد ٌزمجٍٙييب ٌٍخييذػ

 .ٌظٕبػخ األعٕبْ اٌظٕبػ١خ، ٚاٌؼذعبد اٌجظش٠خ، ٚأػٛاء اٌغ١بساد، ٚاألصساس



 Polyvinyl acetate)) ف١ٕب٠ً  الدثٌٟٛ 

 اٌجٍّشح ثّؼٍك، اٌجٍّشح اٌىزٍخ، ثٍّشح ؽشق رغزخذَ ف١ٕب٠ً  الد ١ِِٛٔٛش ثٍّشح ثؼ١ٍّخ ،ف١ٕب٠ً  الد ثٌٟٛ رظ١ٕغ ٠زُ

   .اٌج١ٌّٛش ِٓ اٌّشعٛ االعزخذاَ ٔٛع ؽغت ،اٌجٍّشح ؽش٠مخ ا ز١بس ٠زُ .ِؾ١ٌٍٛٓ ثغطؾٝ ٚاٌجٍّشح ثّغزؾٍت،

 اٌظٍت اٌج١ٌّٛش .ِؼٍك أٚ ِؾٍٛي شىً ػٍٝ أٚ طٍجخ لطغ أٚ ؽج١جبد ١٘ئخ ػٍٝ اٌفب١ٕ٠ً  الد ثٌٟٛ ث١ٌّٛش ٠غٛق

 ػٕذ ٌٛٔٗ ٠زغ١ش ؽ١ش ٌٍؾشاسح شذ٠ذح ثّمبِٚخ ٠ّزبص ال اٌشذ٠ذح، اٌجشٚدح ثفؼً ٠ٚزغغأ ِب ؽذ اٌٝ ٚطٍت شفبة،

 ٚاٌض٠ٛد اٌجٕض٠ٓ ِضً ِز٠جبد فٟ ٠زٚة ال ٌىٕٗ اٌشؽٛثخ، الِزظبص لبثٍخ ِٚبدرٗ َ،°120 ؽشاسح ٌذسعخ رؼشػٗ

 ِٚؾب١ٌٍٗ اٌظٍت فب١ٕ٠ً  الد ثٌٟٛ ث١ٌّٛش ٠غزخذَ .األ شٜ اٌؼؼ٠ٛخ اٌّز٠جبد فٟ اٌزٚثبْ ٠مجً ؽ١ٓ فٟ إٌجبر١خ،

 اٌالطمخ ٚاٌّٛاد اٌطالءاد طٕبػخ فٟ



  

 Inititiation Step      التفاعل ابتداء خطوة 1

 .الحرة الجذور لتولٌد المستعملة تلك عن الكربونٌوم، أٌونات لتولٌد المستخدمة البادئة المواد تختلف

 كربون بذرتً المرتبطة المستبدلة، المجموعات وحجم طبٌعة، حٌث من المونومٌرات، أنواع أٌضاً  وتختلف

 التً البروتونات لتحرٌر بادئة، كمواد القوٌة المعدنٌة األحماض تستخدم .المونومٌر بجزٌئة الثنائٌة الرابطة

 للبروتون المرافق السالب األٌون ٌكون أن ٌجب .الكربونٌوم أٌون لتولٌد المونومٌر، جزٌئة مع تتفاعل

 .جداً  ضعٌف

 

ْ اٌىبر١ٛٔبد ّٛ  ثٍّشح إٌّٛ اٌّزغٍغً ثزى
 بتكون المتسلسل النمو تفاعالت مسار نفس الكاتٌونات، بتكّون المتسلسل النمو بلمرة تفاعالت تسلك

 مادة بفعل المونومٌر، بجزٌئة "كربونٌوم أٌون" الكاتٌون تولٌد فٌها ٌتم ابتداء، خطوة .الحرة الجذور

 التكاثر خطوات ٌسمى ما أو الكربونٌوم، أٌون لسلسلة المتسلسل النمو خطوات ثم .(Initiator) بادىء

 .الحرة الجذور تفاعالت فً كما إنتهاء، مادة بإضافة البلمرة تفاعل إنتهاء خطوة ثم .السلسلً
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 المونومٌر، بجزٌئة (π) لاللكترونات المتجانس غٌر االنزٌاح خالل من تتم الكربونٌوم، أٌون الكاتٌون، تولٌد

 من فقٌرة األخرى الثنائٌة الرابطة كربون ذرة مخلفاً  ،"مثالً  البروتون" البادىء مع (σ) رابطة لتتكون

 .موجبة شحنة بها تتولد بذلك (Electron Deficient) االلكترونات

للبروتااون قااوى جااداً، فهااذا ٌااعثر ساالباً علااى تفاااعالت البلماارة  (A)إذا كااان األٌااون السااالب المرافااق 

 .المتوالٌة، وٌعدي الى انهاء عملٌة البلمرة تلقائٌاً، حتى قبل أن تبدأ عملٌة النمو المتسلسل



 أٌون مع للتفاعل المرافق، الهالٌد أٌون مٌل بسبب HI  أو HF, HCl, HBr مثل أحماض استخدام عدم ٌحبذ لذلك

 مضاوح ،(Perchloric Acid) بٌركلورٌك مضاح :هً بادئة كمواد استخداماً  األكثر األحماض .الكربونٌوم

 ،(Lewis Acids) لوٌس أحماض أٌضاً  تستخدم المعدنٌة، األحماض هذه بجانب .الفسفورٌك مضاوح الكبرٌتٌك،

  ،(SnCl4) القصدٌر وكلورٌد ،(BF3) البورون فلورٌد وثالثى ،(AlCl3) الالمائً األلمونٌوم كلورٌد ثالثً مثل

 العضوٌة، الحوامض أو كالماء جزٌئات، إضافة ٌجب البادئة المواد هذه استخدام عند .(ZnCl2) الخارصٌن وكلورٌد

 بعملٌة كبادىء المطلوب البروتون تحرٌر ٌتم مثالً  ،Proton Sources)) بروتونات كمصدر الهٌدروكربونات أو

 :التالً النحو على (BF3) لوٌس بحمض الماء جزٌئة من البلمرة،

 

BF3 + H2O (BF3OH)    H
_

+

 .لهذا البروتون من مادة البادئ( π)وٌتولد أٌون الكربونٌوم بفعل التقاط الكترونات 
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R
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R

R
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_

الجدٌر بالذكر أنه ٌمكن استخدام محفازات مثال الٌاود، وأٌاون النحاساٌك، أو كلورٌاد األلمونٌاوم، فاً وجاود من 

 .، كمواد بادئة فً تفاعالت النمو المتسلسل بتكون أٌونات الكربونٌوم(R-X)هالٌد األلكٌل 



 Chain Propagation Steps   خطوات التكاثر أو النمو المتسلسل 2

 االلكترونات زوج باستخدام المونومٌر، جزٌئات إضافة تفاعالت الخطوات، هذه تتضمن

 ٌتكون تلقائٌة بصورة .االبتداء خطوة فً المتولدة المونومٌر كربونٌوم أٌون الى الرابطة،

 .النامٌة السلسلة بنهاٌة ،"جدٌد كربونٌوم أٌون" نشط مركز

(BF3OH)  

_
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+



   ثٍّشح إٌّٛ اٌّزغٍغً ثزىْٛ األ١ٔٛٔبد

Anionic Chain Growth Polymerization 

ثغض٠ئيخ  (Carbanions) اٌىشثيب١ْٔٛ، ر١ٌٛذ أ٠ٛٔيبد ا١ٔ٢ٛٔبدرزؼّٓ ثٍّشح إٌّٛ اٌّزغٍغً ثزىْٛ 

، خييالي رفيبػالد ِزٛا١ٌييخ اٌج١ٌّٛش٠يخ٠زجيغ رٌييه خطيٛاد رىييبصش ّٚٔيٛ اٌغٍغييٍخ . اٌّٛٔي١ِٛش، ثفؼييً ِيبدح ثبدئييخ

 ثإٔزميبيٚػ١ٍّيخ اٌجٍّيشح، ريزُ  اٌغٍغيٍٟإٌّيٛ  إٔزٙيبء. ، ِيغ اٌّض٠يذ ِيٓ عض٠ئيبد اٌّٛٔي١ِٛشاٌىشثب١ْٔٛأل٠ْٛ 

 .اٌغٍغٍخ إٌب١ِخ اٌٝ اٌّز٠ت

  طٛح اثزذاء اٌزفبػً

أٚ  إعيييز١بس٠ٓثغض٠ئيييخ اٌّٛٔييي١ِٛش ِيييضال   اٌىشثيييب١ْٔٛاٌّيييٛاد اٌجبدئيييخ اٌزيييٟ رغيييزخذَ ٌز١ٌٛيييذ أ٠يييْٛ 

 .، رشًّ اٌفٍضاد اٌم٠ٍٛخ اٌّزاثخ فٟ إٌشبدس، ِضً أ١ِذ اٌظٛد٠َٛ، أٚ ٠ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛث١ٛربد١٠ٓ

KNH2 + CH2 CH

C6H5

+
_

H2N CH2 CH

C6H5

 ٠ّٚىٓ اعزخذاَ اٌى١الد اٌفٍضاد وّٛاد ثبدئخ ِضً ث١ٛر١ً ١ٌض١َٛ



C4H9Li + CH2 CH

CH2

C4H9 CH2 CH

CH2

C4H9 CH2 CH

CH2

Li Li

ف١ٕ١اااً  صٕااابئٝ، أٚ األٔضشاعااا١ٓ، أٚ إٌفضاااب١ٌٓػٕاااذ اعااازخذاَ فٍاااض اٌظاااٛد٠َٛ أٚ فٍاااض اٌجٛربعااا١َٛ، فاااٟ ٚعاااٛد 

(Biphenyl) صٕبئٟ  أ١ْٔٛر١ٌٛذ  ثبالِىبْ، ٠ظجؼ(Living Dianion) ٓ٠ؼًّ فٍاض اٌظاٛد٠َٛ ِاضال  ػٍاٝ رىا٠ٛ ،

 .إٌفضب١ٌٓشك وشثب١ْٔٛ ٚشك ؽش ثؾٍمخ 

Na
Na



صٚط االٌىزشٚٔيبد  إٔض٠بػرّٕؼ ِبدح اٌجبدئ اإلٌىزشْٚ إٌّفشدح اٌٝ عض٠ئخ ا١ٌِّٛٔٛش ِؾذصخ ثزٌه 

(π )ٜصييُ رؾييذس ػ١ٍّييخ رجييبدي . ٌٍشاثطييخ اٌضٕبئ١ييخ ١ٌزّشوييض ػٍييٝ رسح وشثييْٛ اٌشاثطييخ اٌضٕبئ١ييخ األخييش

 .Canonical Forms)) وبٔٛو١ٌٛخاٌىزشٟٚٔ خالي رىْٛ ث١ٕبد 

+ CH2 CH

C6H5

Na CH2 CH

C6H5

CH2 CH

C6H5

_ _

Na
+

ْ إٌغك اٌج١ٕٛٞ إٌّبعت  ّٛ اٌشامٛق  إصدٚاطِٛٔا١ِٛش، رؾاذس ػ١ٍّاخ  ثغض٠ئزاٝاٌؾاشح ٌٍغزٚس ػٕذ رى

 .اٌُؾشح، ٚرزٌٛذ ثزٌه أ٠ْٛ وشثب١ْٔٛ صٕبئ١خ

Na
+

H2C CHHC CH2

C6H5

_

Na
+ Na

+
+
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_
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CH
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C6H5

_

_



إٌاٝ ِابدح ثابدا  ث١ٛرابدا١٠ٓفؼٕذ إػبفخ . ث١ٛربدا١٠ٓثٕفظ اٌى١ف١خ رزُ ػ١ٍّخ ر١ٌٛذ وشثب١ْٔٛ صٕبئ١خ فٟ عض٠ئخ ١ِِٛٔٛش 

ػٕااذ دسعااخ ؽااشاسح ِٕخفؼااخ، راازُ اٌؼ١ٍّااخ ػٍااٝ إٌؾااٛ  THF)) ١٘ااذسٚف١ٛساْاٌظااٛد٠َٛ، فااٟ ِااز٠ت سثاابػٟ  ٔفضااب١ٌٓ

 :ا٢رٟ

+ CH2 CHNa

CH2

CH2 CH

CH2

_ H2C

CH2

_

Na+

ٕشاأ ٔز١غاخ ٠، ٚث١ٛرابد١٠ٌٓغازسٞ اٌُؾشح اٌغزٚس اٌشؾٕخ اٌغبٌجخ ثطشة اٌغض٠ئخ، رؾذس ػ١ٍّخ اصدٚاط  إٔزمبيػٕذ 

 .ف١ٗ اٌشؾٕبد اٌغبٌجخ ثطشفٟ اٌغٍغٍخرىْٛ ٌزٌه وشثب١ْٔٛ صٕبئٟ، 

Na H2C

CH2

_
+

+

CH2 Na

H2C

_ +

CH2

Na H2C

CH2

CH2 Na

__ ++



ثغض٠ئااخ  اٌىشثااب١ْٔٛٚصجاابد أ٠ااْٛ  إعاازمشاسػٍااٝ ص٠اابدح  ٌالٌىزشٚٔاابدرؼّااً اٌّغّٛػاابد اٌّغاازجذٌخ اٌغاابؽجخ 

ؽ١ااش ٠ىااْٛ . ٠ااًا١ٔٚزش٠ااً، ٕب، ِٚغّٛػااخ فاٌف١ٕااً، ِاآ ٘اازٖ اٌّغّٛػاابد اٌّغاازجذٌخ، ِغّٛػااخ اٌّٛٔاا١ِٛشاد

٠ٚغاّٝ ٘ازا . اٌىشث١ٔٛاَٛرأص١شّ٘ب اإلٌىزشٟٚٔ فٟ االرغبٖ اٌؼىغٟ ٌزأص١شّ٘ب فٟ رفبػالد اٌجٍّشح ثزىْٛ أ٠ٛٔابد 

 .أ٠ؼب   اٌش١ٕٟٔ ثبإلعزمشاسإٌٛع ِٓ اٌضجبد 

CHH2N
_

CHH2N

_

CHH2N

_

CHH2N

_

(1) (2)
(3)

(4)

CHH2N
_

(1)



اٌجٍّشح األ١ٔٛ١ٔخ ١ٌغذ لبطشح ػٍٝ ا١ٌِّٛٔٛشاد اٌّؾز٠ٛاخ ػٍاٝ ساثطاخ صٕبئ١اخ، وّاب أْ اٌشاؾٕخ اٌغابٌجخ ٌ ١ٔاْٛ 

ثٍّااشح أوغاا١ذ اإل٠ضٍاا١ٓ ِااضال  ٠ّىاآ أْ راازُ ثبعاازخذاَ ثاابدٜء ِضااً . ١ٌغااذ ثبٌؼااشٚسح أْ رىااْٛ ػٍااٝ رسح وشثااْٛ

 .١ِضٛوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ ١ٌٕزظ أ١ْٔٛ رزّٛػغ اٌشؾٕخ اٌغبٌجخ ثٗ ثزسح أوغغ١ٓ

CH3OH  +  Na CH3ONa  +  1/2H2

CH3O
_

O

H3C

O

O

_

رغزخذَ أ٠ؼب  ١ِِٛٔٛشاد اٌّشوجبد اٌىشث١ٍ١ٔٛخ فاٟ ػ١ٍّابد اٌجٍّاشح ثزىاْٛ األ١ٔٛٔابد، وّاب ٘اٛ اٌؾابي فاٟ 

رزٌٛااذ أ١ٔااْٛ اٌّٛٔاا١ِٛش . (Polyoxymethylene)ثٍّااشح اٌفٛسِبٌذ١٘ااذ إٌااٝ ثاا١ٌّٛش ثااٌٟٛ أٚوغااٟ ١ِضٍاا١ٓ 

 .ثبعزخذاَ أٞ أ١ِٓ صبٌضٟ وّبدح ثبدئخ

R3N + H2O [R3NH] OH
+

_

H H

O

HO C H

O

H

_



  طٛاد اٌزىبصش أٚ  طٛاد إٌّٛ اٌّزغٍغً

، إٌٝ عض٠ئبد ا١ٌِّٛٔٛش إٌز١غخ، ّٔٛ ِزٛاٌٟ اٌىشثب١ْٔٛرفبػالد إػبفخ أ٠ْٛ  -وّب ٘ٛ ِؼشٚة-رزؼّٓ ٘زٖ اٌخطٛاد

 .اٌج١ٌّٛش٠خِٚغزّش ٌٍغٍغٍخ 
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 Termination Step اإلٔزٙبء طٛح 

ْ  إٔزٙاابءرؾااذس ػ١ٍّااخ  ّٛ اٌغٍغااٍخ  ثئٔزماابيػاابدح،  اال١ٔٛٔاابدرفاابػالد اٌجٍّااشح ٌزفاابػالد إٌّااٛ اٌّزغٍغااً ثزىاا

 فبإلٔزماابيِااضال ، إرا واابْ اٌّااز٠ت اٌّغاازخذَ ٘ااٛ األ١ِٔٛااب، أٚ ا١ٌّضاابٔٛي أٚ اٌّاابء . إٌب١ِااخ إٌااٝ عض٠ئاابد اٌّااز٠ت

 :وّب ٠ٍٟ٠ؾذس 

H2N CH
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_
+ NH3 H2N CH2
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 :العوامل المؤثرة على عملية بلمرة النمو المتسلسل بتكّون األيونات 
 :تأثير التركيب البنيوى للمونوميرات -1

 بجزٌئة المستبدالت بنوعٌة مباشرا   تأثٌرا   أنٌونٌة، أو كاتٌونٌة كانت سواء   البلمرة، عملٌة تتأثر

 فعالٌة من تزٌد "سالبا   أم موجبا  " األٌون وثبات استقرار فً تساهم التً المستبدلة المجموعات .المونومٌر

 بوزن أي طوٌلة، بسالسل بولٌمر على الحصول عنه ٌنتج مما "التكاثر خطوات" المتسلسل النمو تفاعالت

 البلمرة، تفاعالت سرعة من تزٌد األٌون استقرار فً تساهم التً المستبدلة المجموعات .جدا   عالً جزٌئى

 ساحبة مستبدلة مجموعات على المحتوٌة المونومٌرات جزٌئات أما .وجٌز زمن فً تتم فانها بالتالً

 هذه من األنٌونات، بتكون المتسلسل النمو بلمرة لعملٌات أولٌة كمواد استخدامها فٌفضل لاللكترونات،

 .ٌنٌوبٌوتادا ستاٌرٌن، أكرٌالت، مٌثا مٌثٌل ٌل،ااكرٌلونتٌر المونومٌرات

 

 تأثير المذيب -2

 فصل فً ٌؤثر عامل أي فان مزدوجة، أٌونات وتكون تفاعالت خالل من تتم األٌونٌة، البلمرة عملٌة

 فكلما .سرعتها فً وأٌضا   األٌونات، هذه تفاعالت فعالٌة فً أٌضا   ٌؤثر فانه المزدوجة األٌونات هذه وعزل

 كلما أي كبٌر (Dielectrie Constant) عزل بثبات ٌتمٌز األٌونٌة البلمرة عملٌات فً المستخدم المذٌب كان

 فً أكثر وفعالٌة الحركة حرٌة لها ٌتٌح مما عالٌة، األٌونات بٌن الفصل عملٌة كانت كلما قطبٌا ، المذٌب كان

 ٌؤدي مما المزدوجة، األٌونات بٌن للتوغل بمقدرة تتمٌز القطبٌة المذٌبات فجزٌئات .المونومٌرات مع التفاعل

 ،(Dichloromethane) كلورومٌثان ثنائً استخدام التفاعالت هذه مثل فً ٌفضل .وتشتٌتها انفرادها، الى

  أوكسان ثنائً مثل مذٌبات استخدام وتحاشى العالٌة، القطبٌة ذات (THF) هٌدروفٌوران ورباعً

(Dioxane)، نسبٌا   ضعٌفة بقطبٌة تتمٌز التً المٌثان، كلورٌد رباعً أو. 



 تأثير األيون المرافق -3
 حالة فً الموجبة الشحنة ذو األٌون فهو البادىء، مادة تأٌن عملٌة من الناتج األٌون هو المرافق األٌون

 السالسل نمو سرعة أن وجد وقد .الكاتٌونٌة البلمرة حالة فً السالبة الشحنة ذو األٌون وهو األنٌونٌة، البلمرة

 وٌعود صغٌرا ، المرافق األٌون حجم كان كلما تزٌد البلمرة، لخطوات المتسلسل النمو بمرحلة البولٌمرٌة

 تفاعالت سرعة أن وجد مثال   .المذٌب بجزٌئات األٌونات شقوق (Solvation) تذاوب سهولة الى السبب

 البٌركلورٌك حمض باستخدام البلمرة تفاعالت سرعة من مرة بألف أقل كبادىء الٌود استخدام عند البلمرة

  مذٌب فً لإلستٌاٌرٌن السلسلً النمو سرعة وأن .الحالتٌن فً كلورواٌثان، ثنائى مذٌب فً بادئة، كمادة

(THF) حجما   األكبر الصودٌوم كاتٌون من بدال   اللٌثٌوم، كاتٌون تتضمن قاعدة استخدمنا ما اذا تتضاعف. 

 

 تأثير درجة الحرارة -4
 فً زٌادة أي .جدا   منخفضة حرارة درجة عند عام، بشكل "أنٌونٌة أم كاتٌونٌة " األٌونٌة البلمرة عملٌات تتم

 المذٌب، إلى أو المونومٌر، جزٌئات الى النامٌة السالسل إنتقال تفاعالت زٌادة الى تؤدي الحرارة، درجة

 إضافة .منخفض جزٌئً وزن ذو الناتج البولٌمر وٌكون قصٌرة، بولٌمرٌة سالسل على الحصول ٌتم بالتالً

 درجة عند التفاعالت هذه تجري أن ٌحبذ لذلك جدا ، منخفضة األٌونٌة للتفاعالت التنشٌط طاقة ان ذلك الى

 .الصفر دون ما إلى تصل قد حرارة،


