
 ((( Polymersالبوليمرات))) 

 داتــــــالوح من العدٌد من تتكون مفٌدة كٌمٌائٌة مادة: هو للبولٌمرات تعرٌف أبسط

 ررةـــــمك وحدات معً تخٌل) األبعاد ثالثٌة البولٌمرات تكون أن ٌمكن,و المتكررة

 ٌةثنائ تكون أو, (وهبوًطا صعوًدا , والخلف لألمام وٌساًرا, ٌمًٌنا مًعا مرتبطة

 ونـتك أو,( فقط وهبوًطا صعوًدا , وٌساًرا ٌمًٌنا مًعا مرتبطة مكررة وحدات) األبعاد

 (.السلسلة مثل فقط وٌساًرا ٌمًٌنا مًعا مرتبطة مكررة وحدات) الُبعد أحادٌة

 من مكون مرتفع جزٌئً وزن ذو مركب البولٌمر هووهناك تعرٌف اخر على ان  

 ةـــعضوٌ أو عضوٌة غٌر أو عضوٌة موادال هذه تكون قد. مكررة جزئٌة وحدات

 .أصلها فً اصطناعٌة أو طبٌعٌة تكون وقد معدنٌة,

ا دوًرا تلعب البولٌمرات أصبحت ًٌ ا أساس ًٌ  وذلك ةـــالٌومٌ الحٌاة استخدامات فً وكلّ

 مثل ة,ـــــالٌومٌ الصناعٌة القطاعات فً أساسٌة مواد فهً. الفرٌدة خواصها بسبب

 واللدائن, اف,ـــــواأللٌ , والمالبس ورق,ــــوال , اءــــــالبن وادوم الالصقة, المواد

 الضوئً و والمقاوم Liquid crystal السائلة والبلورات والخرسانة, , والسٌرامٌك

 (.coating) التقسٌة مواد

 اتــــوالكائن , اتــــالنبات و , التربة مكونات معظم فً متواجدة البولٌمرات أن كما

 , الحٌة اتـــالكائن بنٌة و , المٌكانٌكٌة ةــــــوالهندس , التغذٌة فً مهمة ًوه. الحٌة

 .والبٌئة والصحة, الفضاء, واستكشاف والحواسٌب, والطب,

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ((( جزيئات البوليمرات))) 

 ذهــــه. الجزٌئات من ومتكررة طوٌلة سالسل من مصنوعة مواد هً لبولٌمراتا

 .بٌنها فٌما الترابط وكٌفٌة نوع على اعتماًدا نوعها, من ةفرٌد خصائص لها المواد

 صلب رــــاآلخ والبعض. والبولٌستر المطاط مثل وتتمدد, تنثنً البولٌمرات بعض

 (. epoxies)واإلٌبوكسز الزجاج مثل وقوي,

 البشر وٌستخدم لــــــٌتعام. تقرًٌبا الحدٌثة الحٌاة جوانب كل فً البولٌمرات تتواجد

 .واألدوات اإلطارات إلى المٌاه زجاجات من البولٌمرات فٌها تتواجد التً تالمنتجا

 األصل فً هً والتً البالستٌك منتجات لوصف البولٌمر مصطلح ٌُستخدم ما كثًٌرا

 هم والخشب المطاط. أًٌضا طبٌعٌة بولٌمرات توجد ذلك, مع. اصطناعٌة بولٌمرات

 وعنصر بسٌط هٌدروكربون من نتتكونا حٌث الطبٌعٌة, البولمٌرات أمثلة أحد

 (.Isoprene) اإلٌزوبرٌن

 النووٌة واألحماض األمٌنٌة األحماض من تتكون طبٌعٌة بولٌمرات هً البروتٌنات 

 جزٌئات وهً النٌوكلٌوتٌدات, من بولمٌرات األصل فً هً األحماض وهذه ,

 هً الفسفورٌك وحمض السكرٌات النٌتروجٌن, على تحتوي قواعد من تتكون معقدة

 .أمثلتها أحد

 



 

 

 

 ((( رةــالبلم)))

 صغٌرة, جزٌئات بٌن الجمع خالل من صناعٌة بولٌمرات إلنشاء طرٌقة هً البلمرة

 التـــالتفاع تختلف. ةـــتساهمٌ بروابط سلسلة فً مًعا تجتمع المونومرات, تسمى

 ٌمٌائٌةالك الروابط تغٌٌر إلى وتؤدي والضغط, الحرارة قبل من المتسببة الكٌمٌائٌة

 معظم. الجزٌئات تسمى المونومرات من مًعا وهذه السلسلة المونومرات تربط التً

. للبولٌمرات الفقري العمود تمثل ونـــالكرب ذرات من سلسلة لدٌها البولٌمر سالسل

 .المونومرات من آالالف من ٌتكون أن ٌمكن واحد جزئ

 والصودا التسوق اكٌاس ويتحت. الٌومٌة حٌاتنا مجاالت كل فً البولٌمرات تستخدم

 وقطع امــــــالطع وأغلفة اآللً والحاسب والهواتف النسٌج وألٌاف المٌاه وزجاجات

 .البولٌمرات على كلها واأللعاب السٌارات غٌار

 األغشٌة: ” الـــــــالمث سبٌل على البولٌمرات, تستخدم المتطورة التكنولوجٌا بعض

 .”األنسجة هندسة فً المستخدمة الحٌوٌة البولٌمرات المٌاه, لتحلٌة

. بروبلٌن والبولً إٌثلٌن البولً على تحتوي التصنٌع فً المستخدمة البولٌمرات أكثر

 .مونومر 0110111 إلى 010111 حوالً من جزٌئاتها تتكون

 

 

 

 

 



 (((البوليمرات مستقبل)))

 زٌادة بهدف البولٌمرات, من وجدٌدة مختلفة أنواع وتجرٌب بتطوٌر الباحثون ٌقوم

ا ُتستخدم التً المنتجات وتعزٌز األدوٌة تطوٌر ًٌ  ٌجرى ال,ـــــالمث سبٌل فعلى. ٌوم

 .السٌارات صناعة فً الكربونٌة البولمٌرات استخدام وتعزٌز تطوٌر

 افــــألٌ شرائح أٌضا ُتسمى – الكربونٌة باأللٌاف المقوى البولٌمر وكذلك مركبات“

 فً اءةً ـــكف وأكثر وزًنا أخف اراتـــــــسٌ لصنع التالً لــالجٌ مواد هً – الكربون

 طبقاتها بسبب ةــــوصلب للغاٌة ةــــقوٌ الكربون صفائح. أماًنا وأكثر الوقود استهالك

 لدراسة وفًقا ”الصلب البالستٌك بمركب ممزوجة النقً الكربون ألٌاف من المنسوجة

 وادــــالم اـــمٌكانٌك رـــمختب فً مان,زلت ستٌفن و جوبتا نٌخٌل: هما باحثان, بها قام

 .تاندون نٌوٌورك ةــــــــجامع فً الفضاء والهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة قسم المركبة

 بنسلفانٌا جامعة فً العلماء قام. المجسمة الصورة تحسٌن فً أًٌضا البولٌمر ٌستخدم

(University of Pennsylvania )البولٌمر مادة لىع األبعاد ثالثٌة صورة بإنشاء 

 .النانوٌة الذهب جزٌئات من ٌتجزأ ال جزءً  كانت التً المرنة

 ةــمكافح مستقبل هو ونـــٌك قد ونــــالسٌلٌك بولٌمر من المصنوعة الصناعً الجلد 

 والحد الجلد تشدٌد على قادر البولٌمر هذا ٌكون قد كرٌم, شكل على ٌأتً. الشٌخوخة

 الجلد هذه دامــــاستخ كنــــوٌم. نـــــالعٌ تحت كٌاسا من وتقلل التجاعٌد ظهور من

 مثل, الجلدٌة األمراض بعض نــم ونــــــٌعان الذٌن أولئك لمساعدة أًٌضا الصناعً

 .الشمس من للحماٌة ٌُستخدم قد أو اإلكزٌما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((( البوليمرات أنواع))) 

 (:Polymers Natural) المصدر طبيعية بوليمرات. 1

 السلٌلوز,: مثل حٌوانٌة أو نباتٌة منتجات عن عبارة: العضوٌة البولٌمراتآ.  

 والبروتٌنات, والحرٌر, الطبٌعً, والمطاط والقطن, العربً, والصمغ والنشا,

 .والجلد والشعر, والصوف, النٌكولٌة, واألحماض

 .والزجاج والجرافٌت, كاألسبستوس,: العضوٌة غٌر البولٌمراتب. 

 

                    

  

 

 (:Synthetic Polymers) صناعية بوليمرات. 2

 أشهر فمن الصناعات, من العدٌد فً وتدخل بسٌطة, كٌمٌائٌة مركبات من ُتصنع

 أنواع عدة نـوتتضم. الصناعٌة واأللٌاف الصناعً, والمطاط البالستٌك, أمثلتها

 :فً تتمثل

 إٌثٌلٌن, والبولً أمٌد, ًـــــــلوالبو البولٌستر, مثل: ةــــالعضوٌ البولٌمراتآ.    

 .بروبلٌن والبولً ات,ــــكربون والبولً اكرٌلٌك, ًــوالبول

 .ونــــسٌلٌك ًــــــالبول راتــــبولٌم لــــمث: العضوٌة غٌر البولٌمراتب. 

 

                   



 

 (:Modified Natural Polymers) محّورة طبيعية بوليمرات. 3

 تركٌبها تغٌٌر طرٌق عن الطبٌعٌة مثٌالتها باستخدام المصنعة اتللبولٌمر ُتشٌر

 بولٌمر من مركب تكوٌن أو الفعالة, مجامٌعها بعض تركٌب تغٌٌر أو الكٌمٌائً,

 السلٌلوز, ونترات السلٌلوز, خالت أمثلتها ومن. صناعً وبولٌمر طبٌعً

 .الصناعً والصوف والسلوفان,

          

 

 :أنواع 3 إلى والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة لخصائصها فًقاو البولٌمرات وُتقسم

 (:Plastomers) البالستٌكٌة/اللدنة البولٌمرات. 0

 .الجزٌئٌة األوزان مرتفعة عضوٌة مواد

 .والحرارة الضغط بتأثٌر تتشكل

 

                



 :إلى الحراري لسلوكها طبًقا ُتصنفو    

 تنصهر أو تلٌن التً لألنواع ُتشٌر (:Thermoplastics) الحرارٌة اللدائناوال .  

 بالتبرٌد األصلٌة لحالتها تعود ثم جزٌئاتها, بٌن االرتباط لضعف نتٌجة تسخٌنها عند

 ًـــوالبول اٌثٌلٌن, البولً أمثلتها ومن الكٌمٌائً, تركٌبها فً تغٌر أي ٌطرأ أن دون

 .بروبلٌن والبولً سترٌن, والبولً كلورٌد, فٌنٌل

 تنصهر ًـــــالت اطـــــاألنم هً(: Thermoset) بالتسخٌن تصلد التً لدائنالثانٌا.  

 من ًــــالكٌمٌائ تركٌبها رـــلتغٌ أخرى مرة األصلٌة لحالتها تعود ال لكنها بالتسخٌن

 اتــــالمذٌب فً للذوبان قابلٌتها بعدم مـــوتتس. جزٌئاتها بٌن الترابط قوة زٌادة خالل

 والمٌالمٌن فورمالدهٌد, والٌورٌا فورمالدهٌد, الفٌنول: نواعهاأ أشهر ومن المختلفة,

 .فورمالدهٌد

 

 

 (:Fibres) األلٌاف/اللٌفٌة البولٌمرات. 0

 %.01 إلى 01 من ٌتراوح بمعدل االستطالة تتحمل

 .للرطوبة االمتصاص ضعٌفة

 .ثانوٌة قوى على الحتوائها التبلور درجة مرتفعة

 .أكرٌلونٌترٌل والبولً بروبلٌن, ًوالبول البولٌستر, أمثلتها من

          

 

 



 (:Elastomers) المطاطٌة البولٌمرات. 3

 ثم% 0111 إلى 011 من تتراوح كبٌرة بدرجة االستطالة على بقدرتها تتمٌز

 .األصلً طولها إلى ارتدادها

 .اٌزوبرٌن والبولً بٌوتاداٌٌن البولً نماذجها أشهر من

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


