
 البوليمرات: تداخل البوليمر-4
اك أنواع مختلفة من البوليمرات لها خصائص مختلفة. التداخل هو عملية تستخدم نه

 مادة كيميائية لربط سالسل البوليمر
 

 برهنة
 هل كل األكياس البالستيكية الشفافة متشابهة؟

 المواد
 قطعة من كيس من البالستيك يذوب في الماء• 
  ةاالربعبحجم  Ziplocحقيبة • 
 ماء•
 كوب بالستيكي•
 قلم رصاص حاد• 

 

حقيبة زيبلوك. أخبر الطالب أن هذه الحقيبة مصنوعة من بوليمر مختلف ، بولي -1
(. اشرح لهم أن كال النوعين من البالستيك LDPEإيثيلين منخفض الكثافة )

يستخدمان في صنع األكياس البالستيكية الشفافة. اسأل الطالب: ما هي الخصائص 
 مشتركة بين هذين النوعين من البالستيك؟ال
في الماء. اترك جزًءا من مادة البولي  PVA. ملء كوب بالماء. مكان معظم 2

 ( في الخارج  فوق حافة الزجاج بحيث يمكنك إزالته الحًقا.PVAفينيل كلوريد )
بحجم الكوارت ، بحيث يتم  Ziplocمل من الماء في كيس  500. صب حوالي 3

 ليال من نصف الكيس بالماء. أغلقها تماًما.تعبئة أقل ق
. ارفع الحقيبة بحيث يمكن للجميع رؤيتها. ثم قم بحشر قلم الرصاص الحاد خالل 4

الحقيبة ، مرورًا بالماء ، بحيث يخرج بالكامل من الجانب اآلخر للحقيبة. ال تقم 
ألنها تشكل  بإزالة قلم الرصاص. اشرح لهم أن الحقيبة تقوم بعمل جيد في حمل الماء

 ختًما حول القلم الرصاص
 



 اسال الطالب:
 لماذا تستخدمون األكياس البالستيكية الشفافة؟

يمكن للطالب استخدام األكياس البالستيكية لتخزين السندويشات أو الكعك أو 
 العنب.

 لكل هذه االستخدامات؟ PVAهل ستعمل حقيبة بالستيكية 
. األكياس التي PVAاألكياس البالستيكية  يجب عدم تخزين الطعام الرطب قلياًل في

تذوب في الماء لن تكون مناسبة لتخزين مواد جيلسة لزجة أو الديناصورات فائقة 
 االمتصاص.

 

 ما مدى فائدة كيس يذوب في الماء؟
أخبر الطالب أن األكياس البالستيكية التي تذوب في الماء يمكن أن تكون مفيدة إلى 

، في المستشفيات ، يتم وضع المالءات والبطانيات القذرة  حد ما. على سبيل المثال
للمرضى في هذه األكياس الخاصة. شخص ما يجلب الحقيبة الكاملة إلى غرفة 

الغسيل. ثم يتم وضع الحقيبة بأكملها في الغسالة. عند االنتهاء من دورة الغسيل ، 
 قيبة لم تعد موجودةتتم إزالة األوراق والبطانيات النظيفة ووضعها في المجفف. الح

 

 

 التفسير الكيميائي
ال يذوب؟ يبدو أن قطعتي  LDPEفي الماء في حين أن الـ  PVAلماذا يذيب 

البالستيك متشابهة ولكنهما مصنوعتان من بوليمرات مختلفة ذات خصائص مختلفة. 
( بسهولة في الماء ألن جزيئاته تنجذب بقوة PVAيذوب البولي فينيل الكحول )

( في الماء ألن LDPEلماء. ال يذوب البولي إيثيلين منخفض الكثافة )لجزيئات ا
 جزيئاته ال تنجذب إلى الماء.
  



 

4 –Polymers: Interlacing a Polymer  
Different types of polymers have different characteristics. Interlacing is a 

process that uses a chemical substance to connect polymer chains.  

Demonstration  

Are all clear plastic bags the same?  

Materials  
A piece of a plastic bag that dissolves in water  

A quart-size Ziploc bag  

Water  

Plastic cup  

Sharpened pencil 

- Ziploc bag. Tell the students that this bag is made from a different 

polymer, low-density polyethylene (LDPE). Explain to them that both 

types of plastic are used to make clear plastic bags. Ask the students: 

What characteristics do these two types of plastic have in common?  

2. Fill a glass with water. Place most of the PVA in the water. Leave a 

part of the PVA outside and hanging up over the edge of the glass so that 

you can later remove it.  

3. Pour about 500 ml of water into a quart-sized Ziploc bag, so that a little 

less than half of the bag is filled with water. Seal it completely.  

4. Lift up the bag so that everyone can see it. Then, poke the sharpened 

pencil through the bag, passing it through the water, so that it completely 

comes out the other side of the bag. Do not remove the pencil. Explain 

that the bag does a nice job holding the water because it forms a seal 

around the pencil.  

Ask the students:  

What do you use clear plastic bags for?  
The students may use plastic bags for storing sandwiches, cookies or 

grapes.  

Would a PVA plastic bag work for all these uses?  
Slightly moist food should not be stored in PVA plastic bags. The bags 

that dissolve in water would not be appropriate for storing sticky jello or 

the super-absorbent dinosaur.  



How useful is a bag that dissolves in water?  
Tell students that the plastic bags that dissolve in water can be fairly 

useful. For example, in hospitals, sick patients' dirty sheets and blankets 

are placed in these special bags. Somebody brings the full bag to the 

laundry room. The entire bag is then placed in the washing machine. 

When the wash cycle is finished, the clean sheets and blankets are 

removed and placed into the dryer. The bag no longer exists!  

 

Chemical explanation  
Why does PVA dissolve in water while LDPE does not? The two pieces 

of plastic appear to be similar but are made from different polymers with 

different characteristics. Polyvinyl alcohol (PVA) is easily dissolved in 

water because its molecules are strongly attracted to water molecules. 

Low-density polyethylene (LDPE) does not dissolve in water because its 

molecules are not attracted to water. 

 

 


