


 (polymer) المبلمر 

جزيء ضخم مكون من سلسلة طويلة من الذرات المرتبطة معاً بروابط تساهمية

مجسمات تمثل جزيئات من المبلمرات 
 على صورة سالسل ضخمة



معدل عدد ذرات  

 الكربون 

مدى 

درجات 

الغليان 

 (ₒم)

في حالة المادة  االسم

 العاديةالحرارة 

 أهم االستخدامات

 تدفئة غاز غاز 30>  1-4

 وقود لوسائل النقل سائل غازولين 30-180 5-10

11-12 180-

230 

 وقود محركات نفاثة، تدفئة سائل كيروسين

13-17 230-

300 

زيوت معدنية 

 خفيفة

 محركات ديزل، تدفئة سائل

18-25 305-

400 

زيوت معدنية 

 ثقيلة

 تدفئة سائل لزج

 شمع اإلضاءة شمع شمع تحلل 26-50

شمع قاسي إلى  شمع  تحلل 50-1000

 صلب

 مادة شمعية للتغليف

 عبوات، رقائق، قناني صلب   متعدد اثيلين تحلل 1000-5000

أكياس للنفايات، ألياف، أجزاء  صلب متعدد اثيلين تحلل 5000< 

 للعربات 



 رخص الثمن -1

كيلوغرام من  100كل (: انخفاض الكثافة)خفة الوزن  -2

 300الى  200المبلمرات في صناعة السيارات تستبدل 

 كيلوغرام من المواد البديلة 

 سهولة التشكيل -3

 (الخمول)قلة النشاط الكيماوي  -4

 عازلة حراريا وكهربائيا  -5



 التصنيف حسب التركيب البنائي 



 منتجات إلى وتحويلها المبلمرات وتشكيل تصنيع مجاالت في يعمل لمن تصنيف أهم هذا يعتبر

 حرارتها درجة برفع تأثرها حسب المبلمرات تصنف حيث استهالكية،
 Thermoplasticsالمبلمرات المطوعة حراريا  -1

وهي المبلمرات الخطية والمتفرعة من ناحية التركيب البنائي ويطلق على هذه المجموعة اختصارا كلمة 

من كمية ما ينتج من مبلمرات ومن االمثلة على النوع من % 90وتشكل أكثر من  Plastic))بالستيك 

 المبلمرات
(HDPE, LDPE, PS, PVC, PP, PMMA, P C, PET, Nylon) 

يؤدي رفع درجة حرارة هذا النوع من المبلمرات إلى إن تتحول إلى مادة لينة ثم إلى مصهور قابل 

 وهنالك إمكانية لتكرار عملية الصهر . للتشكيل والقولبة

 وإعادة التشكيل مرات متعددة وهذا ما يجعل هذا النوع قابل العادة التدوير

 Thermostesالمبلمرات المتصلبة حراريا   -2

واحدا ضخما ومثال ذلك كل جزيئا مبلمرات شبكية  كثيفة التشابك ترتبط فيها كافة سالسل المبلمر مشكلة 

من الميالمين والبكاليت وبعد ان يتم الحصول على المنتج النهائي فال يوجد امكانية العادة الصهر 

والتشكيل وبالتالي فهذا الصنف غير قابل العادة التدوير 

المبلمرات المرنة المطاطية  -  

 المبلمرات هذه بعض  طول يصل أن ويمكن واالستطالة للتمدد القابلية أي المرونة صفة لها مبلمرات

 وهي قليلة بصورة لكن شبكية مبلمرات وهي األصلي طولها أضعاف عليها الشد (قوة) إجهاد تأثير تحت

   التدوير العادة قابلة غير

 التصنيف حسب السلوك الحراري



 



 


