
  

   اللدائن               :المحاضرة الثانیة عشر

  :األھداف
  .أن یتعرف المتدرب على الصناعات البتروكیمیائیة واستخداماتھا .١
 .أن یتعرف المتدرب على طریقة صناعة اللدائن وانواعھا .٢
 .اإللمام بأنواع المواد البالستیكیة وخواص كل نوع واستخداماتھ .٣

  
  

من أھم الصناعات التي ال یمكن االستغناء في الحیاة الیومیة    ) د البالستیكیة الموا( صناعة اللدائن    اصبحت
وال سوق  وكذلك في الصناعات األخ رى حی ث اكت سحت ھ ذه الم واد بق وة كبی رة ج دا ال سوق االس تھالكي                   

المقاع  د  ،ومناس  بة اس  عارھا فعل  ى س  بیل المث  ال ال الح  صر ووفرتھ  ا نظ  را لجودتھ  ا و تنوعھ  ا ال  صناعي 
 والط  ائرات ف المعلق  ة وط الء الج  دران وال  سیارات  واألس  ق وأدوات المكت  بالمائ دة  والط اوالت وأدوات 

ادوات التغلی  ف و  والعدس  ات الالص  قة نظ  اراتلاوالتلیفزی  ون والم  سجالت   ةومركب  ات الف  ضاء وأجھ  ز 
البالس تیكیة ف ي ص نعھا مم ا یجع ل االس تغناء عنھ ا أم را           والمالب س ال تخل و م ن أج زاء    والمواد الالصقة

 بالی ین ال دوالرات ف ي مختل ف     ھ ي ص ناعة الع صر الت ي ت ستثمر فیھ ا       صعبا الن الصناعات البالس تیكیة 
  والتي بدورھا تستخدم في تصنیع مختل ف الساسیةاوالفقیرة على السواء إلنتاج المواد  بلدان العالم الغنیة

  .ءاألشیا

  

  

  

  

الصناعات في  ى تلك صناعة البالستیك في تطورھا التاریخي بالصناعات األخرى ثم تفوقت علارتبطتو
) لویدیال سیل (وھ ي م ادة    م ی تم إنتاجھ ا تجاری ا   ١٨٦٨مدى قصیر نسبیا وظھرت أول مادة بالس تیكیة ع ام   

ال سلیلوز ف ي تجرب ة ك ان یق صد بھ ا        والتي حصل علیھا جون وسیلي ھیات من تفاعل الكافور مع نت رات 
ة لم یكن باإلمكان صبھا في قوالب لتشكیلھا ھذه الماد استبدال العاج في كرات البلیاردو بمادة أخرى إال أن

علیھا في شكل رق ائق اس تخدمت ف ي ص ناعة الھیك ل ال داخلي لنواف ذ         بالشكل المطلوب واقتصر الحصول
  .المتحركة السیارات وأفالم الرسوم

فیم ا بع د بم واد     ولما كانت نت رات ال سلیلوز م ن الم واد س ریعة االش تعال وش دیدة االنفج ار فق د اس تبدلت           
لی و  . د( م عن دما أعل ن    1909 الستیكیة أخرى صعبة االشتعال ، وظھرت ثاني مادة بالستیكیة ف ي ع ام  ب

ال  ذي اص  بح م  ن الل  دائن ) باكالی  ت(اس  م  واطل  ق علی  ھ) الفین  ول فورمالدھی  د(ع  ن رات  نج جدی  د ) بكالن  د
الحرارة والضغط قوالب ذات أشكال مختلفة تحت تأثیر  الرئیسیة في ھذه الصناعة نظرا إلمكانیة صبھ في

   .للحرارة كمقابض المقالي والبرادات وفیش الكھرباء لصنع منتجات ذات مقاومة علیة

  )Polymersالبولیمر  (مواد عضویة صلبة أو شبھ صلبة غیر متبلورة طبیعیة أو صناعیة: الراتنجات
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مصاحبة الكتشافات  وتعاقبت سنوات قلیلة مر بھا تطور سریع لعلم المواد المصنعة وتولدت تقنیات جدیدة
ومتزای دة ، فف ي ع ام    ومتنوع ة   علمی ة مكن ت الكیمی ائیین م ن تق دیم م واد بالس تیكیة ذات خ واص مح سنة         

قواب الحقن اعقبھا ظھور راتنجات الفنیل ث م   م ظھرت خالت السلیلوز التي امكن تشغیلھا بطریقة١٩٢٧
مختلفة مما أدى إلى إغراق السوق بأنواع جدیدة ومتباینة في طرق  البولیسترین والبولي ایثیلین في أشكال

د ی وم ف ي س د ج زء م ن احتیاجاتن ا الیومی ة ویمك ن         البالستیكیة والتي ساھمت یوم ا بع    التصنیع من المواد
   .تصنیع اللدائن والمنتج النھائي: صناعة البالستیك إلى قسمین رئیسیین ھما  تقسیم

یف رزه لن ا م ن جدی د      ة بم ا ا ف ي المجتم ع ال ذي نعی شھ مكون ا ح ضارة كامل        ھم ا ملقد اصبح البالستیك شیئا 
  ال ذي ع صر البالس تیك  نع یش   كل یوم بما یجعلنا نق ول بك ل اطمئن ان إنن ا    وااللوان التصمیمات واألشكال 

أو الغاز الطبیعي أو مشتقاتھما كمواد  وھي العملیات التي یستخدم فیھا النفط الصناعات البترولیةینتج من 
  .خام إلنتاج مواد كیمیائیة

بط ثنائیة أو ثالثی ة تع د مفتاح ا للكثی ر م ن      ینتج من عملیات تكریر النفط ھیدروكربونات تحتوي على روا      
التفاعالت الكیمیائیة یتم بواسطتھا تحویل الجزیئات الصغیرة عبر سلسلة من التفاعالت إلى عدد كبیر من 

  : مثلالمواد الصناعیة

  .)Plastic Materials( المواد البالستیكیة ومنھا اللدائن - ١
 .االلیاف الصناعیة -٢
 .المطاط الصناعي -٣
  .مواد عضویة تستخدم في انتاج االسمدة ومساحیق التنظیف والصابون -٤

  ):Polymersالبولیمر (اللدائن 

وھ  ذا .  ھ  و م  صطلح ع  ام ی  ستخدم ف  ي األس  اس لوص  ف ج  زيء طوی  ل  Polymer: المبلم  ر أو الب  ولیمر
. رواب ط كیمیائی ة   مرب وطین مع ا ع ن طری ق       ووح دات متك ررة    وح دات بن اء   الجزيء الطویل یتكون م ن      

والت ى  ، المون ومرات وھ ذه الواح دات تتك ون م ن         . بلم رة وعملیة تحویل ھذه الوحدات إل ى ب ولیمر ت سمى           
  .غالبا ما تكون جزیئات صغیرة ذات وزن جزیئ قلیل

والتي تنتج من راتنجات ومواد إضافیة م ساعدة  من أھم االمثلة على اللدائن  المواد البالستیكیة   تعتبرو
  . لتعدیل بعض خواصھا) مثبتات– مقویات - ملدنات–ملونات (

  :وتصنف المواد البالستیكیة بحسب تأثیر درجة الحرارة علیھا إلى نوعین

  .(Termosetting)المواد البالستیكیة المتصلبة حراریا  -١
 .Termoplastic)(ستیكیة الحراریة الالمواد الب -٢
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 .)Termosetting(المواد البالستیكیة المتصلبة حراریا  - ١

ع ن طری ق الطاق ة لتنتق ل لحال ة      ، ات التى یحدث لھ ا ت صلب  البولیمرمن طة  بنیة جزیئیة مختلعبارة عن  
  .)مئویة درجة ٢٠٠غالبا أكبر من (اقة في شكل حرارة وقد تكون ھذه الط. أصلب من حالتھا األولى

كما أنھا أفضل عن د التعام ل م ع    . اللدنة بالحرارةالمواد الصلبة بالحرارة غالبا ما تكون أصلب من المواد        
والتى یمكن أن ، مثل المواد اللدنة بالحرارة  لھایلكإعاد تشومن الصعب عمل . تطبیقات الحرارات العالیة

  .تذوب ویعاد تشكیلھا مرة أخرى

  :من األمثلة على ھذه المواد

  Alkydاأللكید  -١
 Melaminformaldehyde ھیددیالمیالمین فورمال -٢
 Ureaformaldehydeالیوریافورمالدیھید  -٣
 Phenolformaldehydeالفینول فورمالدیھید  -٤
 Polyesterالبولي إستر  -٥

 .)Termoplastic(ستیكیة الحراریة الالمواد الب -٢

ھي مجموعة من المواد البالستیكیة ذات بنیة جزیئی ة خطی ة تتل دن ب الحرارة وتت صلب ب البرودة وال تفق د                   
  .لدونتھا بتكرار التسخین والتبرید

  : األمثلة على ھذه الموادمن

  Styreneالستیرین  -١
 Cellulose acetateأسیتات السلیلوز  -٢
 Polyethyleneالبولي إیثلین  -٣
 Nylonالنایلون  -٤
  Polypropylene     البولي بروبیلین -٥
 Vinylchloridكلورید الفینیل   -٦
  tetrafluoroethylene   نرباعي فلورو االثیلی -٧

  :مزایا وعیوب المواد البالستیكیة

م ا یمی ز البالس تیك     یوجد للمواد البالستیكیة مزایا وعیوب كأي مادة أخرى یستخدمھا اإلن سان إال أن أھ م  
ھو اجتماع الخواص المتعددة ف ي الم ادة البالس تیكیة الواح دة بینم ا       عن غیره من المواد الطبیعیة األخرى

 یتمتع كل منھا بخاصیة منفردة ممیزة وھذا ھ و ال سبب ف ي االنت شار الكبی ر الس تخدامات       المواد األخرى
وال شفافیة ف ي    المنتجات البالستیكیة فمن الممكن أن تجتمع صفات القوة والمرونة والصالبة وخفة ال وزن 

متباین ة بینم ا الم واد األخ رى       ف ي م ادة بالس تیكیة واح دة مم ا یجعلھ ا ص الحة لع دة اس تخدامات         آن واح د 
أی ضا تع دد األل  وان الواس ع وخاص یة الع  زل      وم  ن المزای ا . بخاص یتھا المنف ردة ال یمك  ن أن ت صلح ل ذلك    
  .وسھولة التشغیل ورخص التكالیف للسخونة والبرودة والكھرباء ومقاومة التآكل

درج ات   وب فھ ي ص عوبة اإلص الح وإمكانی ة إعط اء رائح ة غی ر مرغ وب فیھ ا وع دم احتم ال           أم ا العی   
البیئیة الضارة ف ي حال ة    الحرارة العالیة وعدم ثبات األبعاد والتعرض للكسر والتلف إلى جانب التأثیرات

  .إحراقھا أو استخدامھا كأواني وأكواب للطعام والشراب
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