
  1- تكنولوجيا البوليمراتمحاضرة 

  

  :المقدمة

  

  Good yearا#مريك��ي حي��ث ب��دا الع��الم 1839بداي��ة اكت��شاف الل��دائن يرج��ع لع��ام  إن
نة ھ�ي بداي�ة الب�وليمرات  تل�ك ال�سف�اعتبرت ، عنصر الكبريتباستخدام بمعالجة المطاط الكاجوك

  خدام نترات السيليلوز  باستأخرنوع ) A. parkes( اخترع العالم ا<نكليزي 1862وفي عام 

 عل��ى الفح��م الحج��ري والغ��از% 90ليمرات ف��ي الوق��ت الحاض��ر بن��سبة يعتم��د اس��تخFص الب��و
   :الطبيعي والنفط الخام

  

  نفط الخام

  

  غاز طبيعي

  

  فحم حجري

  

  

  

  

  

  

   إضافات، مسحوق، حبيبات

  

  

  ) (formingالتشكيل 

  

  

  كا<ستھF+ السوق 

  

  

  التقطيع  +التنظيف  +الرمي 

  

  

                التدوير 

  

  : ميز ھذه المواد بالمميزات ا<تيةوتت

   ،ا#وليةرخص ثمن خامتاھا  -1

  ،قلة ا<ستھFك الطاقة عند تشكيل ھذه المواد -2

  ،تھاايقن الوقت الFزم في تاختصاروخفة وزنھا وسھولة تشكيلھا  -3

  ،أخرىشكيلھا مرة  تإعادة<تفقد خصائصھا عند  -4

  ، تأثرھا بالرطوبةممقاومتھا للمادة الكيميائية وعد -5

  ، ترتيبأو صيانة إلىتحتاج  < -6

  ،قلة الھدر عند التشكيل -7

  ،)م040-(والمنخفضة ) م0180(ھا لدرجات الحرارة العالية مقاومتھا الميكانيكية وتحمل -8

  ،تتصف بعض البوليمرات بالشفافية الضوئية -9

  . بانخفاض معامل ا<حتكاكأيضالى امتصاص ا<ھتزازات وتتصف  قابليتھا ع-10

البلمرة  
)polymerization(  



   Polymer: البوليمر

 وھو جزيء  Macromoleculeيسمى البوليمر في بعض ا#حيان بالجزيء الكبير

 والجزيء على ھيئة سلسلة حلقاتھا عبارة عن جزيئات ،ب كيميائي يمثل بوزن جزيئي عاليلمرك

 Polymer، وكلمة بوليمر )Covalent (هر تساھمي بعضھا بأواصلمركب بسيط ترتبط مع

   .بمعنى عديد الوحدات) Mer= وحدة (، )Poly= عديد (تتكون من مقطعين 

أما مصطلح المونومير يقصد به مركب كيميائي بسيط ذو وزن جزيئي صغير، ويتميز 

ر جزء ھذا المركب بتركيب خاص يمكنه التفاعل مع جزء آخر من نفس النوع أو مع جزء آخ

  .لمركب آخر وتحت الظروف المناسبة لتكوين سلسلة البوليمر

ما الوحدة التركيبية المتكررة فھي التي يتكرر وجودھا على طول سلسلة جزء البوليمر وتوضع أ

  .صيغتھا بين قوسين <حظ المعادلة اvتية 

[-CH2-CH2-]                                (CH2 = CH2)n 

          بولي اثلين        ا<ثلين                        

)                 البوليمر( )المونومير                    (  

  

أما درجة البلمرة فھي تمثل عدد الوحدات التركيبية المتكررة في سلسلة جزئ البوليمر 

. ة المتكررةوالذي يوضع أسفل القوس الذي يحتوي على الوحدة التركيبي) n(ويعبر عنھا بالعدد 

  . دل ذلك على أن وزنه الجزيئي كبيرادت درجة البلمرة #ي بوليمروكلما ز

 ومنھا الھندسيةبدون المواد ) تتطور(  لكل فرد <يمكن أن تنمواليومية الحياة إن           

 أجزاءمن % 70 الفضاء، حيث أن إلى الوصول باzمكانوبدون ھذه المواد ليس ، البوليمرات

وبفضل ا<ستخدام ، سفن الفضاء مصنعه من ھذه البوليمرات وخاصه المواد المركبه ا<نشائيه

ومن خFل ذلك قل استھFك الوقود ، قل وزن ھذه السيارات، الواسع للبوليمرات في السيارات

بالعمل والبحث على تصميم صمامات ) جراحي القلب (ل}طباءوسمحت البوليمرات % 25بنسبة 

وبذلك نجا ھذا العدد الكبير ،  المئات من ھذه الصماماتالماضية السنةث استبدل في حي، القلب

 .                  يبين مكان ھذه الصمامات في القلبأدناه  من البشر من موت محقق والشكل

 

 



 

  يوضح مقطع لتركيب القلب  الشكل

 بالقصبة ا#على إلى متر 6.15 حيث استطاع الرياضيون القفز حوالي الرياضةوأخيرا في مجال 

،  الكاربونيهبا#لياف مصنعه من البوليستر المدعم القصبةحيث أن ، وذلك بفضل البوليمرات

غير أنه بجانب ھذه ا<يجابيات ھناك سلبيات  ، نذكرھا بدون حدودإنوھذه ا#مثال ممكن 

  : إلىللبوليمرات يمكن أن تقسم 

 بالمقارنة والميكانيكية الفيزيائيةيه ومنھا الخواص البوليمرات لھا خواص غير كاف، المباشرة -

  ،                                                                                                                       المعدنيةمع المواد 

ة صعوبة تحلل  نتيجالمستھلكةحيث بعض توجد الصعوبات في التخلص من القطع ، الوسيطة - 

  ،                                                               ة سن200وتقدر عملية تفسخھا حوالي ، وتفسخ ھذه المخلفات

 في محيطنا وذلك من جراء حدوث فتحة الحيةمثF ا<شتراك في خطر موت الكائنات ، العامة -

 في تأتيوفي الوقت الحاضر ،  يبين ذلكدناهأالشكل ا#وزون في الفضاء المحيط با#رض وان 

لھذا فقد استمر العمل والبحث العلمي في مجال % 5مرتبه أقل من الوضع الطبيعي بحوالي 

 ذلك تظھر بعض إلى إضافة،  عند تشكيل البولي اورتانوخاصة االخاليه من الفروون التقنية

.                                                                                               ة الطبيعيوالبيئةل  وتأثيرھا على العما#خرىالصعوبات عند تشكيل البوليمرات 

  

  

  

 



  

  .ة طبقة ا#وزون على الكره ا<رضيفتحة  يبين تأثيرالشكل

 من ھذه المواد حسب المواصفات المصنعة لبعض المنتجات الدقة قلة ا#خرى ومن المشاكل -

  ،                                                                                                                       الدقيقة التقنية

 المساعدة ةجھزv<ت التي تشكل البوليمرات وا# اوإنتاج ارتفاع التكاليف عند مشاريع تصميم -

  . مثل القوالب، للتشكيل

  

  

  

  

  


