
  2 - محاضرة تكنولوجيا البوليمرات

 

                                                                                                   :المقدمة

  (Classification of Polymers)تصنيف البوليمرات 

 :ا'تية ا&صناف إلى واستخداماتھا العلمية الفيزيائيةتصنف البوليمرات با�عتماد على خواصھا 

  

  -Thermoplastic:ًالبوليمرات اللدنة حراريا   -

 ولكنھ..ا تل..ين العادي..ة الح..رارةعن..د درج..ات ) Hard(ھ..ي م..واد بوليمري..ه ص..لبة الق..وام 
 ارتفع.ت وإذا بحي.ث يمك.ن تغي.ر ھيئتھ.ا بالي.د، العجين.ةوتتحول الى ما ي.شبه ) Soften (بالحرارة

 ب..الحرارةُ تن..صھر وت..سيل وت..سمى ب..البوليمرات المتلين..ه ن..ةاللي الم..ادة أكث..ر ف..أن الح..رارةدرج..ة 
)Thermoplastic ( ُوھي تكون معظم البوليمرات التي تستخدم في صناعات البوليمر  وا&لي.افّ

 حي.ث تت.صلب ت.دريجيا وتع.ود ثاني.ة ال.سابقة بجمي.ع المراح.ل الم.ادة، وعند التبريد تمر الصناعية
   .الصلبة الحالةلتأخذ 

   

  

Thermoplastic                      soften                         hard   

 

  

الب..ولي اثيل..ين :  الت..ي تق..ع ض..من ھ..ذا ال..صنف ن..ذكر منھ..االتجاري..ةھنال..ك العدي..د م..ن الب..وليمرات 
)PE( البولي ستايرين ،)PS( البولي كاربونات ،)PC( البولي فيني.ل كلوراي.د ،)PVC( الب.ولي ،

  .ھاوغير) PP(بروبيلين 

 إل.ىتتح.ول حي.ث  الح.رارة درج.ة بت.أثيرالتي تتغي.ر ص.فاتھا   البوليمرات منيتضمن ھذا الصنف
ت.صبح مرن.ه ث.م ) Tg(منصھرات، وعندما تقترب درجة حرارتھ.ا م.ن درج.ة ا�نتق.ال الزج.اجي 

 من..صھرات لزج..ه، وعن..د خف..ض درج..ة ح..رارة المن..صھر إل..ىت..زداد درج..ة مرونتھ..ا بتحويلھ..ا 
  .  ً صناعياالمھمة البوليمرات أكثر، ويعتبر ھذا الصنف من القوية بةالصلتسترجع حالتھا 

  

  Thermosets)( حراريا صلدةالبوليمرات ال -
تغيي...رات كيميائي..ة عن...د ت..سخينھا فتت...شابك فيھ..ا ال...س\سل م..ن تع..اني ھ..ذه الب...وليمرات 

\ن..صھار البوليمري..ة وت..صبح ھ..ذه الب..وليمرات بع..د معاملتھ..ا الحراري..ة غي..ر ذائب..ة وغي..ر قابل..ة ل
 كيميائية قوية � يمكن بأواصرترتبط الس\سل مع بعضھا . ورديئة التوصيل للحرارة والكھربائية

 عن..د تعرض..ھا لدرج..ة أخ..رى ت..شكيلھا م..رة إع.ادةك.سرھا ب..سھولة ل..ذلك ف..ان ھ..ذه الم..واد � يمك..ن 
س.ريعة  �تك.ون أنھ.ا أي  سوف تتفحم ويحدث لھا تحللفإنھاحرارة معينة وبزيادة درجة الحرارة 

لھ.ا  ذات كثاف.ة واطئ.ة وبأنھا بدرجة الحرارة التي تكون تحت درجة حرارة التحلل، وتتميز التأثر
وم.ن (Stronger)  وق.وة (Stiffness) ٍ حراري عال وذات جساءة عالي.ة عزل كھربائيةيةصاخ

بع  والب.ولي اس.تر غي.ر الم.ش)Epoxy(الفينول فورملديھاي.د وا�يبوك.سي :  على ھذا النوعا&مثلة
)PS( . 

  

  -):Elastomers(البوليمرات المرنه المطاطيه  -

 كا�س...تطالة متمي...زةلھ...ا ص...فات ) Rubber(الب...وليمرات المرن...ة المتمثل...ة بالمط...اط 
)Elongation  or Extensibility ( ظھ.اران قابلي.ة ھ.ذا ال.صنف م.ن الب.وليمراتi ص.فات 

 ف..ي الموج..ودة المرن..ة الطويل..ة تعتم..د عل..ى طبيع..ة الجزيئ..ات البوليمري..ه ذات ال..س\سل المرون..ة
 بين نھايتي جزيئه البوليمر المسافة معدل إن بحيث عشوائية على بعضھا بصوره ملتفةوضعيات 

Heat     Cool      



، وب.صوره عام.ه تك.ون درج.ة الممت.دة الوض.عية ف.ي ألجزيئ.ه عن.دما تك.ون المسافةاقل بكثير من 
 التي تستخدم فيھا حيث الحرارة أقل من درجة المرنةللبوليمرات ) Tg (الزجاجية حرارة ا�نتقال

 بانخفاض درجة المرنة، وتتميز البوليمرات الموضعية الحركة في حرةتكون الس\سل البوليمريه 
 .)Tg (الزجاجيةانتقالھا 

  

  -):Fibers(ا&لياف  -

 والف..رش،       ا&قم..شة  ف..ي ص..ناعةالم..ستخدمةھ..ي ب..وليمرات ص..الحه ل..صناعة الخي..وط 
            الت.ي تك.ون ذات ق.وى تماس.ك            ) Crystalline(وتكون ھذه الب.وليمرات ع.ادة م.ن الن.وع المتبل.ور 

  .كبيره بين جزيئاتھا

  : منھاخاصةيتميز ھذا الصنف من البوليمرات بمواصفات 

 على الترتيب باتجاه قادرةالبوليمريه  تكون الس\سل أنيجب  قابليتھا على التبلور، ،والمتانةالقوة 
 ،والمتانةمحور الليف لكي تكسبه القوه 

 مرتفعه نسبيا لكي تقاوم ظروف ا�ستخدام كالغ.سل Tg)( تكون درجة انتقالھا الزجاجيه أنيجب 
 والكوي وغيرھا،

 تت..راص باتج..اه أن لك..ي يمكنھ..ا متفرع..ةم..ن المھ..م ان تك..ون ال..س\سل البوليمري..ه خطي..ه ولي..ست 
 ور الليف،مح

 تحتوي س\سل البوليمر على مجاميع أن فيھا عاليه، لذلك يستوجب الجزيئية تكون القوى أنيجب 
  على ربط س\سل البوليمر مع بعضھا،قادرةمستقطبه 

 والتحل.ل تح.ت ظ.روف الغ.سل ةك.سدوال.ضوء وا& الح.رارة تج.اه ثابت.ة تكون ھ.ذه الب.وليمرات أن
وذات قابلي.ه ) لل.صباغةلھ.ا قابلي.ه جي.ده  (ا&ص.باغل.ى تقب.ل  عقادرة تكون أنيجب  ووا�ستخدام،
 الناتجة عن Static charges) (المستقرة عن العرق لتبديد الشحنات الناتجة الرطوبة�متصاص 

  :من بوليمرات ھذا الصنف .المستقرةمن مواصفاتھا منع الشحنات  احتكاك الجسم بالم\بس،

) ا�لي..اف ا�كريلي..ه) (ريل..و نتري..لاك(ب..ولي  ،الخطي..ة اتأس..ترالب..ولي  ،)ي..داالب..ولي أم(الن..ايلون 
 .وغيرھا

 

  -):Adhesive and Coating(المواد ال\صقة والط\ئيه  -

، ان نوعي.ة ال..سطوح ط\ءي.هت.ستخدم ن.سبه كبي.ره م.ن الب.وليمرات كم..واد �ص.قه وم.واد    
وح نف.اذه مث.ل الخ.شب  كانت السطفإذا ھي التي تحدد طبيعة البوليمر المناسب �لتصاقھا ال\صقة

 يك.ون الحال.ة �ن ا�لت.صاق ف.ي ھ.ذه ألمعروف.ه الب.وليمرات أن.واعوالورق فيمكن استخدام معظ.م 
 كانت السطوح غير نفاذه إذا أما، ق بين السطحينبسبب التداخل الفيزيائي لس\سل البوليمر ا�ص

 عل.ى مج.اميع م.ستقطبه  يجب ان يكون البوليمر حاوياالحالةكالمعادن والزجاج وغيرھا ففي ھذه 
 وال..سطوح الم..ستقطبةلك..ي تك..ون عملي..ة الل..صق جي..ده بف..ضل الق..وى الت..ي تح..صل ب..ين المج..اميع 

  .النفاذة غير المستقطبة

  :المستخدمة على البوليمرات ةمثلومن ا&

 المط.اط الطبيع.ي، ال.صمغ الحي.واني، ،)Arabic Gum( كال.صمغ العرب.ي الطبيعي.ةالبوليمرات 
 .النشأ وغيرھا رين،الدكست ا�لبومين،

 


