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املقدمة
تتكون من  الإغريقية حيث  اللغة  اإىل   )Polymeros( بوليمر  كلمة  اأ�صل  يرجع 
وتتميز  جزء.  وتعني   )Meros( مري  و  متعدد  وتعني   )Poly( بويل  هما  جزئني 
اأكرب  اإىل   1000 من  ترتواح  اأن  ميكن  حيث  اجلزيئية  اأوزانها  بارتفاع  البوليمرات 
ي�صتخرج من  القدم على هيئة مطاط  البوليمرات منذ  من 100.000 وقد عرفت 

 .)Crying Trees( الأ�صجار التي �صميت اآنذاك بالأ�صجار الباكية

ومواد  املنزلية  الأجهزة  مثل  متعددة  تطبيقات  يف  البوليمرات  نرى  اأن  ميكن 
واملنتجات  الن�صيج  واألياف  والإطارات  والتغليف  التعبئة  وعلب  كالطالءات  البناء 
الطبية واجلراحية ومواد ال�صحة العامة وقطع غيار ال�صيارات واملعدات الكهربائية 
التجميــل  ومنتجــات  الأطفــال  واألعــاب  والأ�صمــاغ  الإ�صفنــج  وفـــر�ش  والإلكرتونية 

والإ�صمنــت وغري ذلك كثري.

ميكن اأن تكون هذه البوليمرات التي ن�صاهدها يف حياتنا اإما طبيعية اأو م�صنعة، 
حيث توجد البوليمرات يف الطبيعة على هيئة �صللوز ون�صاء يف  الأخ�صاب والنباتات. 
ويعترب احلم�ش النووي )DNA( والربوتني والكولجني واحلرير اأمثلة على املكونات 
الكائنات احلية. لكن معظم مان�صاهده من بوليمرات هي  الناجتة عن  البوليمرية 
�صناعية حيث يتم اإنتاجها من البرتول والغاز الطبيعي. ومما مييز البوليمرات هو 
اأو  �صفافة  مطاطية،  اأو  لينة  اأو  �صلبة  كانت  �صواًء  وخ�صائ�صها،  موا�صفاتها  تعدد 
اأحيانًا، مقاومة للظروف املحيطة وخفيفة الوزن.  اأو ناقلة للكهرباء  معتمة، عازلة 
اأن جزيئاتها مبنية على هيئة  تنوع منتجاتها حيث  بالغة يف  اأهمية  لبنيتها  اأن  كما 

�صال�صل ميكن ربطها بطرق متنوعة لتعطي منتجات مبوا�صفات متميزة. 

هذه  ارتبطت  وقد  البال�صتيكية  باملواد  البوليمرات  ت�صمية  النا�ش  بني  ي�صيع 
كل  على  نف�صها  املواد  هذه  فر�صت  حيث  املعا�صرة،  وعاداتنا  مبحيطنا  امل�صميات 
مناحي فعالياتنا اليومية ابتداًء من ال�صلع ذات الإ�صتخدام العادي جدًا وو�صوًل اإىل 
الأجهزة التقنية عالية التطور. ويتم اإنتاج املواد البوليمرية ومنها البال�صتيكية على 
اأو �صائل. ولكي يتم ت�صويقها للم�صتهلك النهائي لبد من  هيئة حبيبات اأو م�صحوق 
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اإخ�صاعها لعمليات حتويل اإىل �صلع منا�صبة. ولهذا يقوم �صانعوا املواد البال�صتيكية 
بتحويل ما يزيد عن 85% من الإنتاج العاملي من املواد البال�صتيكية بت�صكيلها، اأما 
الن�صبة املتبقية فيتوزع اأهمها على �صناعات الوورني�ش والطالءات واملواد الال�صقة. 

ت�صتخدم املواد البال�صتيكية يف جميع دول العامل، ويبلغ ما ت�صتهلكه �صناعة مواد 
التعبئة 37% من الإنتاج العاملي، ويف جمال البناء 17%، ويف املواد الكهربائية %9، 

ويف �صناعة ال�صيارات %4. 

ومن مميزات املواد البال�صتيكية مايلي:
• انخفا�ش تكلفتها حيث ت�صنع من مواد اأولية رخي�صة ومتوفرة.

• خفة وزنها مقارنة باملواد الأخرى كاحلديد.
• تنوع خ�صائ�صها مثل املرونة والق�صاوة ومقاومة احلرارة والتاآكل مما يزيد من 

جمالت ا�صتخداماتها.
• �صهولة القولبة والت�صكيل.

• تتميز بقدرة عالية على العزل احلراري.
الوزن  قليلة  حوامل  على  املعلومات  من  هائل  كم  لتخزين  ا�صتخدامها  ميكن   •

والقيا�ش )CD، DVD ، كروت ذاكرة، وغريها(
• جزء كبري من املنتجات البال�صتيكية ميكن اإعادة تدويره وت�صنيعه من جديد.
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تركيب املواد البوليمرية
مونومريات  تدعى  متكررة  �صغرية  جزيئات  من  البوليمرات  جزئيات  تتكون 
مرتبطة فيما بينها بروابط كيميائية لت�صبح على هيئة �صال�صل ممتدة اأو مت�صعبة اأو 
حلقية. تتكون هذه ال�صال�صل من وحدات جزيئية متكررة، فعلى �صبيل املثال يت�صكل 
جزيء البويل اإيثيلني من جمموعة كبرية مت�صل�صلة من وحدات – CH2 – الناجتة 
عن جزيئات الإيثيلني. وميكن لهذا العدد من الوحدات املتكررة اأن يكون كبريًا جدًا 
قد ي�صل لــ 100.000 وحدة جتعل من هذه ال�صال�صل جزيئات �صخمة على املقيا�ش 
تتجاوز  ل  بحيث  العادية  باملقايي�ش  جدًا  �صغرية  تبقى  اأنها  حيث  بالطبع،  الذري 

اأطوالها ب�صعة مايكرومرتات.

ب�صورة  ال�صل�صلة  يف  اجلزيئات  تتو�صع  اخلطية  البوليمرية  اجلزيئات  حالة  يف 
ب�صورة  خطية  اجلزيئات  هذه  تكون  اأن  جدًا  النادر  من  فاإنه  ذلك  ومع  خطية. 
�صرفة متامًا حيث ميكن اأن حتتوي على بع�ش التفرعات. يو�صح ال�صكل )1( ر�صمًا 

تخطيطيًا ل�صل�صلة بوليمرية متفرعة.

�������א��א��א��������� �

ت ا�������ات �� �����ت ����ة ����رة ���� �������ات ������ ���� ����� ��وا�� آ������� ����� ��� ه��� ���� ����ن �����

����ن ه�� ا����� �� و��ات ������ ����رة، ���� ���� ا����ل ����� ��يء ا����� إ������ �� ������ . ����ة أو ������ أو �����

CH –آ���ة ������� �� و��ات 
2

و���� ���ا ا���د �� ا����ات ا�����رة أن ���ن آ���ًا ��ًا �� ��� �ــ . ����ا������ �� �����ت ا��� – 

و��ة ���� �� ه�� ا����� �����ت ���� ��� ا�����س ا��ري ������، ��� أ��� ���� ����ة ��ًا ��������� ا���د�� ����  ١٠٠,٠٠٠

  .� ����وز أ��ا��� ���� �����و���ات

و�� ذ�� ���� �� ا���در ��ًا أن ���ن ه�� ا������ت . ���� ا������ت ا��������� ا����� ����� ا������ت �� ا������ ���رة ���� ��

  .ر��ً� ������ً� ������ �������� ������) ١(���� ا���� . ���� ���رة ���� ����ً� ��� ���� أن ����ي ��� ��� ا������ت
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ا������ آ�� ���� ������ ا��������� أن ���ن ������ ���� ����� ����ً� ��آ��ً� ������ً� ����ل ا�����ع ا�������ي إ�� ����� وا��ة ����� 

  .)٢(آ�� �� ا���� 
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�سكل )1(:ر�سم تخطيطي يبني �سكل ال�سال�سل 
البوليمرية املتفرعة
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كما ميكن لل�صال�صل البوليمرية اأن تكون مرتبطة فيما بينها م�صكلًة تركيبًا مت�صابكًا 
ل املجموع البوليمري اإىل �صل�صلة واحدة عالية ال�صخامة كما يف ال�صكل )2(. يحوِّ

فعلى  البوليمرات،  خ�صائ�ش  جزئية  ب�صورة  اجلزيئية  ال�صال�صل  طبيعة  حتدد 
�صبيــــل املثــــال يتمــيـز التيفــلــون املعــــروف كيميائيــًا بعــديـد ربــاعـي فــلــــورالإيـثـيــليـن 
)Poly Tertiary Floro-Ethylene PTFE (، بخ�صائ�ش عدم اللت�صاق ومقاومة 

اأوعية  يف  ي�صتخدم  جنده  لذلك  جزيئاته  يف  الفلــور  ذرات  وجود  ب�صبب  احلرارة 
الطبخ املنزلية.

جتمع  طريقة  على  كبرية  ب�صورة  اأي�صًا  البوليمرية  املواد  خ�صائ�ش  وتعتمد 
اجلزيئات البوليمرية. فهي اإما اأن تكون جمتمعة بطريقة ع�صوائية )غري مرتبة(، 
اأو  نف�صها  اأو مطوية على  اأو ممتدة  اأو م�صفوفة طوليًا  متكد�صة  اأو  قلياًل  اأو مرتبة 

خمتلطة، وذلك يوؤدي للح�صول على تراكيب جمهرية متنوعة. 

ب�صكل  وجمتمعة  مرنة  ال�صكل  عدمي  الرتكيب  يف  البوليمرية  اجلزيئات  تكون 
ما.  َحدًّ  اإىل  متجان�صة  مادة  يعطي  ذلك  اأن  اإلٍّ  ترتيبي.  نظام  اأي  بدون  ع�صوائي 
وب�صورة عامة تكون البوليمرات عدمية ال�صكل التي مل تخ�صع لأية اإ�صافات عبارة 
ميتاكريالت  وعديد   )Polystyrene PS( ال�صتايرين  عديد  مثل  �صفافة  مواد  عن 

�������א��א��א��������� �

ت ا�������ات �� �����ت ����ة ����رة ���� �������ات ������ ���� ����� ��وا�� آ������� ����� ��� ه��� ���� ����ن �����

����ن ه�� ا����� �� و��ات ������ ����رة، ���� ���� ا����ل ����� ��يء ا����� إ������ �� ������ . ����ة أو ������ أو �����

CH –آ���ة ������� �� و��ات 
2

و���� ���ا ا���د �� ا����ات ا�����رة أن ���ن آ���ًا ��ًا �� ��� �ــ . ����ا������ �� �����ت ا��� – 

و��ة ���� �� ه�� ا����� �����ت ���� ��� ا�����س ا��ري ������، ��� أ��� ���� ����ة ��ًا ��������� ا���د�� ����  ١٠٠,٠٠٠

  .� ����وز أ��ا��� ���� �����و���ات

و�� ذ�� ���� �� ا���در ��ًا أن ���ن ه�� ا������ت . ���� ا������ت ا��������� ا����� ����� ا������ت �� ا������ ���رة ���� ��

  .ر��ً� ������ً� ������ �������� ������) ١(���� ا���� . ���� ���رة ���� ����ً� ��� ���� أن ����ي ��� ��� ا������ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ������ ���� ��� ا����� ا��������� ا�������ر�� ):١(��� 

  

ا������ آ�� ���� ������ ا��������� أن ���ن ������ ���� ����� ����ً� ��آ��ً� ������ً� ����ل ا�����ع ا�������ي إ�� ����� وا��ة ����� 

  .)٢(آ�� �� ا���� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �� ���ا��� ���� ������ ���� ��ر�� ������ ���� ����ً� ���ً� ���): ٢(��� 

  

  

  

  

�سكل )2(: ر�سم تخطيطي يبني جزيئاً �سخماً ي�سكل 
�سبكة �سال�سل مرتابطة فيما بينها
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امل�صنوعة  املاء  وقوارير   ،)Poly-Methyl-Metha-Acrylate PMMA( املثيل 
اإل   .)Poly-Ethylene Terephthalate PET( تريفثالت  اإيثيلني  عديد  من 
باخلا�صية  دائمًا  مرتبطة  لي�صت  ال�صفافية  �صفة  اأن  اإىل  النظر  نلفت  اأن  يجب  اأنه 
الالبلورية يف املادة. وبع�ش البوليمرات تتميز برتكيب بلوري كما يف عديد الإيثيلني 
حيث تنطوي �صال�صله اجلزيئية اخلطية غري املتفرعة على نف�صها كما هو مبني يف 

ال�صكل )3(.

�سكل )3(: تكوين الرتكيب البلوري يف البويل اإيثيلني

ر����  ا������ن ا����وف آ������ً� ����� ��� ا����ل ��������د ����� ا����� ا������� ���رة ����� ����� ا�������ات، ���� �

� ������ ��م ا�����ق و���و�� ا���ارة ���� و��د ذرات ا����ر �)  Poly Tertiary Floro-Ethylene PTFE(ا����������ر

  .������� ���� ���� �����م �� أو��� ا���� ا�������

��� إ�� أن ���ن ������ ������ ���ا��� . و����� ����� ا���اد ا��������� أ��ً� ���رة آ���ة ��� ����� ���� ا������ت ا���������

وذ�� ��دي �����ل ��� ��اآ��  �� أو ������،�� ��� ���، أو ����� ���ً� أو ������ أو ������ ����ً� أو ����ة أو ���)��� �����(

������ ������.   

إ�� أن ذ�� ���� ��دة ������� . �� ا���آ�� ���� ا���� ���� و������ ���� ���ا�� ��ون أي ���م ���������ن ا������ت ا��������� 

( ���� ���ا� ���� � ������ت ���رة �� ��اد ����و���رة ���� ���ن ا�������ات ����� ا���� ا��� �� ���� ��� إ�. إ�� َ��� ��

Polystyrene PS  (آ���ت ا�����  ����و���� )Poly-Methyl-Metha-Acrylate PMMA ( ،�� �������و��ار�� ا���ء ا ���� 

���� ������ دا��ً� إ� أ�� ��� أن ���� ا���� إ�� أن ��� ا������� ).  Poly-Ethylene Terephthalate PET( �������ت  إ������

��� ����ي ����� ا������� ا����� ���  ا������� و��� ا�������ات ����� ���آ�� ���ري آ�� �� ���� .�������� ا�����ر�� �� ا���دة

  .)٣(آ�� ه� ���� �� ا����  � �����ا������� ��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ��������� ا���آ�� ا����ري �� ا����� إ��): ٣(��� 

  

ؤ�� ��ا��� ا���وف ا������� �����رة ���ح �����رات أن ���� ������ت أ��ل ����� ��� ���ة ����و���ات ���� ���� ����� ����� ��� 

و��� ���ر . ���� ���� ���� ����� أ�� أ��اص ���ر����� ه�� ا����رات ���ث ������ � ���� أن .)٤(ا���� ا����� ا����� آ�� �� 

  .��� أن ���� ه�� ا���اص ����ة �ن ز��دة آ��ه� ���� ا���دة ا��������� ه��ذآ�� أ�� ���� �� ا���

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أ��اص ���ر�� �� ���� آ���� ا������� آ�� ���و ��� ا����� ا�����): ٤(ا���� 
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يف بع�ش الظروف املنا�صبة للبلورة يتاح للبلورات اأن تن�صاأ بقيا�صات اأطول بكثري 
كما  ال�صوئي  املجهر  بوا�صطة  للروؤيا  قابلة  ت�صبح  بحيث  ميكرومرتات  لعدة  ت�صل 
اأن منو هذه البلورات يحدث بطريقة قطرية لذلك نطلق  يف ال�صكل )4(. نالحظ 
عليها اأ�صم اأقرا�ش بلورية. ومما يجدر ذكره اأنه يف�صل يف ال�صناعة اأن تبقى هذه 

الأقرا�ش �صغرية لأن زيادة كربها يجعل املادة البوليمرية ه�صة.

الطبيعية  الألياف  عرفت  حيث  األياف  هيئة  على  البوليمرات  توجد  اأن  وميكن 
وا�صتخدمت منذ وقت طويل على هيئة خيوط ن�صيجية وحبال. ويعد القطن والكتان 
باإجتاه  جدًا  ممتدة  باأ�صكال  الألياف  هذه  تتميز  الألياف.  هذه  على  اأمثلة  والِقنَّب 
اإىل  تعود  ميزة  وهي  امليكانيكية  قوتها  ب�صبب  اخلامات  هذه  ا�صتغالل  ويتم  واحد. 
وجود مكون ال�صللوز فيها وهو عبارة عن بوليمر طبيعي. ومن الألياف الطبيعية اأي�صًا 

ميكننا متييز كل من ال�صوف واحلرير.

كما يوجد اي�صًا الياف بوليمرية �صناعية من اأ�صهرها النايلون )عديد الأميد( 
الألياف  تتميز  حت�صريها.  مت  التي  ال�صناعية  البوليمرات  اأول  بني  من  يعد  حيث 
اال�صناعية باأطوال متنوعة وتعد اأقطار هذه الألياف �صئيلة جدًا وترتاوح بني 10-

50 ميكرومرت وقد تقل عن 10 ميكرومرت يف حالت الألياف املجهرية. جتمع هذه 
الألياف على هيئة خيوط على النحو املبني يف ال�صكل )5(.

ر����  ا������ن ا����وف آ������ً� ����� ��� ا����ل ��������د ����� ا����� ا������� ���رة ����� ����� ا�������ات، ���� �

� ������ ��م ا�����ق و���و�� ا���ارة ���� و��د ذرات ا����ر �)  Poly Tertiary Floro-Ethylene PTFE(ا����������ر

  .������� ���� ���� �����م �� أو��� ا���� ا�������

��� إ�� أن ���ن ������ ������ ���ا��� . و����� ����� ا���اد ا��������� أ��ً� ���رة آ���ة ��� ����� ���� ا������ت ا���������

وذ�� ��دي �����ل ��� ��اآ��  �� أو ������،�� ��� ���، أو ����� ���ً� أو ������ أو ������ ����ً� أو ����ة أو ���)��� �����(

������ ������.   

إ�� أن ذ�� ���� ��دة ������� . �� ا���آ�� ���� ا���� ���� و������ ���� ���ا�� ��ون أي ���م ���������ن ا������ت ا��������� 

( ���� ���ا� ���� � ������ت ���رة �� ��اد ����و���رة ���� ���ن ا�������ات ����� ا���� ا��� �� ���� ��� إ�. إ�� َ��� ��

Polystyrene PS  (آ���ت ا�����  ����و���� )Poly-Methyl-Metha-Acrylate PMMA ( ،�� �������و��ار�� ا���ء ا ���� 

���� ������ دا��ً� إ� أ�� ��� أن ���� ا���� إ�� أن ��� ا������� ).  Poly-Ethylene Terephthalate PET( �������ت  إ������

��� ����ي ����� ا������� ا����� ���  ا������� و��� ا�������ات ����� ���آ�� ���ري آ�� �� ���� .�������� ا�����ر�� �� ا���دة

  .)٣(آ�� ه� ���� �� ا����  � �����ا������� ��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ��������� ا���آ�� ا����ري �� ا����� إ��): ٣(��� 

  

ؤ�� ��ا��� ا���وف ا������� �����رة ���ح �����رات أن ���� ������ت أ��ل ����� ��� ���ة ����و���ات ���� ���� ����� ����� ��� 

و��� ���ر . ���� ���� ���� ����� أ�� أ��اص ���ر����� ه�� ا����رات ���ث ������ � ���� أن .)٤(ا���� ا����� ا����� آ�� �� 

  .��� أن ���� ه�� ا���اص ����ة �ن ز��دة آ��ه� ���� ا���دة ا��������� ه��ذآ�� أ�� ���� �� ا���

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أ��اص ���ر�� �� ���� آ���� ا������� آ�� ���و ��� ا����� ا�����): ٤(ا���� 

  

  

ال�سكل )4(: اأقرا�س بلورية يف بويل كربيت الفنيلني 
كما تبدو حتت املجهر ال�سوئي.
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)األياف  بلورية  ل  تكون  اأن  ميكنها  حيث  متنوعة،  دقيقة  برتاكيب  الألياف  تتميز 
�صفافة من بويل ميتاكريالت املثيل امل�صتخدم يف جمال الب�صريات اأو خيوط البويل اأميد 
امل�صتخدمة يف �صيد الأ�صماك(، اأو ن�صف بلورية. اإل اأن اجلزيئات البوليمرية تكون يف 
الغالب م�صدودة بطريقة متوازية يف نف�ش اجتاه حمور الألياف لأجل ذلك تتميز الألياف 
مبقاومة �صد عالية. ولأجل ذلك كان بالإمكان ت�صنيع األياف ذات مقاومة عالية، ب�صرط 
اأن تكون هذه اجلزيئات جمتمعة. وميكن حتقيق ذلك من خالل التداخل بني ال�صال�صل 

اأو بوجود روابط هيدروجينية بينها كما هو احلال يف ال�صكل )6(.

   

و��� . ��ل�� ���ط ������ و��� ���� ��� ه����� ا����ف ا������� وا������ ��� و��� و���� أن ���� ا�������ات ��� ه��� أ���ف 

و��� ا����ل ه�� ا�����ت ���� ����� . ����� ه�� ا����ف �����ل ����ة ��ًا ������ وا��. ا���� وا����ن وا�ِ���� أ���� ��� ه�� ا����ف

��� أ��ً� ������ ����� آ� �� و�� ا����ف ا����. ا���������� وه� ���ة ���د إ�� و��د ���ن ا�����ز ���� وه� ���رة �� ������ �����

  .ا���ف وا�����

. � �����ه���� ا��� ������� ��� أول ا�������ات ا ��� ��� )���ا� ����(���ن �ا������ ا��ً� ا���ف �������� ������ �� أ���ه�  آ��

����و��� ��  ١٠����و��� و�� ��� ��  ٥٠-١٠و��� أ���ر ه�� ا����ف ����� ��ًا و���اوح ���  ���� ����ال �����ا��������� ا����ف ا

  .)٥(ط ��� ا���� ا����� �� ا���� ���� ه�� ا����ف ��� ه��� ���. ���ت ا����ف ا�������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).��رة ������� ا�����و��(���� ���ش ���و ���� ا����ط ا�������� ا������ �� ��م �� ا����ف ): ٥(��� 

  

  

أ���ف ����� �� ���� ����آ���ت ا����� ا������م �� ���ل ( � د���� ������، ��� ������ أن ���ن � ���ر�� ����� ا����ف ���اآ�

إ� أن ا������ت ا��������� ���ن �� ا����� ���ودة . ، أو ��� ���ر��)ا������ت أو ���ط ا����� أ��� ا�������� �� ��� ا����ك

و��� ذ�� آ�ن ������ن ����� أ���ف ذات . ����ف ��� ذ�� ����� ا����ف ����و�� �� ����������� ���از�� �� ��� ا���� ���ر ا

و���� ����� ذ�� �� ��ل ا���ا�� ��� ا����� أو ����د روا�� ه��رو����� ����� . ���و�� �����، ���ط أن ���ن ه�� ا������ت ������

  .)٦(آ�� ه� ا���ل �� ا���� 

  

  

  

  

  

  

  

  

�����ن ( ���از�� و������ ���� ����� ��ا��� ��� أو ��وا�� ه��رو����� ) ا����اء ( �� أ���ف ����� ا����و�� ���ن ا������ت ): ٦(��� 

  ).ا���� 

  

   

و��� . ��ل�� ���ط ������ و��� ���� ��� ه����� ا����ف ا������� وا������ ��� و��� و���� أن ���� ا�������ات ��� ه��� أ���ف 

و��� ا����ل ه�� ا�����ت ���� ����� . ����� ه�� ا����ف �����ل ����ة ��ًا ������ وا��. ا���� وا����ن وا�ِ���� أ���� ��� ه�� ا����ف

��� أ��ً� ������ ����� آ� �� و�� ا����ف ا����. ا���������� وه� ���ة ���د إ�� و��د ���ن ا�����ز ���� وه� ���رة �� ������ �����

  .ا���ف وا�����

. � �����ه���� ا��� ������� ��� أول ا�������ات ا ��� ��� )���ا� ����(���ن �ا������ ا��ً� ا���ف �������� ������ �� أ���ه�  آ��

����و��� ��  ١٠����و��� و�� ��� ��  ٥٠-١٠و��� أ���ر ه�� ا����ف ����� ��ًا و���اوح ���  ���� ����ال �����ا��������� ا����ف ا

  .)٥(ط ��� ا���� ا����� �� ا���� ���� ه�� ا����ف ��� ه��� ���. ���ت ا����ف ا�������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).��رة ������� ا�����و��(���� ���ش ���و ���� ا����ط ا�������� ا������ �� ��م �� ا����ف ): ٥(��� 

  

  

أ���ف ����� �� ���� ����آ���ت ا����� ا������م �� ���ل ( � د���� ������، ��� ������ أن ���ن � ���ر�� ����� ا����ف ���اآ�

إ� أن ا������ت ا��������� ���ن �� ا����� ���ودة . ، أو ��� ���ر��)ا������ت أو ���ط ا����� أ��� ا�������� �� ��� ا����ك

و��� ذ�� آ�ن ������ن ����� أ���ف ذات . ����ف ��� ذ�� ����� ا����ف ����و�� �� ����������� ���از�� �� ��� ا���� ���ر ا

و���� ����� ذ�� �� ��ل ا���ا�� ��� ا����� أو ����د روا�� ه��رو����� ����� . ���و�� �����، ���ط أن ���ن ه�� ا������ت ������

  .)٦(آ�� ه� ا���ل �� ا���� 

  

  

  

  

  

  

  

  

�����ن ( ���از�� و������ ���� ����� ��ا��� ��� أو ��وا�� ه��رو����� ) ا����اء ( �� أ���ف ����� ا����و�� ���ن ا������ت ): ٦(��� 

  ).ا���� 

  

�سكل )5(: قطعة قما�س تبدو فيها اخليوط املت�سالبة املكونة 
من حزم من الألياف )�سورة باملجهر الإلكرتوين(.

�سكل )6(: يف األياف عالية املقاومة تكون اجلزيئات 
) اخل�سراء ( متوازية ومرتبطة فيما بينها بوا�سطة 

عقد اأو بروابط هيدروجينية ) باللون الأ�سفر (.
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البوليمرية  الرغوية  املواد  مميز  برتكيب  تتمتع  التي  البوليمرات  اأ�صكال  ومن 
مثل الإ�صفنج ال�صناعي ويتم ت�صنيعها باإدخال فقاعات غازية دقيقة داخل ج�صم 
املادة البوليمرية. ومن الأمثلة املعروفة على البوليمرات الرغوية الُفُر�ش  الإ�صفنجية 
امل�صنوعة من عديد اليوريثان وعديدالإ�صرت، حيث يتميز الأول مبرونته ) �صناعة 
الفر�ش ( ويتميز الثانية بخ�صائ�ش عزل جيدة ) �صناعة البناء ( اأو بقدرته على 

امت�صــا�ش ال�صدمـات ) �صناعة التعبئة (.

من  نوع  من  اأكرث  بخلط  وذلك  فريد  برتكيب  بوليمرية  مواد  ايجاد  ميكن  كما 
البوليمرات للح�صول على مواد ذات خ�صائ�ش جيدة. اإل اأن بع�ش البوليمرات ميكن 
ال�صتفادة من خالئطها.  من  عند خلطها مما مينع  بقوة  بع�صها  تنف�صل عن  اأن 
يف  كيميائيًا  البوليمرات  هذه  مونومريات  جمع  بالإمكان  كان  امل�صكلة  هذه  لتجنب 
ا�صتخدامها  ميكن  بوليمرات  على  للح�صول  يوؤدي  مما  البوليمرية  اجلزيئة  نف�ش 
البوليمري  للجزيء  ميكن  البوليمرات  هذه  على  وكمثال  عالية.  تقنية  جمالت  يف 
الت�صاهمي اأن يحتوي يف نف�ش الوقت على جزيء الإيثيلني وجزيء الربوبيلني حيث 
نح�صل على جزيء اإيثيلني – بروبيلني بوليمري.كما ميكن للبوليمر الت�صاهمي اأن 

يحتوي على ثالثة مكونــات جزيئية كما هـو مبني  يف ال�صكــل )7(.

�سكل )7(: جزيء بوليمري ت�ساهمي موؤلف من 
ثالث مكونات.

� ��د��ل �����ت ��ز�� د��� و��� ������� �����ا����� ا� ��� ا��������� و�� أ���ل ا�������ات ا��� ����� ���آ�� ���� ا���اد ا������

���، ����ا���ر���ن وا� ������� ا�ُ�ُ�ش  ا������� ا������� �� و�� ا����� ا����و�� ��� ا�������ات ا���. دا�� ��� ا���دة ا���������

( أو ���ر�� ��� ا����ص ا�����ت ) ����� ا����ء ( و����� ا������ ������ ��ل ���ة ) ����� ا���ش ( ��� ����� ا�ول ���و��� 

  ).����� ا������ 

  

أن ��� إ� . ���ة ����ل ��� ��اد ذات ���������� أآ�� �� ��ع �� ا�������ات  � ا���د ��اد �������� ���آ�� ���� وذ�����آ�� 

����� ه�� ا������ آ�ن ������ن ��� . ا�������ات ���� أن ����� �� ����� ���ة ��� ����� ��� ���� �� ا�����دة �� ������

. ��������ات ه�� ا�������ات آ������ً� �� ��� ا������ ا��������� ��� ��دي �����ل ��� ������ات ���� ا����ا��� �� ����ت ����� ����

����� و��يء ا���و����� ��� ���ل ��� ه�� ا�������ات ���� ����يء ا�������ي ا����ه�� أن ����ي �� ��� ا���� ��� ��يء ا�وآ�

          � ا����ه�� أن ����ي ��� ���� �����ت ������ آ�� ه� ����آ�� ���� �������.��ي��� �������و� – إ���������� ��� ��يء 

  .)٧(�� ا���� 

  

  

  

  

  

  

  

  .��يء ������ي ���ه�� ���� �� ��ث �����ت): ٧(��� 

  

 

 

  

�א��א��א��������������א� �

. ��� ���� ا�������ات ا���اض ا������� ���� � �� �� ����� ��ا������ و������� ������ ��آ��ت آ������� �������� ا����� ا����

، ا����و�� )������ أ���غ ( ،ا���ن )������ ��ا�� ��� ��ً� ( ����، ا����� ا�: و�� ا���ا���ت ا��� ��� ������� ���� ا�����ت

  ).������ ���دات أآ��ة ( ا��������� 

���� ���� ا����ل �����م ��اد ����� ���� ا�������ات ������ و����� �����ت ������� إ�� ��� وذ�� ������ أآ�� ��و�� أو أآ�� ����� 

����ً� ���ً� و����ً� و�� ذ�� �����م �� ����� ا���ا��� أو ا����� ا������ إذا أ���� )  PVC( آ��ر�� ا������  ��� ������� و��� ����

  .�� ��دة ����� ������ ����� ���ً�
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املواد امل�صافة للبوليمرات
موا�صفاتها  حت�صني  من  بد  ل  منها  املطلوبة  الأغرا�ش  البوليمرات  حتقق  لكي 
وخ�صائ�صها باإ�صافة مركبات كيميائية للبوليمر الأ�صا�صي النقي. ومن املوا�صفات التي 
يتــم حت�صينها بـــهـــذه الإ�صافـــات: ال�صالبـــة، املظــهــر )باإ�صافة عوامل نفـــخ مثــاًل(، 

اللـــون )باإ�صافـــة اأ�صبـــاغ(، املقـــاومــة الكيميائيــة )باإ�صافـــة م�صـــادات اأك�صدة(.

وحت�صني  لت�صهيل  البوليمرات  لبع�ش  ملدنة  مواد  ت�صتخدم  املثال  �صبيل  فعلى 
ت�صخينها  اأكرث �صيولة عند  اأو  اأكرث مرونة  اإىل �صلع وذلك بجعلها  ت�صكيلها  عمليات 
ويعد بويل كلوريد الفينيل )PVC( منتجًا �صلبًا وقا�صيًا ومع ذلك ي�صتخدم يف �صناعة 

اخلراطيم اأو الأقم�صة امل�صمعة اإذا اأ�صفنا له مادة ملدنة منا�صبة جتعله مرنًا.

خ�صائ�ص املواد البوليمرية
ميكن ت�صنيف املواد البوليمرية تبعًا لطريقة تاأثرها ببع�ش املوؤثرات اخلارجية 

مثل احلرارة واملوؤثرات امليكانيكة وغري ذلك.

اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية
لل�صوائل  النفاذية  عدم  منها:  عديدة  مميزات  على  اخل�صائ�ش  هذه  ت�صتمل 
لذلك  البنف�صجية  فوق  لالأ�صعة  املقاومة  للمذيبات،  الكيميائية  املقاومة  والغازات، 
ت�صتخدم البوليمرات يف �صناعة الألب�صة غري النفاذة ويف جمال التعبئة ويف املعلبات 

احلافظة ويف قوارير املختربات ويف �صناعة الكابالت وغري ذلك كثري.

اخل�صائ�ص احلرارية
عند  تن�صهر   - الغالب  يف  البال�صتيكية  املواد   - البوليمرات  بع�ش  اأن  نالحظ 
املتلينة  البوليمرات  تلك  . ويطلق على  الثلج  العالية كما ين�صهر  للحرارة  تعر�صها 
حراريًا )Thermoplastics(. وتعترب مواد عديد الإيثيلني وعديد الربوبيلني )وهي 
الأطعمة  حفظ  وعلب  الت�صوق  واأكيا�ش  والألبان  الع�صائر  علب  منها  ي�صنع  التي 
وغريها( وعديد الإ�صرت )حيث ي�صنع منه علب املياه  وامل�صروبات الغازية واملالب�ش( 
ميزة  اخلا�صية  هذه  ت�صكل  باملقابل،  لكن  البوليمرات.  من  الأنواع  هذه  على  اأمثلة 
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لهذه املواد حيث ميكن ت�صكيلها بعد �صهرها باإ�صتخدام و�صائل �صناعية خمتلفة مثل 
احلقن والبثق وال�صغط  وغريها على غرار املتبع  يف ت�صنيع املعادن، اإلَّ اأن درجات 
احلرارة امل�صتخدمة ل�صهر املواد البال�صتيكية اأقل بكثري وترتاوح بني 80-300 °م.

من  ا�صتخدامًا  اأقل  فهي   )Thermosetting( حراريًا املت�صلدة  املواد  اأما 
اأن عمليات ت�صنيعها وت�صكيلها خمتلفة جدًا، حيث يتم  املواد املتميعة حراريًا كما 
ت�صكيلها عندما تكون بحالة طرية قبل اأن تت�صلب حتت تاأثري حرارة الت�صخني واملواد 
الكيميائية امل�صافة التي حتر�ش تفاعل البلمرة. ومبجرد ت�صكيل هذه املواد ل ميكن 
اإعادة �صهرها ثانية وبالتايل فاإن ت�صكيلها يتم ملرة واحدة فقط. لو حاولنا ت�صخني 
هذه املواد فاإنها �صتحرتق وتتفكك، يطلق على هذه املواد ت�صمية راتنجات لتمييزها 

عن باقي املواد البال�صتيكية، وت�صنع على هيئة مواد ل�صقة اأو طالءات.

اخل�صائ�ص امليكانيكية
املطلوبة منها جزئيًا من خالل �صهولة  اأدائها لالأغرا�ش  البوليمرات يف  تنجح 
هو  كمــا  لدنة  فهي  املن�صهـــرة(.  احلالة  يف  )اأكرث  املطلوبــة  الأ�صكال  اإعطائها 
للك�صر  والقابلة  ال�صالبة  �صديدة  بني احلالت  لدونتها  وترتاوح  )لدائن(،  ا�صمهــا 

اإىل احلالت �صديدة الطراوة ) عجينية ( اأو املطاطة.

ت�صف اخل�صائ�ش امليكانيكية للبوليمرات �صلوكياتها جتاه التاأثريات امليكانيكية 
اإذا كان تركيب  اأخرى معرفة ما  الفتل، ال�صدم. وب�صورة  ال�صحب،  مثل ال�صغط، 

و�صكل البوليمر �صيبقى ثابتًا مع مرور الزمن حتى لو تعر�ش اإىل بع�ش املوؤثرات.

البويل  مواد  مثل   ( البعدي  ثباتها  ب�صبب  البوليمرات عن غريها  بع�ش  تف�صل 
اإ�صرت العطرية (، ويف�صل بع�صها ب�صبب مرونته التي ت�صفي عليه قدرات عالية على 
امت�صا�ش ال�صدمات كما هو حال مواد املطاط التي ت�صتخدم يف الإطارات ويف نعال 

الأحذية ويف الفر�ش والألياف اللدنة ) البويل يوريثان (.

تخ�صع بع�ش البوليمرات اإىل ظاهرة التحول الزجاجي، ويتميز كل بوليمر منها 
بدرجة حتول زجاجي خا�صة به. تكون هذه البوليمرات عند درجات احلرارة الأقل 
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من درجة حرارة حتولها الزجاجي قا�صية قابلة للك�صر مثل الزجاج بينما ت�صبح عند 
رفع درجة احلرارة اإىل درجة اأعلى من درجة حتولها الزجاجي لينة واأكرث لدونة.

اخل�صائ�ص ال�صوئية والكهربية
مثل  ا�صتخدامها  وجمالت  اأهميتها  من  تزيد  بخ�صائ�ش  البوليمرات  تتميز 
ال�صفافية ) كما يف الأقرا�ش املدجمة )CD( و قوارير املاء (، اأو ن�صف ال�صفافية، 

اأو الال اإنفاذية، اأو التلون.

كما ت�صتخدم البوليمرات على نطاق وا�صع كمواد عازلة للكهرباء، وب�صورة خا�صة 
بوليمرات  باملقابل  اأي�صًا  توجد  كما  الكهربائية.  والكابالت  الإلكرتونية  الدارات  يف 
ناقلة للكهرباء يف حالتها النقية اأو بخلطها بدقائق كربون ناقلة )بوليمرات مركبة(.

وتتميز بع�ش اجلزيئيات البوليمرية بالتوجه بتاأثري حقل كهربائي. ت�صتخدم هذه 
اخلا�صية يف و�صائط العر�ش احلاوية على بوليمرات ذات تركيب بلوري �صائل. يف 
حالة عدم تطبيق احلقل تكون اجتاهات اجلزيئات يف حالة فو�صى ع�صوائية وتكون 
املادة ذات هيئة معتمة حليبية اللون. اأما عند تطبيق احلقل فاإن اجلزيئات �صوف 
اإىل  تتحول  املادة  يجعل  مما  خاللها  من  مير  ال�صوء  وتدع  اجلهة  نف�ش  يف  تتوجه 

احلالة ال�صفافة.

نواحي بيئية
يف  الفاعلة  وم�صاهمتها  اليومية  النا�ش  حياة  يف  البوليمرية  املواد  اأهمية  رغم 
دعم القت�صاد العاملي، الأ اأن هناك اأ�صرارًا بيئية واقت�صادية تنتج عن ال�صتهالك 

املطرد لتلك املواد يف خمتلف مناحي احلياة الع�صرية، منها ما يلي:
- ان معظم البوليمرات امل�صتخدمة يف خمتلف التطبيقات لها عمر ا�صتخدام ق�صري 
ت�صهم  فانها  وبالتايل   )Disposable( مهملة  مواد  اإىل  ت�صري  فانها  لهذا  جدًا، 

وب�صكل كبري يف زيادة كمية النفايات.
تلك  قليلة جدًا من  اوزان  فان  لذا  النوعية  كثافتها  بقلة  تت�صف  البوليمرات  اأن   -
املواد يكفي ل�صنع احجام كبرية ن�صبيًا، فمثاًل ميكن �صنع عبوة مياه بال�صتيكية 
الإيثيلني  با�صتخدام حوايل 100جرام فقط من مادة عديد  بحجم 5 لرت وذلك 
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الرتفثالتي، )Polyethyleneterephthalate، PET(، وهذا له اثر �صلبي على 
امل�صاحات املخ�ص�صة لردم النفايات. 

- ت�صتهر املواد البوليمرية ب�صعوبة حتللها مقارنة باملواد التقليدية كاحلديد، وهذا 
يتطلب زيادة يف اعداد مرادم النفايات.

عند  البوليمرات  خ�صائ�ش  لتح�صني  ت�صاف  التي  املواد  بع�ش  حتلل  ي�صهم  قد   -
ردمها اىل احلاق ال�صرر بالنظام البيئي.

- اأن ردم تلك املواد وعدم ال�صتفادة منها عرب برامج اعادة تدوير النفايات يعد 
هدرًا اقت�صاديًا لمربر له.

اإن م�صكلة النفايات البوليمرية وخا�صة املواد البال�صتيكية ا�صبحت توؤرق الكثري 
من دول العامل، ففي الوليات املتحدة المريكية بلغت ن�صبة النفايات البال�صتيكية 
ح�صب  وذلك  م   2005 عام  يف  ال�صلبة  البلدية  النفايات  جمموع  من   %  11،9
ال�صعودية  العربية  اململكة  ويف   .)EPA( المريكية  البيئة  حماية  وكالة  اح�صاءات 
نظرًا  وذلك  وانواعها  البال�صتيكية  النفايات  كمية  عن  دقيقة  اح�صاءات  لتوجد 
لعدم وجود ت�صريعات تلزم باعادة تدوير النفايات البال�صتيكية واحلد من ردمها يف 
مدافن النفايات البلدية كما هو معمول به يف بع�ش الدول املتقدمة، هذا بالرغم من 
ان النظام ال�صا�صي للحكم ين�ش يف احدى مواده على الهتمام بحفظ البيئة من 
التلوث. ويقدر معدل انتاج الفرد اليومي من النفايات يف اململكة العربية ال�صعودية 
ان  الريا�ش  مدينة  امانة  بها  قامت  حديثة  درا�صة  واو�صحت  كغم،   1.8 بحوايل 
النفايات البال�صتيكية ت�صكل حوايل 17 % من جمموع املخلفات البلدية ال�صلبة. وقد 
�صرورة  على  والبيئة  لل�صحة  الوطنية  اخلطة  من  الرابع  ال�صرتاتيجي  ال�ش  ن�ش 
تبني �صيا�صات اعادة تدوير النفايات. ويف الونة الخرية مت ال�صماح مبنح ت�صاريح 
للقطاع اخلا�ش ملمار�صة عمليات اعادة التدوير للنفايات، ففي مدينة جدة يتم فرز 
النفايات البال�صتيكية ولكن ذلك يجري عند املدفن وهو بال�صك غري ح�صاري وغري 
القطاع احلكومي ممثاًل يف  امل�صاركة بني  تفعيل  اقت�صاديًا، حيث لبد من  جمدي 
امانات املدن والقطاع اخلا�ش من خالل م�صانع املواد البال�صتيكية وذلك بان�صاء 
يف  الخرى  بالنفايات  تختلط  ان  قبل  البال�صتيكية  النفايات  وفرز  لتجميع  مراكز 

الأحياء واملجمعات ال�صكنية.




