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Abstract 

Suspension polymerization technique is used for the preparation of macroporous 
Styrene – Divinylbenzene (S-DVB) copolymer beads with different mole percent of 
divinylbenzene content in the presence of different contents and types of diluents which 
gives the porosity to the copolymer. It was found that increasing the percent of DVB 
with fixing the amount of toluene diluent (72%) results in a decrease in toluene regain 
(T. R.) values with increasing the degree of porosity. Increasing the percent of diluent 
with fixing the amount of DVB (16%) results in an increase in (T. R.) values with a 
decrease in the degree of porosity. Changing the type of diluent also has an effect on the 
physical properties of the prepared copolymer. Addition of polystyrene with toluene 
results in an increase in the degree of porosity. The other physical properties of the 
copolymer, apparent density and void fraction are also measured. 

These copolymers are used as the base for the preparation of porous cation 
exchangers (by sulfonation) and anion exchangers (by chloromethylation and 
amination) under controlled experimental conditions. The physical properties of the 
prepared ion exchangers were also measured, with total exchange capacity (T. E. C.) 
and the rate of ion exchange (t1/2). 
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 تحضير مبادالت األيونات السالبة المسامية
 الخالصة

 بسبب مقاومتها الكيميائيـة  كوبوليمرات الستايرين ـ ثنائي فاينيل بنزين المسامية لغاية اآلن تستخدم 
 كوبـوليمرات   في هذا البحث تـم دراسـة مواصـفات        . ةالعالية كمواد بادئة في تحضير المبادالت األيوني      

 المحضرة بتكنيك بلمرة العوالق بوجود التلوين وكذلك دراسـة  الستايرين ـ ثنائي فاينيل بنزين المسامية 
 .مواصفات المبادالت األيونية المحضرة من هذه الكوبوليمرات

بوجود حامض ) هايد وكلوريد المثيلالمحضرة من تفاعل البارافورمالي(تم إدخال مجموعة كلوريد المثيل 
 في الميثانول ـ ثنائي فاينيل بنزين المسامية كوبوليمرات الستايرينعلى ) كلوريد األلمنيوم الالمائي(لويس 

 .كوسط للتفاعل
حضرت مبادالت األيونات السالبة الضعيفة والقوية القاعدية من خالل إدخال مجـاميع األمـين علـى                

األوليـة،  (الحاملة لمجاميع كلوريد المثيل بإستخدام األمينات ـ ثنائي فاينيل بنزين كوبوليمرات الستايرين  
كانت السعة التبادلية الكلية لمبادالت األيونات السالبة القاعديـة القويـة           . ، والثالثية على التوالي   )الثانوية

تشابك، وجود العامل ، حيث تعتمد هذه القيمة على درجة ال)غم رزن جاف/  ملي مول3.8 – 3.6(المحضرة 
 .المخفف، وكفاءة عملية إدخال مجموعة كلوريد المثيل

 


