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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ 

СПОЛУКИ 

1.1 Поширення високомолекулярних сполук у Природі 

Речовини із загальною назвою «високомолекулярні сполуки» (ВМС) 

широко поширені в неживій і живій природі. 

У неживій природі неорганічні сполуки, зокрема силікати, алюмосилікати 

тощо за сучасними уявленнями є неорганічними ВМС. З неорганічних ВМС 

складається земна кора, побудовані такі матеріали як слюда, графіт, азбест, 

коштовне та напівкоштовне каміння. 

У живій природі ВМС, т. зв. біополімери, більш різноманітні й численні. 

Вони становлять основу сухої маси рослин і тварин, яку оцінюють у 1020 кг. 

ВМС рослинного походження – це насамперед полісахариди: целюлоза, 

крохмаль, лігнін, пектинові речовини тощо. 

До ВМС тваринного походження належать перш за все білки, зокрема 

міоген, міозин, глобулін, осеїн, колаген, еластин, альбумін, кератин, а також 

деякі полісахариди, зокрема хітин. Різноманіття біополімерів обумовлено, 

зокрема, неймовірним ізомерним набором. Це стає зрозумілим, якщо порівняти, 

наприклад, кількість ізомерів у алканів з брутто-формулами С14Н30 і С20Н42 – 

відповідно 1858 та 366319 сполук, та взяти до уваги, що молекули ВМС можуть 

мати молекулярну масу у декілька мільйонів а. о. м. та містити у структурі різні 

гетероатоми. 

Низькі рухливість і хімічна активність обумовлюють схильність ВМС до 

накопичення, а в поєднанні з неосяжним різноманіття хімічної будови 

визначають їх глобальне значення для Природи в цілому. 

 

1.2 Значення і місце високомолекулярних сполук в техніці та побуті 

 

Вся історія людини нерозривно пов'язана із застосуванням ВМС 

неорганічного, а також органічного походження – т. зв. натуральних ВМС. 

Спочатку їх використовували без будь-якої попередньої переробки; потім – з 

попередньою механічною і термічною обробкою (приготування їжі; 

виготовлення примітивних знарядь праці, будматеріалів; добування дьогтю та 

ін.). Пізніше ВМС стали використовувати з попередньою, але не свідомою, 

хімічною обробкою (дублення шкір; переробка натурального каучуку; 

отримання штучного шовку та ін.). Починаючи з ХІХ сторіччя, природні ВМС 

стали застосовувати з попередньою осмисленою хімічною переробкою 

(нітрування целюлози для виробництва бездимного пороху, виготовлення 

целулоїду, віскози, галаліту, гуми з натурального каучуку). На цьому етапі 

починається виробництво т. зв. штучних  ВМС. 

З розвитком техніки використання лише природних і штучних ВМС 

виявилося недостатнім для задоволення зростаючих потреб. Тому на межі ХІХ-

ХХ століть було започатковано промислове виробництво синтетичних ВМС. 

Першим таким налагодженим виробництвом вважають виготовлення бакеліту – 
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резольної фенолформальдегідної смоли (Бакеленд, 1906 р). Одночасно із 

створенням виробництв синтетичних ВМС розвивалися промислові технології 

виробництва штучних ВМС, які досі не втратили актуальності та мають гарні 

перспективи у майбутньому: насамперед це виробництво похідних целюлози для 

порохів і ракетних палив, лакофарбових матеріалів, волокон, пакувальних та 

композиційних матеріалів тощо. 

На початку ХХ сторіччя синтетичні ВМС розглядали як замінники 

дефіцитної традиційної сировини. Але виникнення і розвиток багатьох галузей 

техніки (електротехнічна промисловість, енергетика, автомобіле-, авіа-, 

ракетобудування та ін.) значною мірою зобов'язане створенню синтетичних 

ВМС та матеріалів на їх основі з комплексом властивостей, що не мають аналогів 

серед традиційних матеріалів. В середині ХХ сторіччя почалося промислове 

виробництво поліетилену (ПЕ), поліпропілену (ПП), полівінілхлориду (ПВХ), 

полістиролу (ПС), поліамідів (ПА), пізніше – кремнійорганічних смол, термо- та 

хімічно стійких гетероланцюгових і гетероциклічних полімерів. 

Розвиток хімії та технології ВМС привів до створення унікальних 

композиційних синтетичних матеріалів, які не поступаються за міцністю 

конструкційним сталям, а також виникненню нових галузей науки і техніки: 

переробки пластмас, полімерного машинобудування. 

 

1.3 Особливості будови синтетичних і природних  

високомолекулярних сполук 

 

Відповідно до однієї раніше вживаних класифікацій всі хімічні речовини 

за молекулярною масою (ММ) умовно ділять на три групи: 

1) низькомолекулярні (ММ ≤ 10³); 

2) середньомолекулярні або смоли (10³ ≤ ММ ≤ 10⁴); 

3) високомолекулярні (ММ ≥ 10⁴). 

Переважній більшості відомих ВМС притаманна загальна властивість ‒ 

ланцюгова будова молекул, які складаються з великої кількості повторюваних 

ланок (атомів або груп атомів). Вперше цю ідею висловив Герман Штаудингер 

ще в 1922 р., але визнання вона одержала наприкінці 30-х. Штудингера вважають 

«батьком» сучасної хімії ВМС, а за внесок у розвиток цієї галузі хімії у 1953 р. 

він отримав Нобелівську премію. (У 1974 р. за фундаментальні досягнення в 

галузі теорії і практики фізичної хімії макромолекул Нобелівську премію 

отримав Пол Джон Флорі). 

Запропонований Штаудингером термін «високополімерні сполуки» згодом 

трансформувався в полімери і закріпився як загальноприйнятий. А полімерні 

молекули отримали назву макромолекули. Низькомолекулярні сполуки, з яких 

отримують полімери, називають мономерами, а полімери з низьким ступенем 

полімеризації - олігомерами. 

Ступінь полімеризації – відношення маси макромолекули до маси 

мономерної ланки, тобто – це кількість мономерних ланок у макромолекулі. 

Полімерні молекули відрізняються сильно вираженою геометричною 

анізотропією. 
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З точки зору хімічної будови ланок макромолекул полімери формально не 

відрізняються від своїх низькомолекулярних аналогів. Але поєднання високої 

молекулярної маси і ланцюгового характеру макромолекул обумовлює 

принципові відмінності та характерні особливості властивостей полімерів у 

порівнянні з їх низькомолекулярними аналогами. Це стало причиною виділення 

хімії ВМС в самостійну наукову дисципліну. 

 

1.4 Основні відмінності властивостей органічних полімерів від їх 

низькомолекулярних аналогів 

 

1) нелеткість; низькі швидкості дифузії; менш виражені колігативні 

властивості; неприйнятність традиційних методів очищення – перегонки або 

перекристалізації; 

2) особливості розчинення і поводження розчинів: розчинення йде через 

стадію набрякання; висока в'язкість розчинів навіть при низькому вмісті 

полімеру; здатність до утворення драглів; плівко- і волокноутворення; 

3) анізотропія фізико-механічних властивостей, викликана анізотропією 

макромолекулярної будови, особливо у попередньо орієнтованих зразків; 

4) унікальні властивості полімерів, а саме: 

‒ високоеластичність – здатність до високих оборотних деформацій; 

‒ в'язкопружність – поєднання властивостей твердого та рідкого тіла 

одночасно, в залежності від характеру накладеного навантаження; 

5) помітні відмінності в характері перебігу, а іноді – механізмі хімічних 

реакцій полімерів і низькомолекулярних аналогів; 

6) особливий характер реології: всі розчини полімерів – неньютонівські 

рідини; 

7) полімери – найбільш ємнісні носії інформації, наприклад ДНК. 

 

1.5 Загальна характеристика методів отримання штучних  

і синтетичних полімерів 

 

Дисципліна «Хімія ВМС» вивчає методи і способи отримання штучних і 

синтетичних полімерів, переважно органічних. 

Штучні полімери отримують шляхом хімічних перетворень природних 

ВМС, і перш за все полісахариду рослинного походження целюлози ‒ полі-β-D-

ангідроглюкопіранози-1,4. Целюлозу 

отримують з деревини різними 

промисловими методами, основними з яких 

є сульфітний і сульфатний.  

Перед переробкою деревини з неї шляхом 

розчинення вилучають лігнін, 

геміцелюлози, смоли тощо. Нерозчинність 

целюлози обумовлена гідрогеновими 

зв'язками гідроксильних груп (див. 

формулу), тому їх руйнують, наприклад, через утворення мідно-аміачного 
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комплексу, діетаноламіном, або реагентними методами − полімераналогічними 

перетвореннями з отриманням кінцевих продуктів: нітратів, ацетатів, 

оксіалкілових етерів та ін. або проміжних сполук, наприклад ксантогенатів 

(віскози): 

 

. 

 

Останнім часом набуває практичного значення не менш розповсюджений 

за целюлозу полісахарид тваринного походження хітин: 

 

. 
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Відомі процеси отримання штучних полімерів на основі білкової 

сировини: обробкою сиру формальдегідом отримують матеріал галантерейного 

призначення – галаліт. 

Найбільшого практичного значення з усіх штучних полімерів набули 

похідні целюлози, що залишаються перспективними у зв'язку з широким 

використанням цих продуктів у будівельних сумішах, як коагулянтів, ПАР, 

конструкційних, пакувальних матеріалів та ін. 

Синтетичні полімери отримують двома принципово відмінними 

методами: полімеризаційним і поліконденсаційним. 

Полімеризація – процес утворення макромолекул ланцюгової будови 

шляхом послідовного приєднання молекул мономеру до реакційного центру на 

кінці зростаючого ланцюга з регенерацією реакційного центру після кожного 

одиничного акту приєднання. 

Реакційними центрами можуть бути радикали, іони, комплекси.  

Полімеризація – багатостадійний процес, що складається з декількох 

послідовно-паралельних реакцій (ініціювання, росту, передачі і обриву ланцюга, 

інших реакцій). Полімеризаційні процеси відрізняються типом реакційного 

центру, будовою застосовуваних мономерів, механізмом і особливостями 

основних стадій процесу полімеризації. Основними полімеризаційними 

методами є радикальна, іонна та іон-координаційна полімеризація ненасичених 

сполук; гідролітична та іонна полімеризація циклів; іонна полімеризація по 

кратних неолефінових зв'язках. 

Поліконденсація – процес утворення макромолекул у результаті 

одночасної взаємодії всіх молекул реакційної суміші й зникнення реакційних 

центрів після утворення за їх участю хімічних зв’язків. 

Для поліконденсації використовують: мономери з однаковими 

функціональними групами; мономери з різними функціональними групами; 

мономери з різними, але однаковими для кожного мономеру функціональними 

групами (основний тип поліконденсаційних систем). 

Іноді як самостійний виділяють метод отримання полімерів з олігомерів, з 

огляду на його практичне значення. Але за хімізмом процесу він формально 

належить до одного з двох основних методів отримання  полімерів. При цьому 

метод отримання власне олігомерів може як збігатися, так і не збігатися з 

методом отримання полімеру.  

 

1.6 Класифікація полімерів 

 

Класифікацію полімерів проводять за певними класифікаційними 

ознаками: 

- за походженням; 

- за хімічною природою; 

- за хімічною будовою; 

- за топологічною будовою; 

- за методом отримання. 
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За походженням полімери поділяють на природні, або натуральні, 

(неорганічні та біополімери), штучні (органічні та неорганічні) і синтетичні 

(неорганічні, органічні, елементоорганічні). 

Класифікація за хімічною природою найбільш типова для синтетичних 

полімерів. За цією ознакою полімери поділяють на неорганічні, органічні і 

елементоорганічні. 

До неорганічних полімерів відносять такі, що не мають в молекулах С−Н 

зв'язків, наприклад полісульфур, карбін (одна з алотропних модифікацій 

вуглецю, яких зараз виявлено більше 9) або полідихлорфосфазен: 

  або   
полісульфур карбін полідихлорфосфазен. 

   

Органічні полімери – найпоширеніший клас ВМС, загальною відмінною 

особливістю яких є наявність С−Н зв'язків в молекулі та атомів Карбону в 

основному макромолекулярному ланцюзі. 

Елементоорганічні полімери не містять в основному ланцюзі атомів С, 

наприклад силіцій- , титан- , алюмінійорганічні полімери та співполімери: 

  
 

 
полідиметилсілоксан поліорганотитаноксан поліорганоалюмоксан поліорганоалюмосилоксан 

    

Класифікацію за хімічною будовою вважають найбільш повною та 

придатною для систематизації. Її запропонували В. В. Коршак і Н. А. Плате в 

1977 р. Вона охоплює все розмаїття полімерів і являє собою п’ятирівневу 

ієрархію: клас, підклас, група, підгрупа, вид. 

І рівень – клас. За подібністю атомів в основному ланцюзі полімери 

поділяють два класи: гомоланцюгові, що містять однакові атоми в ланцюзі, та 

гетероланцюгові, що містять різні атоми в ланцюзі. 

ІІ рівень – підклас. За видом атомів в основному ланцюзі полімери ділять 

на підкласи. Наприклад, серед гомоланцюгових виділяють карболанцюгові, 

силіцієланцюгові, тіоланцюгові полімери; серед гетероланцюгових − 

оксикарболанцюгові, силіцієоксиланцюгові, нітрогенкарболанцюгові та ін. 

III рівень – група. За видом хімічних зв'язків і складових ланок в основному 

ланцюзі полімери ділять на групи. Серед карболанцюгових виділяють: 

поліолефіни; полієни; аліциклічні, ароматичні, алкілароматичні полімери. Серед 

оксикарболанцюгових полімерів – поліетери і поліестери, поліацеталі, 

поліоксіарилени тощо. Серед нітрогенкарболанцюгових полімерів виділяють: 

поліаміди, поліаміни та полііміни, полісечовини тощо.  
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IV рівень – підгрупа. За природою бічних замісників в ланцюзі 

макромолекули полімери ділять на підгрупи: полігалогеновмісні; поліспирти; 

полікислоти та їх похідні; аміно-, нітропохідні тощо. 

V рівень – вид. За хімічною будовою повторюваної ланки всі полімери 

ділять на конкретні види. Вид полімеру – головна ідентифікаційна ознака, що 

вказує на конкретний полімер: ПЕ, ПП, ПС, ПВХ, полівініловий спирт (ПВС) 

тощо. 

Класифікація за топологічною будовою (макромолекулярною 

структурною) стосується просторових форм макромолекул, обумовлених 

порядком поєднання і взаємним просторовим розташуванням атомів в ланцюзі 

макромолекули. За цією ознакою полімери можна розділити на лінійні, 

розгалужені та сітчасті: 
 

 

 

Для просторово зшитих полімерів поняття «молекула» втрачає сенс. У 

класичному розумінні молекула − найменша неподільна частинка речовини, яка 

зберігає його властивості. Матеріал з просторово зшитого полімеру є, фактично, 

однією гігантською макромолекулою. Але його можна подрібнювати на безліч 

частин, зберігаючи при цьому хімічні та фізичні властивості. 

Класифікація за методом отримання стосується тільки синтетичних 

полімерів. Іх ділять на полімеризаційні і поліконденсаційні полімери. 

Класифікація запропонована в 1929 р. У. Карозерсом за формальною ознакою – 

відсутністю або утворенням побічних низькомолекулярних продуктів 

(конденсатів) під час синтезу полімеру. Проте зараз відомо багато 

поліконденсаційних процесів, що протікають без виділення побічних продуктів, 

наприклад отримання поліуретанів, іоненів, тверднення епоксидних смол та ін. 

Також відомі полімеризаційні процеси з виділенням низькомолекулярних 

побічних продуктів, наприклад отримання поліметилену з діазометану. До того 
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ж деякі полімери можна отримати обома методами, наприклад поліоксіетилен 

або полігесаметиленамід. Тому за основу класифікації за методом отримання 

прийнятий механізм процесу утворення ланцюга.  

Також полімери класифікують за особливостями їх фізичних властивостей: 

термо- і реактопласти; пластмаси і еластомери тощо. 

 

1.7 Терміни та визначення в хімії високомолекулярних сполук 

 

Предметом вивчення дисципліни «Хімія ВМС» є саме полімерні ВМС, а не 

ВМС взагалі. Полімерами є речовини, що мають певний набір ознак, визначених 

у рекомендаціях IUPAC. 

Полімер – речовина, молекули якої відрізняються багаторазовістю 

повторення одного чи кількох атомів, або груп атомів, з'єднаних між собою в 

кількості, за якої виникає комплекс властивостей, що практично не залежить від 

зміни довжини ланцюга на одну або декілька СЛ. 

Олігомер – речовина, молекули якої утворені послідовним з'єднанням 

складових ланок у кількості, за якої додавання або видалення одної чи декількох 

ланок спричиняє зміну властивостей. 

Складова ланка (СЛ) – будь-які атом або група атомів, що складають 

основний ланцюг макромолекули. 

Наприклад: для поліпропілену [–СН(СН)3СН2–]n СЛ є: −СН2−; −СН(СН3)−; 

−СН2−СН(СН3)−; −СН(СН3)−СН2−; −СН2−СН(СН3)−СН2− тощо. 

Складова повторювана ланка (СПЛ) – найменша СЛ, багаторазове 

повторення якої відтворює хімічний склад полімеру. 

Наприклад, у ПЕ це −СН2−; у ПП це −СН(СН3)СН2−. 

Мономерна ланка (МЛ) – найбільша СЛ, утворена однією молекулою 

мономеру в процесі синтезу ланцюгової макромолекули. 

Для полімеризаційних полімерів хімічні склади МЛ та СПЛ як правило 

збігаються: 
  

; . 
  

У поліконденсаційних полімерів СПЛ переважно містить більше однієї 

МЛ, а хімічні склади СПЛ і МЛ відрізняються від складу мономерів, якщо має 

місце утворення низькомолекулярних побічних продуктів, наприклад 
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1.8 Основи стереохімії полімерів 

 

1.8.1 Конфігурація і конформація ланцюга 

 

Ланки полімерного ланцюга за однакового хімічного складу можуть мати 

різне просторове розташування атомів і замісників, тобто відрізнятися 

конфігурацією. 

Конфігурація ланцюга – характеристика взаємного просторового 

розташування СЛ, обумовленого порядком їх з’єднання, фіксованими 

значеннями довжин хімічних зв'язків і валентних кутів.  

Конфігурація може бути змінена лише шляхом розривання хімічних зв'язків. 

Конформація ланцюга – характеристика миттєвого просторового 

розташування СЛ макромолекули, що визначається, окрім порядку їх з’єднання, 

фіксованих значень довжин зв'язків і валентних кутів, поворотними кутами 

навколо зв'язків основного ланцюга.  

Для однієї конфігурації полімерного ланцюга можлива безліч конформацій. 

Полімерним макромолекулам притаманний широкий конфігураційний 

набір. Конфігураційні відмінності проявляються в різних видах ізомерії.  

 

1.8.2 Хімічна ізомерія ланок. Поняття про регулярність ланцюга 

 

Цей вид ізомерії характерний для полімерів, отримуваних на основі 

вінілових та дієнових мономерів і зумовлений характером просторової орієнтації 

МЛ відносно реакційного центру зростаючого ланцюга під час його утворення. 

Розрізнюють регулярні та нерегулярні полімери. 

Регулярний полімер – ланцюговий полімер з однаковим порядком 

розташування СЛ одного виду в усіх СПЛ: 
 

. 
регулярний полімер 

Нерегулярний полімер – ланцюговий полімер з випадковим порядком 

розташування  СЛ в СПЛ: 
  

 
 

нерегулярні полімери 

Як видно, нерегулярний полімер може складатися з таких самих СЛ, що і 

регулярний, але з'єднаних випадковим чином. 
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Для характеристики порядку взаємної орієнтації МЛ при утворенні 

ланцюга атоми Карбону в мономерах біля ненасичених зв’язків, що утворюють 

цей ланцюг, нумерують або позначають. Карбоновий атом із замісником 

позначають «1», «α» або «голова», атом без замісника – «2», «β» або «хвіст». 

Більш вірогідним є порядок приєднання «хвіст» до «голови». Приєднання за 

типом «голова» – «голова» і «хвіст» – «хвіст» мають менший внесок в утворення 

полімерного ланцюга. 

Полімери називають регулярними, якщо під час утворення їх 

макромолекул мала місце орієнтація молекул мономеру до реакційних центрів 

зростаючих ланцюгів виключно за механізмом «хвіст» до «голови». Регулярність 

будови макромолекул впливає на властивості полімерів: зокрема, орієнтація 

«голова-голова» знижує термостійкість полімерних матеріалів. 

 

1.8.3 цис-, транс-Ізомерія полімерів 

 

Даний вид ізомерії характерний для полімерів, отримуваних на 

основі  

1,3-дієнів (бутадієну, ізопрену, хлоропрену тощо). Цис-транс, або геометрична 

ізомерія обумовлена виникненням в ланцюзі 2,3-ненасиченго зв'язку в результаті 

полімеризації за механізмом 1,4-приєднання: 

 

 цис-ізомерна будова  транс-ізомерна будова  

Потенційний бар'єр обертання навколо подвійного зв'язку сумірний з 

енергією його утворення, тобто таке обертання без руйнування хімічного зв’язку 

неможливо.  

1,2- або 3,4-полімеризація бутадієну принципово не відрізняються. Але в 

цьому випадку разом з геометричною має місце хімічна ізомерія. У разі 

заміщених дієнів, зокрема ізопрену, через нерівнозначність 1,2- або 3,4- 

полімеризації, кількість хімічних ізомерів зростає: 

 

 
 1,4-приєднання 1,2-приєднання 3,4-приєднання 
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1.8.4 Стереоізомерія полімерів 

 

Цей вид ізомерії 

обумовлений наявністю в 

ланцюгах макромолекул 

асиметричних третинних і 

четвертинних атомів 

Карбону, що не мають 

однакових замісників. Такі 

атоми є центрами 

стереоізомерії. Якщо ланцюгу надати конфігурацію плоского зиґзаґу, який 

поєднати з площиною, то замісник R асиметричного атома С* може опинитись з 

будь-якого боку від цієї площини, а атом С* – існувати в двох конфігураціях: d і 

l (або r і s). На відміну від низькомолекулярних сполук, полімери з такими атоми 

не мають помітної оптичної активності, що пов'язано з несуттєвою відмінністю 

замісників по обидва боки вздовж ланцюга.  

Для характеристики регулярності просторової орієнтації замісників в 

макромолекулярному ланцюзі IUPAC рекомендує використовувати терміни: 

конфігураційна ланка, конфігураційна основна ланка, конфігураційна 

повторювана ланка. 

Конфігураційна ланка (КЛ) – СЛ, яка вносить до основного ланцюга 

макромолекули хоча б один центр стереоізомерії певного виду. 

Конфігураційна основна ланка (КОЛ) – СПЛ, що вносить до основного 

ланцюга хоча б один центр стереоізомерії з відомою конфігурацією. 

Конфігураційна повторювана ланка (КПЛ) – найменша послідовність 

КОЛ, достатня для повторення конфігурації хоча б одного центру стереоізомерії 

в основному ланцюзі. 

Регулярність розташування асиметричного атома в основному ланцюзі 

визначають поняттям тактичність. 

Тактичний або стереорегулярний полімер – полімер, будову якого 

можливо описати тільки однією регулярною послідовністю КПЛ у ланцюзі. В 

іншому випадку полімери називають атактичними. 

Залежно від кількості та характеру чергування замісників в тактичному 

полімері виділяють декілька типів тактичності. У разі гомополімеризації 

можливе утворення двох типів тактичних полімерів – ізо- і синдіотактичних. 

Ізотактичний полімер – стереорегулярний полімер, КПЛ якого ідентична 

КОЛ.  

Синдіотактичний полімер – стереорегулярний полімер, КПЛ якого є 

послідовністю двох енантіомерних одна одній КОЛ. 

Слід зауважити, що стереорегулярні полімери є також регулярними с точки 

зору хімічної ізомерії, але зворотне твердження не є правильним. 

Для наочного зображення характеру стереоізомерії ланцюгових полімерів 

зручно користуватися проекціями Фішера: якщо площину конфігураційного 

зиґзаґу макромолекули умоглядно розташувати перпендикулярно площині 
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зображення, то проекцію ланцюга можна зобразити прямою лінією. Тоді 

проекції замісників на зображення опиняться по обидві сторони лінії: 
  

  
ізотактичний полімер синдіотактичний полімер 

 
атактичний полімер 

Стереорегулярність має місце не тільки в розташуванні замісників, але і 

СЛ в цілому. Типові приклади: целюлоза і амілоза, натуральний каучук і 

гутаперча: 

 

Целюлоза – полі-β-D-ангідроглюкопіраноза-1,4 

 

Амілоза – полі-α-D-ангідроглюкопіраноза-1,4 

 

Натуральний каучук – цис-синдіотактичний полі-(2-метил-1-бутенілен) 
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Гутаперча – транс-ізотактичний-(2-метил-1-бутенілен) 

 

1.8.5 Номенклатура полімерів 

 

Завдання будь-якої номенклатури – однозначний опис і відтворення 

хімічної будови та конфігурації сполуки. Але для полімерів неможливо навіть в 

дуже довгій назві врахувати всі нюанси хімічної будови. Тому використовувані 

номенклатури відтворюють, в основному, хімічну будову СПЛ. В даний час 

користуються т. зв. раціональною і систематичною номенклатурою.  

Раціональна номенклатура зручна для позначення полімеризаційних 

ВМС. Назву полімеру утворюють з назви мономеру з префіксом «полі»: 

поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид та ін. 

Але для більшості співполімерів і поліконденсаційних полімерів такий 

принцип позначення неприйнятний. Тому назву полімеру утворюють з префіксу 

«полі» і, враховуючи правила номенклатури в органічній хімії, назви СПЛ в 

дужках, складеної з назв МЛ. Назву МЛ, що визначає приналежність полімеру 

до певної групи, вказують останньою: 

    

Полі(етилентерефталат) Полі(гексаметиленадипоамід) 

  

Полі(диметилсилоксан) Полі(оксіетилен) 

Систематична номенклатура рекомендована IUPAC в 1971−74 рр. Вона, 

як і раціональна номенклатура, передбачає опис СПЛ з приставкою «полі». 

Відмінність полягає в тому, що для назви полімеру потрібно в певній 

послідовності та з дотриманням багатьох правил ідентифікувати, орієнтувати та 

назвати СПЛ. СПЛ можна розділяти на декілька СЛ, у якості яких вибирати 

найбільші групи атомів відповідно до номенклатури IUPAC для органічних 

сполук. Атоми і СЛ розташовують за старшинством таким чином, щоб шлях між 

ними був найкоротшим.  

Кількість зв'язків СПЗ з іншими частинами макромолекули має бути 

мінімальною: так, для поліацетилену правильним є зображення СПС
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, а не . Старшинство СЛ, тобто порядок їх 

позначення, встановлюють відповідно до наступних правил: 

1. Старшинство СЛ зменшується за таким порядком: гетероцикли; 

гетероатоми і лінійні СЛ з гетероатомами; карбоцикли: ароматичні, ненасичені, 

аліциклічні; ланки із замісниками; ланки без замісників. 

2. Старшинство гетероциклів зменшується в такому порядку: 

нітрогенвмісні, нітроген-гетероатомвмісні; конденсовані: з більшою кількістю 

циклів, з найбільшим циклом, з найбільшою кількістю гетероатомів, з 

найбільшим асортиментом гетероатомів. 

3. Старшинство карбоциклів зменшується в такому порядку: конденсовані 

з найбільшою кількістю циклів; конденсовані з найбільшою кількістю спільних 

атомів; з найменшими номерами місць сполучень циклів; з найбільшою 

ненасиченістю. 

4. Гетероатоми мають пріоритет відносно атому С, а старшинство 

гетероатомів зменшується за періодичною таблицею зверху вниз і справа наліво 

‒ від F до Fr. Наприклад, для полімеру поліаланіну з послідовністю СЛ  

 

СПЗ за правилами IUPAC − , тобто полі[аміно(1-оксо-2-

метилетилен)]. При написанні назви полімеру необхідно правильно 

використовувати дужки: 

  
полі(тіокарбоніл) полі[тіо(карбонил)] 

  

Вищенаведені правила систематичної номенклатури полімерів є 

узагальненими і обмеженими. Існує ще багато уточнюючих і деталізуючих 

правил, що вимагають поглибленого розгляду. Тому, з огляду на 

рекомендаційний характер систематичної номенклатури, фахівці користуватися 

переважно раціональної номенклатурою. Нижче наведені назви деяких 

поширених полімерів за раціональною і систематичною номенклатурами. 

 

СПЗ 
Раціональна 

номенклатура 

Систематична 

номенклатура 

 
Поліетилен Поліметилен 
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Поліпропілен Полі(1-метилетилен) 

 

Поліізобутилен 
Полі(1,1-

диметилетилен) 

 

Полістирол Полі(1-фенілетилен) 

 

Поліметилмета-

крилат 

Полі(1-

метоксикарбоніл-1-

метилетилен) 

 

Полівінілбути-

раль 

Полі[(2-пропіл-1,3-

діоксан-4,6-

дііл)метилен] 

 

Поліетилентере-

фталат 

Полі(окситерефтало-

ілоксиетилен) 

 

Номенклатура співполімерів – ВМС з ланцюгами з різних за хімічною 

будовою мономерних ланок – заснована на назвах МЛ або співмономерів. Між 

назвами мономерів рекомендується ставити сполучне слово, написане курсивом, 
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в залежності від виду співполімеру (порядку взаємного розташування МЛ в 

ланцюзі): 

 
Вид співполімеру, отриманий з мономерів А і В Приклад назви 

Невизначений (невідомий, 

невстановлений) – вказує на 

невстановлений порядок чергування МЛ 

Полі(А-спів-В); співполі(А/В):  

полі(стирол-спів-

метилметакрилат; полі(стирол-

спів-акрилонітрил (АН)); 

співполі(стирол/метакрилат) 

Статистичний – вказує на послідовність 

розташування МЛ, що описується 

статистичними законами 

Полі(А-стат-В): полі(етилен-

стат-вінілацетат) 

З послідовностями, що чергуються – 

вказує на точно відоме чергування МЛ в 

ланцюзі. Полімери, як правило, мають 

регулярну будову. 

Полі(А-чер-В): полі(стирол-чер-

малеїновий ангідрид) 

Періодичний – вказує на певний порядок 

чергування МЛ в ланцюгах: −АВВАВВ−; 

−ААВВААВВ 

Полі(А-період-В-період-В); 

полі(А-період-А-період-В-період-

В) 

Блок-співполімери – мають будову 

ланцюга, що являє собою протяжні 

послідовності МЛ певного типу – блоки: 

−(А)х(В)у− 

ПоліА-блок-поліВ; блок-

співполі(А/В): полістирол-блок-

полібутадієн; блок-

співполі(стирол/бутадієн); 

полі(стирол-спів-бутадієн)-блок-

бутадієн 

Щеплений – вказує на розгалужену 

будову, за якої основний ланцюг і 

розгалуження (або різні промені) є 

структурами відмінних типів 

ПоліА-щепл-поліВ: полібутадієн-

щепл-полістирол 

 

1.9 Молекулярно-масові характеристики полімерів 

 

Полімери − суміші полімергомологів з різною молекулярною масою (ММ), 

тобто є полідисперсними з певним молекулярно-масовим розподілом (ММР). 

Тому в хімії ВМС користуються поняттями середньої молекулярної маси �̅� та 

середнього ступеня полімеризації �̅�. 

Різні методи визначення ММ дають для одного зразка полімеру, як 

правило, різні значення. Залежно від способу вираження, обумовленого 

особливостями методу її визначення, розрізняють: 

‒ середньочислову ММ – �̅�n; 

‒ середньомасову ММ – �̅�w; 

‒ средньов'язкісну ММ −�̅�η; 

‒ Z-середню ММ −�̅�z. 
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Найбільш застосовуваними є �̅�n і �̅�w , тому що їх визначають надійними 

і доступними методами: �̅�n – осмометрією, кріо- і ебуліоскопією, аналізом 

кінцевих груп; �̅�w – седиментацією, світлорозсіюванням. А  

Суть методів визначення �̅�  полягає у розділенні зразку масою W на 

фракції з дуже вузьким ММР і подальшим визначенням числової ϑi та масової gi 

частки кожної фракції з молекулярною масою Mi. Числову частку можна 

виразити як ϑi  =  Ni/ΣNi, де Ni – кількість макромолекул у і-й фракції. Масову 

частку можна виразити як gi  =  NiMi/Σ(NiMi). Тоді відповідні значення �̅� можна 

представити наступним чином: 

�̅�n =
𝑊

∑ 𝑁𝑖
= ∑(𝜗𝑖𝑀𝑖) =

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

∑ 𝑁𝑖
; 

 

�̅�w = ∑(𝑔𝑖𝑀𝑖) =
∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

2

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖
; 

 

�̅�z =
∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

3

∑ 𝑁𝑖 𝑀𝑖
2 . 

 

Як випливає з вищенаведених виразів, будь-яка певна Х-середня 

молекулярна маса може бути виражена як �̅�x =
∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

𝑛

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖
𝑛−1, де n – будь-яке ціле 

число, більше за 0. 

Середньов'язкісну молекулярну масу можна представити як 

�̅�η = [
∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

1+𝛼

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖
]

1
𝛼

= (∑ 𝑔𝑖𝑀𝑖
𝛼)

1
𝛼

 ,  

де α – коефіцієнт, що пов’язує молекулярну масу полімеру з його в’язкістю 

Експериментальне визначення величин Mi та gi для підстановки у формули, 

які наведені вище, особливих труднощів не викликає, чого неможна сказати про 

Ni. Тому для зручності практичних розрахунків �̅�n  відповідну формулу слід 

перетворити з урахуванням 
𝑔𝑖

𝑀𝑖
=

𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖
. Тоді 

�̅�n =
∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

∑ 𝑁𝑖
=

1

∑
𝑔𝑖

𝑀𝑖

 . 
 

Рівняння в отриманому вигляді має практичну придатність, тому що 

дозволяє розраховувати �̅�n через масові частки. 

Якщо ϑi = gi = 1, �̅�n  = �̅�w  = �̅�z . Для полідисперсного полімеру між 

значеннями середніх молекулярних мас існує таке співвідношення: 

�̅�𝑛<�̅�𝜂<�̅�𝑤<�̅�𝑧. Збільшення частки високомолекулярної фракції призводить до 

збільшення 
�̅�w

�̅�n
 – ступеня полідисперсності полімеру. 

Приклад. Є 3 зразки, що містять лише дві монодисперсні фракції з 

�̅�1 =10000 і �̅�2 =100000 за їх масових співвідношень g11:g12=0,99:0,01; 
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g21:g22=0,98:0,02 і g31:g32=0,95:0,05 (цифри в індексах: перша – номер зразку, 

друга – номер фракції). Тоді 

�̅�w1
= 10000 × 0,99 + 100000 × 0,01 = 10900; 

�̅�w2
= 10000 × 0,98 + 100000 × 0,02 = 11800; 

�̅�w3
= 10000 × 0,95 + 100000 × 0,05 = 14500. 

�̅�n1
=

1

0,99
10000

+
0,01

100000

= 10091; 

�̅�n2
=

1

0,98
10000

+
0,02

100000

= 10183; 

�̅�n3
=

1

0,95
10000

+
0,05

100000

= 10471. 

Тоді 

�̅�w1

�̅�n1

=
10900

10091
= 1,080; 

�̅�w2

�̅�n2

=
11800

10183
= 1,159; 

�̅�w3

�̅�n3

=
14500

10471
= 1,385. 

Як видно, збільшення частки високомолекулярної фракції в більшій мірі 

впливає на збільшення �̅�w, ніж �̅�n, і тягне за собою збільшення ММР. 

Якщо знижувати Mi низькомолекулярної фракції, то це в значно більшій 

мірі вплине на �̅�n , ніж на �̅�w . Наприклад, якщо зразок на 99% складається з 

монодисперсної фракції з М1 = 100000 і на 1 % з фракції с М2, то зі зменшенням 

М2 молекулярно-масові характеристики змінюються наступним чином: 

 

М2 �̅�n �̅�w 
�̅�w

�̅�n

 

10000 91714 99100 1,08 

1000 50250 99010 1,97 

100 9100 99000 10,90 
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1.10 Макромолекулярний розподіл в полімерах 

 

Процеси утворення полімерів мають статистичний, ймовірнісний 

характер. Продукти цих процесів є сумішами макромолекул різної довжини. 

Оскільки властивості полімерів залежать не тільки від середнього ступеня 

полімеризації, але і співвідношення макромолекулярних фракцій, постає 

питання про визначення молекулярно-числового (МЧР) і молекулярно-масового 

розподілу (ММР) полімерів. 

На підставі положень теорії Флорі, теорії ймовірностей, статистичного 

аналізу та деяких припущень і спрощень можна отримати вираз для функцій 

МЧР і ММР – розподілу молекул за розмірами і масами. 

Функція МЧР має вигляд: 

𝑁𝑋

𝑁
= (1 − 𝑝)𝑝𝑋−1 , 

де NХ – кількість молекул зі ступенем полімеризації Х; N – загальна кількість 

молекул; р – вірогідність утворення зв’язку за участі реагуючого реакційного 

центру, тотожна конверсії реакційних центрів. 

Відношення 
𝑁𝑋

𝑁
 – це числова частка макромолекул зі ступенем 

полімеризації Х. Графічно функція МЧР має вигляд спадаючої параболи 

(рис.5.1). Зі зростанням конверсії частка низькомолекулярних фракцій 

знижується, але завжди є більшою, ніж частка високомолекулярних фракцій. 

Функція ММР має вигляд: 

𝑊𝑋

𝑊
= 𝑋(1 − 𝑝)2𝑝𝑋−1 , 

де WX – маса молекул зі ступенем полімеризації Х; W – загальна маса 

макромолекул; р – конверсія реакційних центрів. 

  

Рис. 5.1. Диференціальні криві МЧР 

полімерів: 1 – полімер з р1; 2 – полімер з р2. 

p1< p2 

Рис. 5.2. Диференціальні криві ММР 

полімерів: 1 – полімер з р1; 2 – полімер з р2. 

p1< p2 
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Відношення 
𝑊𝑋

𝑊
 – масова частка макромолекул зі ступенем полімеризації Х. 

Графічна залежність масової частки від Х має форму кривої з 

максимумом (рис.5.2). Зі зростанням конверсії максимум знижується і 

зміщується в область великих ступенів полімеризації. 

Сума добутків ступенів полімеризації на їх відповідні частки дає 

середньочислову �̅�n  або середньомасову �̅�w ступені полімеризації: 

�̅�n = ∑ [𝑋𝑖 (
𝑁𝑋𝑖

𝑁
)] ; �̅�𝑊 = ∑ [𝑋𝑖 (

𝑊𝑋𝑖

𝑊
)] . 

Шляхом перетворень цих виразів можна отримати 

�̅�n =
1

1 − 𝑝
 ; �̅�w =

1 + 𝑝

1 − 𝑝
 . 

Відношення середньомасового до середньочислового ступеня 

полімеризації, також як і відношення �̅�w до �̅�n дає ширину ММР: 

�̅�w

�̅�n

= 1 + 𝑝 .  

Як випливає з останнього виразу, ширина ММР в ідеалі прямує до 2. В 

більшості випадків це відповідає результатам експерименту, якщо процес 

полімеризації проводять в умовах, за яких практичного нівельований вплив 

побічних реакцій. 
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2. РАДИКАЛЬНА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ 
 

2.1 Загальні уявлення про радикальну полімеризацію 

 

Радикальна полімеризація – процес, у якому реакційними центрами 

зростаючих ланцюгів є радикали. 

Радикал – атом або група атомів з неспареним електроном. Вільні радикали 

–  переважно електронейтральні частинки, але відомі й іон-радикали. Радикали 

характеризують живучістю, стабільністю і активністю. 

Живучість радикала – кінетична характеристика, пов'язана з часом 

існування радикала. Стабільність радикала – термодинамічна характеристика, 

яку можна оцінити величиною енергії його стабілізації, обумовленою 

делокалізацією електрона і стеричними факторами. Між стабільністю і 

живучістю радикала немає прямого зв'язку, тому що остання залежить від 

зовнішніх умов. Але між стабільністю і активністю радикала існує зворотна 

залежність. Наприклад, в ряду радикалів:  

 

 
 

активність спадає зліва направо, а стабільність в тому ж напрямку зростає. 

Достатньо стабільними є бензильний  і алільний 

радикали. Це обумовлено спряженням неспареного електрону з π-електронною 

системою ароматичного ядра або ненасиченого зв’язку. 

Характерні реакції радикалів відомі з органічної хімії: рекомбінація, 

диспропорціонування, передача радикала, приєднання за подвійним зв’язком. 

Всі вказані реакції мають безпосереднє відношення до процесу радикальної 

полімеризації, і особливо – остання:  

. 

Приєднання радикала за подвійним зв’язком відбувається звичайно до β-

карбонового атому, тому що це положення більш доступно, а утворюваний 

радикал більш стабілізований. Між активністю мономерів і стабільністю 

утворюваних з них радикалів існує симбатична залежність, тому що на 

збільшення активності мономеру та стабільності його радикала впливають одні 

й ті ж фактори. 

Реакційна здатність мономерів і стабільність утворюваних з них радикалів 

зростає в рядах: 
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; 

 

Радикальна полімеризація можлива за наявності як мінімум двох умов: 

мономеру, здатного до радикальної полімеризації, та радикала, здатного до 

приєднання за подвійним зв’язком. Мономерами для радикальної полімеризації 

є, перед усім, етилен та його похідні з найрізноманітнішими замісниками біля 

подвійного зв’язку. Радикали, що використовують для ініціювання, повинні мати 

помірну реакційну здатність, тому що за високої активності будуть мати місце, в 

основному, рекомбінаційні та інші бічні реакції, а за низької активності 

ініціювання не буде. 

 

2.2 Основні способи ініціювання радикальної полімеризації 

 

Основними реакціями процесу радикальної полімеризації є утворення 

вільних радикалів, ініціювання, ріст ланцюга, обрив ланцюга. Формально за 

реакцію ініціювання слід вважати взаємодію вільного радикала и мономеру з 

утворенням первинного радикала. Але з міркувань зручності опису процесу у 

цілому реакції утворення вільного радикала та саме ініціювання розглядають як 

одну стадію, тому що між ними існує однозначний причинно-наслідковий 

зв'язок. За наявності в системі вільного радикала ініціювання відбувається в усіх 

випадках однаково, а відмінності стосуються лише механізму утворення вільних 

радикалів. Через це реакцію ініціювання розглядають через особливості 

утворення вільних радикалів і позначають як: 

‒ хімічне – за участі сполук, що розпадаються на радикали в умовах 

полімеризації; 

‒ термічне – через утворення радикалів з мономерів за підвищеної 

температури; 

‒ фотохімічне – у присутності сполук ( у т. ч. – мономерів), що 

розпадаються на радикали під дією УФ- або іншого (в присутності 

фотосенсибілізаторів) світлового випромінювання; 

‒ радіаційно-хімічне – під дією іонізуючого радіоактивного 

випромінювання; 

– механохімічне – у наслідок високих зсувних напружень; 

– електрохімічне. 
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2.3 Хімічне ініціювання 

 

Радикалгенеруючими агентами може бути широке коло сполук, зокрема 

таких, що містять зв’язки >N−C≡, −S−S−, −O−O−. Але для радикальної 

полімеризації використовують лише деякі з них, а саме гідропероксиди, алкіл- і 

ацилпероксиди, пероксиестери, азо- та діазосполуки з енергією активації розпаду 

на радикали (Ерозп) в межах 120−170 кДж/моль. Переважно це органічні та 

неорганічні пероксиди: 

‒ гідропероксиди (аналоги спиртів), наприклад 

; ; 

гідроперекис кумолу (гіпериз); третбутилгідропероксид; 

‒ алкілпероксиди (аналоги етерів), зокрема 

; 
третбутилпероксид; 

‒ пероксиестери (аналоги естерів), зокрема 

 

; 

третбутилпербензоат; 

‒ ацилпероксиди (аналоги ангідридів карбонових кислот), наприклад 

 
  

перекис ацетилу, перекис бензоїлу (ПБ); 

‒ пероксидикарбонати: 
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Також у якості ініціаторів 

радикальної полімеризації 

використовують азосполуки, 

зокрема динітрил азо-біс-

ізомасляної кислоти (ДАК) або азо-

біс-ізобутиронітрил (АІБН): 

При розкладанні ДАК та інших азосполук разом з вільними радикалами 

утворюється азот, через що такі сполуки використовують у виробництві 

полімерних піноматеріалів. 

Найбільш поширеним ініціатором радикальної полімеризації є ПБ. При 

його розпаді, як втім і у випадку інших ініціаторів, разом з первинними, 

утворюються вторинні радикали за схемою: 

, 

які також беруть участь в реакціях ініціювання. Відомо, що при використанні ПБ 

як ініціатора радикальної полімеризації, на кінцях макромолекул виявляють 

фенільні, а не бензоїльні замісники. Але при цьому збільшується також і внесок 

побічних процесів за участю вільних радикалів. Власне в ініціюванні 

радикальної полімеризації бере участь лише частина ініціатора, яку позначають 

як ефективність ініціатора f. Для різних ініціаторів f = 0,4−0,99. 

Всі вищенаведені ініціатори є органорозчинними, тому їх 

використовують у разі полімеризації в масі, суспензії або розчині органічного 

розчинника. Пероксиди комбінують за їх активністю для підтримки ефективної 

концентрації радикалів протягом всього процесу: спочатку витрачається більш 

активний ініціатор, а наприкінці процесу за підвищеної температури – менш 

активний. 

Для ініціювання в водних розчинах і для емульсійної полімеризації 

використовують водорозчинні неорганічні ініціатори, наприклад персульфати, 

які утворюють вільні радикали за схемою: 

. 

  аніон-радикал  

Як випливає із схеми, ініціювальною частинкою є активний гідроксильний 

радикал. Його утворення супроводжується зниженням рН, тому зазвичай разом 

з персульфатами застосовують буферні системи. 

Пероксид гідрогену малоактивний в умовах радикальної полімеризації, 

тому його використовують у парі з відновником, тобто у складі ініціювальних 

Red/Ox- систем. Такі системи застосовують, якщо через певні причини 

необхідно знизити температуру процесу, а інші способи компенсації зниження 

швидкості утворення вільних радикалів (наприклад УФ-випромінювання) не 

можливі. Пероксиди – окиснювачі, а присутність в системі відновників 

 

. 
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прискорює розпад на радикали, знижуючи Ерозп з 125−170 до 50–80 кДж/моль і 

збільшуючи швидкість утворення радикалів на декілька порядків. У якості 

відновників використовують сполуки металів і неметалів в нижчих ступенях 

окиснення: Fe+2, Cu+1, Cr+2, Co+2, SO3
‒2, S2O3

‒2 тощо. Приклади утворення вільних 

радикалів у Red/Ox-системах можна навести за допомогою наступних схем: 

  

Радикали, як видно з наведених схем, утворюються не шляхом гомолітичного 

розпаду, а в результаті хімічних реакцій. 

 

2.4 Механізм радикальної полімеризації 

 

2.4.1 Основні стадії процесу 

 

Основні стадії процесу радикальної полімеризації можна обмежити 

реакціями ініціювання, росту ланцюга, обриву ланцюга, передачі ланцюга. 

Реакція ініціювання – приєднання вільного радикала за подвійним зв’язком 

молекули мономеру (утворення первинного радикала): 

. 

Швидкість ініціювання 𝑣i = 𝑘i[R∙][M], де ki – константа швидкості ініціювання; 

[R∙] і [M]  – відповідно концентрації вільних радикалів і мономеру. Але 

швидкість ініціювання лімітується швидкістю гомолітичного розпаду 

ініціатора 𝑣г =  2𝑓𝑘г[I], де f – ефективність ініціатора; kг – константа швидкості 

гомолітичного розпаду ініціатора; [I]  − концентрація ініціатора. Тому 𝑣i =
𝑘ін[I], де 𝑘iн = 2𝑓𝑘г (цифра 2 вказує на те, що молекула ініціатора розпадається 

на два вільні радикали). Але слід зазначити, що це справедливо лише для 

хімічного ініціювання, коли 𝑣i ≫  𝑣г. 

Реакція росту ланцюга – приєднання до первинного радикала, а потім − до 

зростаючого макрорадикала молекул мономеру: 

, 

де v1 = vn = vp = const; vp – швидкість реакції росту ланцюга 

Для зручності реакцію росту ланцюга зображують у вигляді  

з огляду на те, що в умовах кінетичного контролю процесу активність 

зростаючих радикалів не майже не залежить від довжини ланцюга, а залишок 

ініціатора на іншому кінці макрорадикала на процес не впливає. Для vp можна 

надати вираз 𝑣р = 𝑘p[M∙][M], де kр – константа швидкості реакції росту, а [M•] и 

[M] – відповідно концентрації зростаючих радикалів та мономеру.  
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У хімії полімерів поняття «ланцюг» має подвійний смисл, що інколи 

потребує уточнення при його вживанні: 

‒ ланцюг як кінетичне поняття, яке вказує на існування радикала в 

реакційній суміші – кінетичний ланцюг; 

‒ ланцюг як матеріальне утворення – макромолекула з високою 

анізотропією розмірів – матеріальний ланцюг. 

Реакція обриву ланцюга – завершальна стадія процесу полімеризації. Вона 

відбувається протягом всього процесу полімеризації, а в реакційній суміші вже 

спочатку процесу присутні макромолекули полімеру з високою молекулярною 

масою.  

При обриві матеріального ланцюга уразі реакції передачі на будь-який 

агент кінетичний ланцюг може продовжувати існування (ріст). Тому в цьому 

випадку мають на увазі обрив матеріального ланцюга. Він може статися шляхом 

реакцій рекомбінації або диспропорціонування: 

 

 

рекомбінація 

 

диспропорціонування 

Вірогідність рекомбінації або диспропорціонування обумовлена хімічною 

будовою мономерів та умовами полімеризації: третинні радикали, особливо з 

великими замісниками, переважно диспропорціонують, а вторинні − 

рекомбінують. 

Швидкість реакції обриву 𝑣o = 𝑘o[M∙]2 , де ko – константа швидкості 

реакції обриву; kо = kрек + kдисп, де kрек и kдисп – відповідно константи швидкостей 

реакцій обриву рекомбінацією і диспопорціонуванням. Не зважаючи на те, що 

kо>>kР (kо  ≈  106−108 л/(моль·с); kР ≈ 102−104 л/(моль·с)), полімеризація йде до 

глибоких ступенів полімеризації. Це зумовлено тим, що [M] >> [M•], а також 

дифузійним контролем реакцій обриву. 

 

2.4.2 Кінетика основних стадій радикальної полімеризації 

 

З деякими спрощеннями та врахуванням вищенаведених пояснень для 

елементарних реакцій процесу радикальної полімеризації можна записати: 

‒ ініціювання 

 

𝑣iн = 𝑘ін[I]; 

‒ ріст ланцюга 
 

𝑣p = 𝑘p[M∙][M]; 
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‒ обрив ланцюга 
 𝑣o = 𝑘o[M∙]2 

Швидкість процесу в цілому V визначається швидкостями найповільніших 

стадій, а також тих, у яких витрачається мономер, тобто vін і vр:  

𝑉 = −
𝑑[M]

𝑑𝑡
= 𝑣ін + 𝑣р. 

Витрати мономеру в реакції ініціювання несумірно менші, ніж в реакції 

росту, тому можна прийняти 

𝑉 = −
𝑑[M]

𝑑𝑡
= 𝑣р = 𝑘p[M∙][M]. 

У вищенаведене рівняння входить величина, яку дуже складно визначити 

– [M•]. Це знижує, не дивлячись на простоту, практичну цінність цього виразу. 

Для виключення з кінетичного рівняння концентрації зростаючих радикалів 

необхідно зробити деякі припущення. За неглибокого ступеня перетворення 

мономеру ‒(10÷15)% ‒ процес можна вважати стаціонарним, тобто таким, що 

протікає за постійних значень V і [M]. Сталість концентрації зростаючих 

радикалів передбачає рівність швидкостей утворення та зникнення радикалів, 

тобто vін = vо. Із рівняння 𝑘o[M∙]2 = 𝑘ін[I] концентрацію зростаючих радикалів 

можна виразити як [M∙] = (
𝑘ин

𝑘о
[I])

0,5
. Тоді 

𝑉 = 𝑘p (
𝑘ін

𝑘о
)

0,5

[I]0,5[M] = 𝐾[M][I]0,5, 

де  𝐾 = 𝑘p (
𝑘ін

𝑘о
)

0,5
 – ефективна константа швидкості процесу радикальної 

полімеризації за умов хімічного ініціювання. 

Але постає питання щодо зв’язку кінетичних закономірностей процесу 

радикальної полімеризації  з �̅�n. Для виводу цієї залежності необхідно врахувати 

вплив реакцій передачі ланцюга, для чого попередньо надати визначення 

поняттю кінетичної довжини ланцюга.  

 

2.4.3 Кінетична довжина ланцюга і ступінь полімеризації 

 

Швидкості реакцій росту і обриву ланцюга vр та vо можна уявити як 

відповідно кількість мономерних молекул, що приєдналися до зростаючого 

радикала, і кількість радикалів, що припинили ріст за одиницю часу. Тоді 

відношення 
𝑣p

𝑣о
= 𝜈 −  кількість молекул мономеру, що приєдналися до 

зростаючого радикала за час його існування, або кількість МЛ в макромолекулі. 

Величина ν отримала назву кінетична довжина ланцюга. Після підстановки у 

вищенаведене відношення швидкостей їх виразів з відповідних кінетичних 

рівнянь і виконання математичних перетворень з метою вилучення [M•] 

отримаємо: 
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𝜈 =
𝑘p[M]

(𝑘ин𝑘o[I])0,5
=

𝐾[M]

𝑘ин[I]0,5
=

𝑘p
2[M]2

𝑘o𝑉
 . 

З наведених виразів видно, що ν зростає при збільшенні концентрації 

мономеру, зниженні концентрації ініціатора та ефективної швидкості процесу. 

Середня ступінь полімеризації �̅�n − кількість МЛ в ланцюгу, в залежності 

від механізму основної реакції обриву ланцюга співвідноситься з кінетичною 

довжиною ланцюга наступним чином: �̅�n = (1 ÷ 2)𝜈. 

 

2.4.4 Реакції передачі ланцюга 

 

Зростаючий ланцюг може передавати радикал на інші молекули в 

реакційній суміші, перетворюючись на «мертву» макромолекулу: 

. 

При цьому ріст матеріального ланцюга припиняється, а ріст кінетичного 

ланцюга може тривати, якщо виниклий новий радикал здатний брати участь у 

реакції ініціювання: 

. 

Передача ланцюга можлива на розчинник, мономер, ініціатор, полімер, 

домішки, у тому числі – спеціально уведені і реакційну суміш агенти: 

регулятори, сповільнювачі або інгібітори полімеризації. З урахуванням реакцій 

обриву матеріального ланцюга в результаті реакцій передачі кінетичного 

ланцюга вираз для середнього ступеня полімеризації має вигляд: 

(0,5 ÷ 1) �̅�n = 𝜈 =
𝑣р

𝑣о + ∑ 𝑣пер
 , 

де ∑ 𝑣пер =  𝑣S + 𝑣M + 𝑣I ; 𝑣S, 𝑣M і 𝑣I  − відповідно швидкості реакцій передачі 

ланцюга на розчинник, мономер та ініціатор. 

Особливе значення має передача ланцюга на розчинник, тому що зазвичай 

вміст розчинника у реакційній суміші перевищує вміст інших сполук. Передача 

на розчинник  характерна наприклад для толуолу та тетрахлорметану:  

 

; 

. 
Бензильний і трихлорметильний радикали здатні ініціювати 

полімеризацію, а також рекомбінувати з іншими радикалами. Швидкість 

передачі ланцюга на розчинник 𝑣S = 𝑘S[M∙][S],  де kS – константа швидкості 

передачі ланцюга на розчинник, [S] – концентрація розчинника. Величина 
𝑘S

𝑘p
=

𝐶S  має назву константа передачі ланцюга на розчинник. Вона показує 
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співвідношення швидкостей взаємодії зростаючого макрорадикала з молекулами 

розчинника і мономеру за рівних концентрацій останніх. Значення цієї константи 

залежить від природи розчинника і мономеру: 

 

Розчинник 
Значення СS для мономерів 

стиролу ММА вінілацетату 

Бензол 0,018 0,075 3 

Толуол 0,125 0,525 21,0 

Гептан 0,42 - - 

Тетрахлорметан 90,00 2,40 >104 

Тетрабромметан 1,36·104 0,33·104 39,0·104 

н-Бутилмеркаптан 22·104 0,67·104 48·104 

 

Як видно з таблиці, не всі розчинники придатні для радикальної 

полімеризації. Розчинники з високими значеннями константи передачі ланцюга 

використовують як регулятори молекулярної маси. Величина СS зростає зі 

зниженням енергії зв'язку С−Н або C−Х (Х – гетероатом: Cl, Br, S тощо) в 

молекулах розчинників або із збільшенням стабілізації радикала, переданого на 

розчинник. 

Розчинники, що використовують для регулювання молекулярної маси 

полімерів, називають телогени, а полімеризаційний процес з їх участю ‒ 

теломеризація. 

За аналогією, решту значущих реакцій передачі ланцюга можна також 

оцінити константами передачі ланцюга 𝐶M =
𝑘M

𝑘P
;   𝐶I =

𝑘I

𝑘P
 , де СМ і СІ – відповідно 

константи передачі ланцюга на мономер та ініціатор, а kM і kI –константи 

швидкостей реакцій передачі ланцюга на мономер та ініціатор. Якщо в рівняння 

для �̅�𝑛  з урахуванням ∑ 𝑣пер  підставити відповідні вирази, то шляхом 

нескладних перетворень можна отримати основне рівняння кінетики радикальної 

полімеризації:  

1

�̅�n

=
𝑘o𝑉

𝑘p
2[M]2

+ С𝑆

[S]

[M]
+ 𝐶I

[I]

[M]
+ 𝐶M. 

Рівняння має практичне значення, оскільки дозволяє розрахувати будь-яку 

з величин, що в нього входять. Для цього використовують дані експериментів, в 

яких штучно створюють умови, за яких нівелюються ті чи інші величини, що 

входять в основне рівняння. 

 

2.4.5 Передача ланцюга на полімер 

 

Реакція передачі ланцюга на полімер має значення за високих ступенів 

перетворення мономерів. Її значимість обумовлена тим, наслідком такої передачі 

є утворення розгалужених структур, що суттєво впливає на властивості 

полімерів. Передача ланцюга на полімер характеризується більш високими 

значеннями енергії активації, ніж інші реакції передачі ланцюга, тому 
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температура впливає на реакцію передачі на полімер більшою мірою, ніж на інші 

реакції передачі.  

Константа передачі на полімер 𝐶П =
𝑘П

𝑘P
 не входить в основне рівняння 

кінетики, тому що передача ланцюга на полімер починає позначатися на процесі, 

коли умова стаціонарності не виконується, а сам процес стає контрольованим 

дифузією. Крім того, на відміну від інших реакцій передачі, наслідком передачі 

ланцюга на полімер є зростання �̅�n. 

Значення 𝐶П використовують для визначення щільності розгалужень ρ за 

Флорі – числа розгалужень, що припадають на одну МСЛ:  

ρ = − 𝐶П [1 +
1

𝑝
ln(1 − 𝑝)], 

де р ‒ ступінь перетворення (конверсія) мономеру в полімер. 

 

2.5 Передача ланцюга з утворенням неактивних радикалів: інгібітори, 

уповільнювачі та регулятори радикальної полімеризації 

 

До агентів передачи ланцюга, у результаті якої утворюються неактивні 

радикали, належать інгібітори, уповільнювачі та регулятори радикальної 

полімеризації. 

Інгібітори полімеризації – речовини, що запобігають небажаній 

полімеризації при зберіганні і транспортуванні мономерів. Такі сполуки є 

активними агентами передачі на них кінетичного ланцюга. Але в результаті такої 

передачі утворюються досить стабільні радикали, практично не здатні 

продовжувати кінетичний ланцюг. Типові представники інгібіторів - хінони, 

алкілфеноли, ариламіни, нітрозосполуки. Наприклад, передачу радикала на 

хінон можна зобразити такою схемою: 

. 

Разом з тим, стабільні радикали можуть брати участь в реакціях обриву. 

Для інгібіторів радикальної полімеризації характерні високі значення константи 

передачі ланцюга 𝐶Z =
𝑘Z

𝑘P
> 1000, де kZ – константа швидкості реакції передачі 

ланцюга на інгібітор. Для полімеризації мономеру, який був підданий 

інгібуванню, необхідне очищення його від інгібітору або попередня 



37 

нейтралізація останнього. З цією метою у виробничій практиці часто 

використовують надлишок ініціатора. У цьому випадку на початку процесу 

полімеризації має місце індукційний період ‒ час, необхідний для витрачання 

інгібітору. 

В експериментальної хімії застосовують кристалічні органічні сполуки, що 

є стабільними радикалами. Найбільш розповсюджені з них ‒ 

дифенілпікрилгідразил (ДФПГ) і 2,2,6,6-тетраметилпіперидиноксил-1 (ТЕМПО): 

 
 

ДФПГ ТЕМПО 

Стабільні радикали ‒ інтенсивно забарвлені сполуки, що знебарвлюються 

після рекомбінації з іншими радикалами. Це дозволяє вивчати  радикальні 

процеси, наприклад стадію ініціювання, спектрофотометричним або 

колориметричним методами. 

Сповільнювачі полімеризації – сполуки, які після передачі на них 

кінетичної ланцюга здатні з малою швидкістю реагувати з мономерними 

молекулами. Для них характерні значення СZ = 500−1000. 

Регулятори полімеризації – речовини, які після передачі на них ланцюга 

утворюють радикали, сумірні за активністю із зростаючими макрорадикалами. 

Вони не знижують ефективну швидкість процесу полімеризації, але 

зменшують  �̅�n . Для них характерні значення СZ ≈ 1. До цієї групи агентів 

передачі ланцюга можна віднести телогени. Наприклад, механізм регулювання 

молекулярної маси за умов радикальної полімеризації в присутності 

тетрахлорметану можна надати такою схемою:  
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2.6 Оборотне інгібування: псевдожива  

радикальна полімеризація 

 

 Псевдожива радикальна полімеризація (ПЖП) була практично реалізована 

в 1980 р Т. Отсу. Вона протікає в присутності особливих сполук – ініфертерів. 

Цей термін виник як результат трансформації назви «initiator-transfer-tarmination-

agent». Ініфертери виконують одночасно функції ініціаторів, агентів передачі та 

обриву ланцюга. Такі сполуки в умовах радикальної полімеризації розпадаються 

на два радикали з істотно відмінними активностями. Перший, більш активний 

радикал, ініціює полімеризацію. Другий, більш стабільний, радикал не в змозі 

ініціювати полімеризацію, але здатний вступати в реакцію рекомбінації із 

зростаючим макрорадикалом з утворенням лабільного хімічного зв’язку. Такий 

зв'язок в умовах полімеризаційного процесу має здатність до розпаду з 

регенерацією активного макрорадикала і стабільного радикала – залишку 

ініфертеру. 

В якості ініфертерів використовують сполуки різних хімічних класів: 

дитіокарбамати, дитіокарбонати, дисульфіди, трифенілметильні похідні тощо. 

Механізм псевдоживої полімеризації за участю S-бензил-N,N-

діетилдитіокарбамату можна представити наступною схемою: 

 

 

Важливою умовою ПЖП є 𝑣O ≪ 𝑣O
Inf, де 𝑣O

Inf  – швидкість обриву ланцюга 

рекомбінацією з ініфертером. 
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2.7 Радикальна полімеризація при глибокому ступені перетворення. 

Гель-ефект 
 

Обговорені у розділі 2.4 кінетичні закономірності радикальної 

полімеризації є коректними за умови певних припущень, зокрема стаціонарності 

процесу та невисокого ступеня конверсії мономеру – до (10−15)%. За таких умов 

процес полімеризації відбувається переважно у кінетичній зоні, тобто 

лімітується швидкістю окремих хімічних стадій. Але із зростанням ступеня 

перетворення мономеру змінюються властивості суміші, зокрема збільшується 

в'язкість, що обмежує дифузійну рухливість частинок, і, в першу чергу, 

макромолекул і зростаючих макрорадикалів. Тому кінетика процесу зміщується 

в дифузійну область.  

Одним з істотних проявів зміни особливостей кінетики процесу є 

аномальне прискорення процесу. Через зниження рухливості із зростанням 

в'язкості середовища сповільнюються реакції за участю макрорадикалів, і 

насамперед реакції обриву. На рухливість мономерних молекул, а отже і на 

швидкість реакції росту, зміна в'язкості впливає у значно меншій мірі, тому 

величина 
𝑣p

𝑣o
 різко зростає. Не дивлячись на суттєво зменшену порівняно з 

вихідною концентрацію мономеру, спостерігається помітне пришвидшення 

процесу та збільшення тепловиділення. Це явище отримало назву гель-ефект 

(або ефект Тромсдорфа). Така назва пов'язана з тим, що в більшості випадків 

ефект спостерігається в гель-точці, хоча у деяких системах, наприклад розчинах 

акрилових мономерів, інтенсифікацію тепловиділення спостерігають навіть при 

ступені перетворення 2−5%. 

Гель-ефект супроводжується розширенням макромолекулярної 

полідисперсності й збільшенням частки високомолекулярних молекул, а також 

зростанням розгалуженості макромолекул. 

Гель-ефект – вкрай небажане явище для технології полімерного синтезу 

через ускладнення з контрольованістю процесу. Тому при організації процесу 

передбачають технологічні прийоми, що нівелюють негативні наслідки гель-

ефекту, або використовують регулятори полімеризації. 

 

2.8 Термодинаміка полімеризації олефінів 

 

Будь-який мимовільний хімічний процес, в тому числі полімеризація з 

розкриттям ненасиченого зв’язку олефінів, можливий за умови 

Δ𝐺 =   Δ𝐻 −  𝑇Δ𝑆 < 0, де ΔG, ΔH і ΔS – відповідно зміна енергії Гіббса, зміна 

ентальпії та зміна ентропії системи у наслідок перетворення певної кількості 

мономеру в полімер. 

Термодинаміка процесу полімеризації визначається стадією росту 

ланцюга, тому що інші стадії – поодинокі акти. Полімеризація олефінів – 

екзотермічний процес, тобто ΔH < 0, тому що ΔH = 2ЕС−С – ЕС=С = 2·(−349,5) – 

(−605,3) = −93,7 кДж/моль, де ЕС−С і ЕС=С – відповідно енергії одинарного та 

подвійного карбон-карбонових зв’язків.  
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Через зменшення кількості ступенів свободи у наслідок перетворення 

окремих мономерних молекул у полімерні ланцюги ΔS < 0. Значення зміни 

термодинамічних функцій в процесі полімеризації деяких мономерів наведені 

нижче: 

 
Мономер –ΔH°, 

кДж/моль 

–ΔS°, 

Дж/(моль·К) 

Мономер –ΔH° –ΔS° 

Етилен 95,0 100,5 Бутадієн 73 89 

Пропілен 85,8 116,4 Ізопрен 75 101 

Стирол 69,9 104,7 Метилакрилат 78 - 

Ізобутилен 51,5 121 Акрилова кислота 67 - 

α-Метилстирол 40,8 110 Метилметакрилат 56 117 

 

Як видно, значення (−ΔH) відрізняються від 93,7 кДж/моль. Така 

відмінність є результатом впливу ефектів спряження і стеричних утруднень, на 

подолання яких витрачається енергія. Тому ефективна величина зміни ентальпії 

при радикальній полімеризації (–ΔH)еф  =  93,7 − (Qспр + Qстер), де Qспр і Qстер – 

відповідно теплоти спряження і стеричних утруднень. Через високі значення 

енергетичних витрат на подолання наведених ефектів деякі мономери, 

наприклад малеїновий ангідрид, стильбен (1,2-дифенілетилен), не здатні до 

гомополімеризації, тому що в цьому випадку ΔHеф > TΔS та ΔG > 0. 

Умова ∆𝐺 < 0 , якщо ΔH < 0 i ΔS < 0, виконується за температури 

𝑇 <  
∆𝐻

∆𝑆
=  𝑇гв , де Тгв – так звана верхня гранична температура 

полімеризації. За Тгв ΔG = 0 і в реакційній суміші встановлюється рівновага, 

тобто 

, 

 

або спрощено 
, 

де kp і kd – відповідно константи швидкостей реакцій росту та деполімеризації. 

Рівновага в свою чергу настає за досягненням рівноважних концентрацій 

мономеру [М]* і макрорадикалів [М•]*. Тоді  

kp·[М]*·[М•]* = kd[М
•]*. 

Якщо константа рівноваги 𝐾 =
𝑘p

𝑘d
, то в стані  рівноваги 𝐾 =

1

[М]∗
. З 

рівняння ізотерми реакції виходить, що при ΔG = 0 справедливо 

ΔH° − Tгв∙ΔS° = −R∙T∙lnK = R∙T∙ln[M]*. 

Величина [М]* є фактично показником принципово можливої конверсії в 

процесі полімеризації. Вищенаведене рівняння дозволяє визначити 

взаємозалежність принципово можливої конверсії і температури 

полімеризаційного процесу: 
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ln[M]∗ =
∆𝐻0

𝑅𝑇пв
−

∆𝑆0

𝑅
 ; 𝑇пв =

∆𝐻0

∆𝑆0 + 𝑅 ln[M]∗
 . 

Найбільш характерні значення (‒ΔH) для полімеризаційних процесів ‒ 

(70÷90) кДж/моль, та відповідні значення ΔS дозволяють досягти дуже низьких 

значень залишкової концентрації мономерів за достатньо високих температур. 

Наприклад, для стиролу вони мають величини відповідно 10−6 моль/л і 310°С; 

для метилметакрилату ‒ 10‒ 3 моль/л і 220°С. Однак серед наведених вище 

мономерів ізобутилен і α-метилстирол мають відносно низькі значення теплот 

полімеризації, тому досягнення прийнятно низьких рівноважних концентрацій 

мономерів можливо за знижених температур. Через таку умову радикальна 

полімеризація деяких олефінових сполук є неприйнятною. 

Для випадку ΔH > 0 (ендотермічний процес) полімеризація можлива, якщо 

ΔS > 0 і за умови 𝑇 >
∆𝐻

∆𝑆
= 𝑇пн , де Тпн – нижня гранична температура 

полімеризації. Даний випадок характерний, наприклад, для полімеризації з 

розкриттям циклу. 

 

2.9 Співполімеризація 

 

Співполімеризація – процес отримання полімеризаційних ВМС із суміші 

двох і більше різних за хімічною будовою мономерів. 

Співполімери об'єднують в собі властивості гомополімерів і мають власні, 

не притаманні гомополімерам. Це обумовлює їх велике практичне значення. 

Процес співполімеризації, на відміну від гомополімеризації, має ряд 

особливостей. Насамперед, це стосується особливостей росту ланцюга, зокрема 

залежності складу полімеру від ступеня конверсії, відмінності складу полімеру 

від складу мономерної суміші та співвідношення швидкостей гомополімеризації. 

У переважній більшості випадків склад мономерної суміші та утворюваного 

полімеру під час співполімеризації безперервно змінюється. 

 

2.9.1 Миттєвий склад співполімеру 

 

Якщо в процесі співполімеризації беруть участь мономери М1 и М2, то в 

результаті гомолітичного розпаду ініціатора та утворення вільних радикалів за 

реакцією  

 

в подальшому можуть утворюватися два первинних радикали: 

, . 

Кожен з первинних радикалів здатен утворювати зростаючі радикали, 

реагуючи з будь-яким з двох мономерів: 
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, . 

Вирази для швидкостей реакцій за наведеними вище схемами можна 

записати наступним чином: 

𝑣11 = 𝑘11[M1
∙ ][M2] , (2.1) 𝑣21 = 𝑘21[M2

∙ ][M1] , (2.2) 

𝑣12 = 𝑘12[M1
∙ ][M2] , (2.3) 𝑣22 = 𝑘22[M2

∙ ][M2] , (2.4) 

де 𝑣𝑖𝑗 - швидкості реакцій взаємодії і-х радикалів з j-ми мономерами; 𝑘𝑖𝑗  – 

константи швидкостей відповідних реакцій; [M𝑖
∙ ] – концентрації і-х радикалів; 

[Mj]- концентрація j-х мономерів (в індексах при позначеннях швидкостей і 

констант швидкостей реакцій перша цифра відповідає радикалу, а друга – 

мономеру). 

Швидкість процесу співполімеризації визначається швидкостями 

вичерпання мономерів: 

−
𝑑[M]1

𝑑𝑡
= 𝑣11 + 𝑣21 ; (2.5) −

𝑑[M]2

𝑑𝑡
= 𝑣12 + 𝑣22 . (2.6) 

Співвідношення d[M1]/d[M2] фактично є співвідношенням мономерних 

ланок у зростаючому ланцюзі, який утворюється в даний момент часу, тобто 

характеризує так званий миттєвий склад співполімеру. Його можна визначити 

відповідно до (2.5) та (2.6) так: 

𝑑[M1]

𝑑[M2]
=

𝑣11 + 𝑣21

𝑣12 + 𝑣22
 . (2.7) 

Якщо підставити в (2.7) вирази для швидкостей відповідних реакцій 

(рівняння (2.1) − (2.4)), то в ньому з'являться величини [M1
⋅ ]  і [M2

⋅ ], що важко 

визначити. Для виключення їх з рівняння слід зробити припущення про 

стаціонарність процесу, що цілком припустимо на початкових стадіях процесу 

за невисокого ступеня конверсії мономерів. Це передбачає сталість концентрацій 

всіх частинок, що можливо лише за умови рівності швидкостей їх взаємного 

перетворення, а саме при 𝑣21 = 𝑣12 . Тоді, розділивши чисельник та знаменник 

на 𝑣21 і 𝑣12 , отримуємо: 

𝑑[M1]

𝑑[M2]
=

𝑣11

𝑣12
+

𝑣21

𝑣21
𝑣22

𝑣21
+

𝑣12

𝑣12

=

𝑘11[M1]
𝑘12[M2]

+ 1

𝑘22[M2]
𝑘21[M1]

+ 1
 . (2.8) 

Зробивши у виразі (2.8) підстановки: 

𝑘11

𝑘12
= 𝑟1 ; 

𝑘22

𝑘21
= 𝑟2 , 
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та помноживши чисельник і знаменник на [M1][M2], після нескладних 

перетворень отримаємо вираз 

𝑑[M1]

𝑑[M2]
=

[M1]

[M2]
(

𝑟1[M1] + [M2]

𝑟2[M2] + [M1]
) . (2.9) 

Вираз (2.9) – т. зв. диференціальне рівняння Майо-Льюїса, або рівняння 

миттєвого складу співполімеру. Величини r1 і r2 – константи співполімеризації. 

Вони відповідають співвідношенню активностей макрорадикала до «свого» і 

«чужого» мономерів.  

Константи співполімеризації − характеристичні величини конкретних пар 

мономерів, що залежать від термодинамічних параметрів, виду ініціювання, 

природи розчинника, домішок тощо.  

Як правило, r1 i r2 визначають на основі експериментальних даних 

графічними методами: Майо-Льюїса і Файнемана-Росса. Для цього 

використовують рівняння (2.9) у перетвореному виді. До конверсії (5−7)% 

співвідношення миттєвих значень концентрацій мономерів в суміші і 

мономерних ланок в співполімері можна вважати сталими. Тоді для зручності 

використання рівнянню Майо-Льюїса можна надати наступний вид: 

𝐹1

𝐹2
=

𝑓1

𝑓2

𝑟1𝑓1 + 𝑓2

𝑟2𝑓2 + 𝑓1
 , (2.10) 

де f1 і f2 = (1 – f1) – мольні частки мономерів у суміші; F1 і F2 = (1 – F1) мольні 

частки мономерних ланок в співполімері.  

Шляхом нескладних перетворень (2.10) отримуємо лінійні рівняння:  

𝑟2 =
𝑓1

𝑓2
(

𝐹2

𝐹1
− 1) + (

𝑓1

𝑓2
)

2 𝐹2

𝐹1
𝑟1 , (2.11) 

або 

𝑓1

𝑓2
(

𝐹2

𝐹1
− 1) = 𝑟2 − 𝑟1 (

𝑓1

𝑓2
)

2 𝐹2

𝐹1
 , (2.12) 

які надають можливість шляхом графічної інтерпретації експериментальних 

даних в координатах цих рівнянь визначити r1 i r2. Для цього проводять серію 

експериментів із співполімеризації з різними співвідношеннями f1 і f2 , 

зупиняючи процес до ступеня перетворення мономерів не вище 10%, та 

визначають склад полімеру, тобто F1 і F2. Відповідно до метода Майо-Льюїса 

приймають декілька довільних значень r1 у ймовірному інтервалі, і для кожної 

групи експериментальних значень f1, f2  − F1, F2, розраховують відповідні 

значення r2, використовуючи рівняння (2.11). За прийнятими та розрахованими 

величинами констант співполімеризації будують графічні залежності r2 від r1 

(рис. 2.1). Координати геометричного центру зони перетину ліній приймають за 

шукані значення констант співполімеризації. За методом Файнемана-Росса, 

константи співполімеризації знаходять як коефіцієнти лінійного рівняння (2.12) 

(рис. 2.2.) 
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Рис. 2.1. До визначення 

констант співполімеризації  

методом Майо-Льюїса 

Рис. 2.2. До визначення 

констант співполімеризації  

методом Файнемана-Росса 

 

2.9.2 Залежність миттєвого складу співполімеру від складу  

мономерної суміші 
 

Графічна залежність миттєвого складу співполімеру від складу 

мономерної суміші отримала назву крива складу співполімеру. Аналітичний 

вираз для цієї кривої виводиться з рівняння Майо-Льюїса і має вигляд 

𝐹1 =
𝑟1𝑓1

2 + 𝑓1𝑓2

𝑟1𝑓1
2 + 2𝑓1𝑓2 + 𝑟2𝑓2

2 . (2.13) 

Залежно від співвідношення r1і r2 крива складу може мати форму прямої, 

параболи або S-подібної кривої. Для найбільш характерних співвідношень констант 

співполімеризації залежності F(f) за конверсії 5–7 % наведено на рис 2.3. 

 

Рис. 2.3. Криві складу співполімеру 

1: r1 = 1, r2 = 1; 2 − r1 > 1, r2 < 1; 2a: r1 < 1, r2 > 1; 3: r1 < 1, r2 < 1, r1 > r2; 3a: r1 < 1, r2  < 1, 

r1  < r2; 4: r1 = r2 = 0; 5: r1 = 0, r2 < 1, r2 ≠ 0; 6: r1  = 0, r2 > 1 

r1 = 1, r2 = 1. Випадок ідеальної азеотропної суміші:  f1 / f2 = F1 / F2.  В такому 

співполімері мономерні ланки розподілені вздовж ланцюга за законом випадку. 

Мономерні пари, що задовольняють такій умові, на відміну від тих, що 

розглянуті нижче, практично не відомі. 
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r1 > 1, r2 < 1. За таких умов має місце переважне витрачання мономеру М1. 

Тому впродовж таких процесів F1 > f1. r1 < 1, r2 > 1 – випадок, зворотній до 

попереднього — переважне витрачання мономеру М2. F1 < f1 впродовж усього 

процесу. Особливим випадком для r1 > 1, r2 < 1 та r1 < 1, r2 > 1 є т. зв. ідеальна 

співполімеризація – відповідність умові r1∙r2 = 1, за якої виконуються 

співвідношення 

𝑟1 =
1

𝑟2
;   

𝑘11

𝑘12
=

𝑘21

𝑘22
. 

Це означає, що кожному макрорадикалу притаманне однакове співвідношення 

активностей до обох мономерів. У цьому разі утворюється статистичний 

співполімер, для якого порядок чергування мономерних ланок М1 і М2 у 

макромолекулярних ланцюгах визначається статистичними законами. 

r1 < 1, r2 < 1 – випадок вираженої «перехресної» співполімеризації: кожен 

зростаючий макрорадикал є більш активним по відношенню до «чужого» 

мономеру, ніж до «свого». Якщо r1∙≠ r2, крива має S-подібний вид з азеотропною 

точкою f1 = F1 (на перетині з лінією ідеальної азеотропної суміші). Положення 

цієї точки і форма кривої залежать від співвідношення r1 / r2. 

r1 = r2 = 0. За таких значень констант кожен із зростаючих макрорадикалів 

не може приєднувати «свій» мономер. Тому в утворюваному співполімері 

мономерні ланки суворо чергуються за будь-якого складу мономерної суміші. 

r1 = 0, r2 ≠ 0 − випадок, коли один із зростаючих макрорадикалів не може 

приєднувати «свій» мономер. В залежності від величини r2, крива має форму 

випуклої (r2 < 1), увігнутої (r2 > 1) параболи, або прямої (r2 = 1).  Але в усіх 

випадках  значення F1 асимптотично наближається до значення 0,5. 

 

2.10 Полімеризація полієнових мономерів 

 

Полєнові мономери — сполуки з декількома подвійними карбон-

карбоновими зв'язками, здатними брати участь у полімеризаційних процесах. 

Залежно від взаємного розташування ненасичених груп в молекулі вони можуть 

бути спряженими або неспряженими. Полімеризаційні процеси за їх участі 

мають суттєві відмінності. 

 

2.10.1 Полімеризація дієнів із спряженими зв’язками 

 

До спряжених дієнів перед усім належать: 

; 

; ; 

бутадієн (дивініл); ізопрен; хлоропрен. 

Полімеризація цих мономерів можлива за участі як одного, так і обох 

ненасичених зв'язків, відповідно за механізмом 1-2 (3-4) та 1-4 приєднання: 
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В макромолекулах полібутадієну, залежно від характеру приєднання, має 

місце хімічна, геометрична і стереоізомерія ланок. В поліізопрені і 

поліхлоропрені, внаслідок не ідентичності 1-2 і 3-4 приєднань, кількість 

можливих ізомерних форм збільшується. 

Для дієнів більш характерна транс-1,4 полімеризація, особливо за 

понижених температур. Утворюваний при цьому 2,3-ненасичений зв'язок 

приблизно в 150 разів менш активний, ніж 1,2-зв'язок. Тому для розкриття 

подвійного зв'язку в ланцюзі потрібні спеціальні умови (вулканізація). 

 

2.10.2 Полімеризація дієнів з неспряженими подвійними зв’язками  

 

У якості мономерів для радикальної полімеризації широко 

використовують неспряжені дієни – сполуки з ізольованими подвійними 

зв'язками, здатними до відносно незалежної взаємодії з радикалами. Найбільш 

типовими мономерами цього типу є: дивінілбензол (ДВБ), дивінілсульфід (ДВС), 

дивінілдифенільні похідні, α,ω-глікольдіакрилати, дивінілдікарбонати, 

вінілакрилові сполуки, алілакрилати тощо. Більшість неспряжених дієнів, 

зокрема дивінільні похідні,  мають ненасичені зв'язки з практично однаковою 

активністю. Але такі сполуки як вінілакрилати, алілакрилати мають подвійні 

зв'язки з суттєво відмінною реакційною здатністю.  

Неспряжені дієни, наприклад ДВБ, ДВС, застосовують для синтезу 

сітчастих полімерів, індивідуально або переважно у суміші з моновінільними 

похідними. Ступінь зшивки полімерів у цьому випадку регулюють часткою дієну 

в суміші. Серед практично значущих пар мономерів, що містять неспряжені 

дієни, слід відзначити наступні: стирол–ДВБ, АН–ДВБ, метилакрилат–ДВБ. 

В процесі полімеризації неспряжених дієнів спочатку утворюються 

ланцюги з бічними ненасиченими групами, які стають центрами ланцюгових 

розгалужень, а згодом – вузлами просторової сітки. Це супроводжується 

утворенням гель-фракції, переважно вже на початковому етапі процесу 
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полімеризації. Момент втрати рухливості реакційної суміші отримав назву 

точка гелеутворення або гель-точка. Вона настає, коли в полімеризаційній 

системі ще наявна значна кількість нерозкритих подвійних зв'язків. Слід також 

зазначити, що в сітчастих полімерних ВМС певний час після припинення 

процесу полімеризації виявляють вільні радикали. 

Ступінь перетворення мономерів в гель-точці позначають терміном 

критична ступінь перетворення Ркр. Згідно з теорією Флорі, за рівних 

активностей подвійних зв’язків 

𝑃кр =
1

𝛼 ∙ �̅�n

, 

де α – мольна частка дієну в мономерній суміші. 

Якщо активності ненасичених груп неспряжених дієнів відрізняються 

суттєво, то в процесі їх полімеризації утворюються переважно лінійні структури 

з бічними ненасиченими групами, які можна використовувати в 

полімераналогічних перетвореннях. 

 

2.10.3 Циклополімеризація неспряжених дієнів 

 

Якщо в результаті полімеризації неспряжених дієнів можливе утворення 

енергетично вигідних 5- і 6-членних циклів, то спостерігається утворення 

циклоланцюгових структур. Найбільш характерні випадки – полімеризація 1,6-

гептадієну (2.1), дивінілацеталів (2.2) і диметилдіаліламонійхлориду (2.3): 
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2.11 Фактори, що визначають реакційну здатність вінільних мономерів 

 

Реакційна здатність мономерів залежить від їх будови і умов процесу 

полімеризації, але насамперед ‒ від природи і характеру впливу замісника біля 

подвійного зв'язку на особливості взаємодії цього зв’язку з вільним радикалом. 

 

2.11.1 Ефект спряження подвійного зв’язку із замісником 

 

В молекулах вінільних мономерів між подвійним зв’язком та замісником 

можливі спряження π−π, π−р і π−σ типів. Наслідком ефекту спряження є 

зменшення взаємного перекриття π-електронних орбіталей С-атомів, а отже 

зниження енергії активації розкриття подвійного зв’язку та підвищення 

активності мономеру в реакції приєднання радикала. Найбільший вплив на 

реакційну знатність вінільних мономерів має π−π і в меньшій мірі –  π−р 

спряження: 
а 
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π-π спряження р-π спряження π-р спряження. 

Спряження за участю σ-зв’язків мають значно менший вплив на активність 

мономерів. 

За кількісну міру ефекту спряження прийнятий термохімічний ефект 

спряження – різниця теплот гідрування незаміщеного і заміщеного етилену. Для 

деяких мономерів ця величина має такі значення (кДж/моль): пропілен – 4,58; 

метилметакрилат – 10,0; стирол – 15,31; бутадієн – 20,4; ізопрен – 30,85. 

Спряження в молекулах мономерів, підвищуючи їх активність, підвищує 

стабільність утворюваних з них радикалів. 

 

2.11.2 Стеричний ефект замісників 

 

Наявність і величина стеричного ефекту замісників залежить від їх 

розмірів, кількості та розташування відносно подвійного зв'язку. 

Мономери з 1,1-замісниками активніші, ніж з 1,2-замісниками. 1,1-

заміщені етилену не полімеризуються тільки у випадку дуже об'ємних 

замісників. Наприклад, якщо ізобутилен (2.4) і 1,1-дихлоретен (2.5) 

полімеризуються за радикальним механізмом, α-метилстирол (2.6) і 1,1-

діфенілетен (2.7) – за іонним механізмом, то 1,2-дихлоретен (2.8) і стильбен (2.9) 

не полімеризуються. 

  
 

2.4 2.5 2.6 

 

 
 

2.7 2.8 2.9 
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2.11.3 Полярний ефект замісників та інші фактори 

 

Як електронодонорні, так і електроноакцепторні замісники сприяють 

зміщенню електронної густини ненасиченого подвійного зв'язку і зменшенню 

перекриття π-електронних орбіталей. У наслідок цього реакційна здатність 

мономерів зростає. Більшу реакційну здатність, як правило, мають мономери з 

більшими значеннями дипольного моменту молекул. 

Серед інших факторів, що впливають на реакційну здатність 

полімеризаційних мономерів, слід зазначити, перш за все, ті, що змінюють вплив 

замісників на подвійний зв'язок. В першу чергу, до таких факторів належать 

сольватаційні ефекти: залежно від природи замісника та розчинника може мати 

місце як підвищення, так і зниження активності мономеру. 

На реакційну здатність мономерів впливають різноманітні взаємодії: 

координаційні, диполь-дипольні, електростатичні, утворення водневих зв'язків. 

Вплив цих факторів є особливо суттєвим для акрилових та іоногенних 

мономерів. 

 

2.12 Способи проведення радикальної полімеризації 

 

Вибір способу радикальної полімеризації зумовлений властивостями та 

призначенням отримуваного полімеру, а також особливостями подальшої 

переробки і вимогами до матеріалів та виробів, отримуваних з цих полімерів. 

Найбільш поширеними способами радикальної полімеризації є: 

‒ полімеризація в масі ( в блоці); 

‒ суспензійна полімеризація; 

‒ емульсійна полімеризація; 

‒ полімеризація в розчині. 

 

2.12.1 Полімеризація в масі 

 

Полімеризація в масі належить до гомофазних гомогенних процесів. За 

цим способом суміш мономерів, ініціатора та інших домішок нагрівають до 

необхідної температури в реакторі-полімеризаторі. Після досягнення 

необхідного ступеня перетворення мономерів отриманий розплав формують або 

гранулюють при охолоджені. Спосіб застосовують переважно для отримання 

блочних ПС і ПММА. 

Перевагами полімеризації в масі порівняно з іншими способами є 

маловідходність виробництва та чистота одержуваного полімеру. 

Суттєвим недоліком способу є складність технологічного контролю і 

управління процесом через високу в’язкість та низьку теплопровідність 

реакційної маси . Значною мірою це компенсують проведенням процесу в 2 стадії 

з неповною конверсією мономеру. 
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2.12.2 Суспензійна полімеризація 

 

Полімеризація в суспензії ‒ гетерофазний гомогенний процес. Дисперсну 

фазу (ДФ) складає суміш мономерів, ініціаторів та інших розчинних у мономерах 

цільових домішок, яку диспергують у дисперсійному середовищі (ДС). Як 

правило, ДС являє собою водні розчини або суміші диспергаторів, стабілізаторів 

дисперсії, регуляторів рН, іонної сили та густини водного середовища тощо. 

В якості диспергаторів використовують полімерні ПАР з помірною 

активністю: етери целюлози та похідні інших полісахаридів, ПВС, акрилові 

полімери тощо. Ці ж полімерні сполуки звичайно виконують функцію 

стабілізатора дисперсії. Також в якості стабілізаторів ДФ використовують 

нерозчинні у воді тонкодисперсні мінеральні речовини, т. зв. захисні колоїди. У 

разі використання ДС з такими компонентами, а також забезпечення 

оптимальних технологічних параметрів, органічна фаза на початку процесу 

являє собою грубу емульсію з розмірами крапель від 0,05 мм до 1 мм і більше, 

яка наприкінці процесу перетворюється у суспензію сферичних частинок 

полімеру. 

Процес полімеризації суспензійним способом не обтяжений 

технологічними вадами полімеризації в масі, а кінцевий продукт має високий 

ступінь готовності до подальшої переробки. 

Серед недоліків способу перш за все слід зазначити утворення великої 

кількості відходів у вигляді маткових вод, що вимагає витрат на їх утилізацію. 

 

2.12.3 Емульсійна полімеризація 

 

Процес емульсійної полімеризації слід віднести до гетерофазового 

гетерогенно-гомогенного. За деякими формальними ознаками цей спосіб нагадує 

суспензійну полімеризацію, але має суттєві відмінності. Насамперед, це 

стосується складу ДС. На відміну від суспензійного способу, ДС для емульсійної 

полімеризації містить активні ПАР – мила або неіоногенні речовини. До того ж 

у даному способі використовують водорозчинні ініціатори: персульфати, 

Red/Ox-системи з Н2О2 тощо), які вводять у ДС. За рештою компонентів 

органічна фаза – ДФ не має принципових відмінностей від ДФ у суспензійному 

способі, але її диспергують до стану тонкої емульсії. В процесі полімеризації 

емульсія перетворюється у концентровану тонку суспензію – латекс. 

До переваг способу слід віднести високі швидкість і ступінь полімеризації, 

що дозволяє проводити процес за знижених температур, а також можливість 

отримати полімери, що поєднують високу молекулярну масу з вузьким 

молекулярно-масовим розподілом. 

Крім вад, притаманних суспензійному способу, суттєвим недоліком 

емульсійного способу є потреба у додаткових технологічних операціях: 

коагуляції латексу, відділення коагуляту полімеру від реакційної маси, ретельне 

відмивання продукту від компонентів ДС. Також в результаті емульсійної 

полімеризації крім маткових додатково утворюються промивні води, які також 

потребують утилізації. 
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Емульсійна полімеризація має певні особливості, що потребують більш 

докладного розгляду процесу. 

За концентрації ПАР вище критичної концентрації міцелоутворення 

(ККМ) утворюються міцели, розмір яких складає (0,01÷0,1) мкм. Їх кількість і 

загальна поверхня суттєво впливають на процес. Мономер диспергується на 

частинки розміром (1÷10) мкм, певна його кількість потрапляє в міцели, а 

незначна частка розчиняється в ДС. 

Гідроксильний радикал, що утворюється при розкладанні ініціатору (див. 

розділ 2.3), ініціює полімеризацію з поверхні міцели. Цьому сприяє гранично 

низький міжфазовий натяг на межі ДС-міцела. Через деякий час після початку 

полімеризації міцела перетворюється в т. зв. полімерно-мономерну частинку 

(ПМЧ). Витрачений в ПМЧ мономер поповнюється за рахунок мономерних 

частинок, з яких той дифундує через здатність до обмеженої розчинності в ДС, а 

розміри міцел і ПМЧ збільшуються. 

Характерною особливістю емульсійної полімеризації є те, що до майже 

80%- ї конверсії загальної кількості мономеру в ПМЧ існує лише один (!) 

зростаючий макрорадикал. Причиною цього є надзвичайно висока активність 

гідроксильного радикала, який, потрапивши в ПМЧ, переважно рекомбінує із 

зростаючим макрорадикалом, якщо ін там є, і лише за відсутності макрорадикала 

ініціює полімеризацію. Тому реакція росту ланцюга під час емульсійної 

полімеризації протікає одночасно в половині міцел. 

Як випливає з вищенаведеного, процес емульсійній полімеризації 

лімітують розчинність і дифузія мономеру в ДС, тому вираз для швидкості 

процесу емульсійної полімеризації має такий вигляд: 

𝑉em.p. = 𝑘р[M]р−р (
𝑁

2
) , 

де kр – константа реакції росту; [M]р-р – концентрація розчиненого в ДС 

мономеру; N – кількість міцел, перетворюваних в ПМЧ; цифра 2означає, що 

полімеризація відбувається одночасно лише в половині ПМЧ.  

Швидкість утворення гідроксильного радикала є порівняно невисокою, а 

швидкість реакції обриву ланцюга vo лімітується швидкістю дифузії радикала до 

ПМЧ. Тому vo дуже низька, а �̅�n – висока. Не дивлячись на те, що обрив ланцюга 

відбувається за механізмом рекомбінації, �̅�n  дорівнює кінетичній довжині 

ланцюга, оскільки величина гідроксил-радикала незрівнянно менше зростаючого 

макрорадикалу. 

По завершенні емульсійної полімеризації з реакційної маси утворюється 

латекс. Полімер виділяють коагуляцією з подальшими промиванням і 

фільтруванням або використовують безпосередньо у вигляді латексу. 

 

2.12.4 Полімеризація в розчині 
 

У разі полімеризації у розчині суміш мономерів, ініціаторів та домішок 

розчиняють в сумісному з компонентами вихідної реакційної маси та кінцевим 

продуктом розчиннику. Однією з обов’язкових вимог до розчинника для 
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полімеризації – його хімічна інертність по відношенню до вихідних речовин та 

отримуваного полімеру. 

До переваг способу полімеризації у розчині слід віднести його 

технологічність, що полягає у легкості регулювання тепло- і масообміну. 

Недоліками способу є низька продуктивність за полімером, а також 

суттєвий внесок у процес полімеризації реакцій передачі кінетичного ланцюга 

на розчинник, що обмежує значення �̅�n. 

Як правило, полімеризацію у розчині застосовують у випадках, коли 

подальша переробка полімерів передбачена або взагалі єдино можлива у вигляді 

розчинів, зокрема виготовлення лакофарбових та плівкових матеріалів тощо. 
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3 ІОННА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ 
 

Іонна полімеризація – процес, в якому реакційним центром зростаючого 

ланцюга є іон.  

В залежності від знака заряду реакційного центру зростаючого ланцюга 

виділяють різновиди іонної полімеризації: катіонну, якщо реакційний центр – 

катіон, та аніонну, якщо зростаючий центр – аніон. Реакції ініціювання іонної 

полімеризації мають каталітичну природу, а процеси іонної полімеризації 

характеризуються великим різноманіттям механізмів. Перевага різновиду і 

механізму іонної полімеризації залежить від характеру впливу замісника на 

ненасичений зв'язок. Електронодонорні замісники сприяють катіонній 

полімеризації, електроноакцепторні – аніонній. Деякі замісники, як наприклад 

фенільне ядро, зумовлюють альтернативність можливих механізмів. 

 

3.1 Катіонна полімеризація 

 

Каталізаторами катіонної полімеризації є речовини кислотного характеру: 

протонні і апротонні кислоти, кислоти Льюїса, солі карбонію і оксонію. Серед 

них найбільш типовими є кислоти Льюїса – продукти взаємодії деяких 

галогенідів металів або амфотерних елементів, зокрема AlCl3, ZnCl2, FeCl3, BF3 з 

нуклеофільними сполуками – донорами протонів. 

 

3.1.1 Механізм катіонної полімеризації 

 

Типовим прикладом катіонної полімеризації є процес з використанням 

хлористого алюмінію. Постадійно його можна уявити наступним чином: 

1) утворення іонної пари з активним катіоном: 

2) утворення активного центру – карбонієвого іону: 

. 

Тут і далі ED – це будь-який електронодонорний замісник, а А− − 

комплексний аніон. 

Реакція відбувається через стадію орієнтації іонної пари каталізатора 

відносно поляризованого подвійного зв'язку, в якому π-електрони зміщені до β-

карбонового атома (Сβ), посилення поляризації і утворення σ-зв’язку Н−Сβ; 

3) ріст ланцюга. Кожна наступна молекула мономеру орієнтується 

відносно іонної пари зростаючого ланцюга і приєднується Сβ-атомом подвійного 

зв'язку до карбонієвого атому. Ланцюг подовжується на одну мономерну ланку, 

а активний центр (іонна пара) регенерується на кінці ланцюга: 

; 
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; 

4) обрив ланцюга. Карбкатіони дуже активні, тому живучість їх вкрай мала, 

тому полімери, отримувані катіонною полімеризацією, мають низькі значення 

�̅�𝑛 . Зокрема, поліізобутилен та полістирол, отримані в таких умовах, мають 

значення �̅�𝑛 не більше 50. Звичайно обрив ланцюга відбувається: 

‒ через перетворення комплексного аніону: 

; 

‒ шляхом реакції регенерації каталізатора; такий обрив є більш типовим 

для полімеризації ізобутилену: 

; 

‒ через передачу активного центру на мономер ‒ найбільш типову 

реакцією обриву у разі катіонної полімеризації: 

; 

. 

 

3.1.2 Стереоізомерія при катіонній полімеризації 

 

Оскільки реакція росту ланцюга при катіонній полімеризації йде через 

стадію орієнтації мономеру відносно активного центру, то за певних умов 

проведення процесу: температури, природи розчинника тощо можна отримати 

стереорегулярні полімери. 
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Приєднання мономерних ланок до зростаючого макрокатіону йде через 

утворення перехідного 4-х центрового комплексу мономеру і реакційного центру 

з орієнтованими у просторі замісниками: 

 

 

 

З наведеної схеми випливає, що просторова орієнтація замісників у 

перехідному комплексі зберігається в утворюваному ланцюзі. 

 

3.2 Аніонна та іон-координаційна полімеризація 

 

Каталізаторами аніонної полімеризації є сполуки основного характеру: 

лужні метали, гідриди та аміди лужних металів; металоорганічні сполуки; деякі 

луги. Механізми каталізу стадії утворення реакційних центрів в умовах аніонної 

полімеризації більш різноманітні, ніж у випадку катіонної полімеризації, проте 

їх різноманіття можна звести до таких основних схем: 

‒ реакція з вільними аніонами в умовах дисоціації каталізатора; 

‒ реакція з полярними речовинами основного характеру, наприклад 

металоорганічними сполуками; 

‒ реакція з переносом електрона від каталізатора до мономеру, наприклад 

лужних металів. 
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3.2.1 Каталіз в умовах дисоціації каталізатора 

 

Типовий випадок ініціювання через дисоціацію каталізатора – каталіз 

амідом калію в середовищі рідкого аміаку за температури не вище мінус 20°С. В 

таких умовах процес аніонної полімеризації відбувається за такими стадіями; 

1) дисоціація каталізатора: 

; 

2) утворення активного центру – карбаніону: 

; 

Тут і далі ЕА – будь-який електроноакцепторний замісник. 

3) ріст ланцюга: 

. 

Обрив ланцюга в даному випадку відбувається лише в результаті передачі 

заряду на розчинник:  

. 

  



58 

3.2.2 Каталіз металоорганічними сполуками. «Жива» полімеризація 

 

Механізм аніонної полімеризації у присутності каталізаторів ‒ 

металоорганічних сполук передбачає орієнтацію каталізатора відносно 

ненасиченого зв’язку, поляризацію, утворення 4-центрового комплексу, 

утворення реакційного карбаніонового центру, ріст ланцюга з можливостю 

утворення стереорегулярних полімерів, обрив передачею ланцюга на мономер, 

розчинник або домішки. Каталізаторами полімеризації в цьому випадку є 

переважно алкіли металів: етиллітій, бутиллітій тощо. У випадку каталізу 

бутиллітієм схему процесу можна представити таким чином: 

 

. 

Оскільки реакції рекомбінації та диспропорціонування між макроіонами з 

однаковим знаком заряду виключені, обрив ланцюга можливий шляхом передачі 

на мономер: 

, 

або на розчинник, наприклад на протонний: 
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. 

З урахуванням різноманіття мономерів, каталізаторів і розчинників, 

придатних для аніонної полімеризації, легко підібрати компоненти реакційної 

суміші, в якій унеможливлюються будь-які реакції передачі ланцюга. У цьому 

випадку має місце т. зв. «жива» полімеризація. Вона характеризується лінійною 

залежністю молекулярної маси від ступеня конверсії мономеру, а також вузьким 

молекулярно-масовим розподілом. Реакційні центри в таких умовах мають довгу 

живучість – до декількох тижнів, і здатні до відновлення полімеризації після 

додавання мономеру. Таку полімеризацію застосовують для отримання блок-

співполімерів з регульованою довжиною блоків, що не містять домішок 

гомополімерів. 

 

3.2.3 Каталіз лужними металами 

 

Ініціювання процесу аніонної полімеризації лужними металами (Mt) йде 

через стадію перенос електрона металу на мономер з утворенням аніон-радикала: 

. 

Далі, залежно від умов, може йти аніонна (низькотемпературна) або 

радикальна (за підвищеної температури) полімеризація. Як правило, первинні 

іон-радикали рекомбінують з утворенням біаніону: 

. 

Звичайно у якості каталізатора використовують літій, як метал з 

прийнятною активністю, але вибір металу також залежить і від активності 

мономеру. Зокрема, полімеризація бутадієну може йти в присутності натрію. 
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3.2.4 Аніон-координаційна полімеризація 

 

Якщо спряжені дієни полімеризувати з використанням каталізаторів – 

металоорганічних сполук за умов (температура, розчинник), які не сприяють 

вираженому розподілу зарядів в реакційному центрі, то проміжний комплекс 

буде не 4-, а 6-центрвим. Зокрема, аніонну полімеризацію ізопрену у таких 

умовах можна зобразити такою схемою: 

 

. 

Як випливає з наведеної схеми, в ході наведеного процесу можуть 

утворюватися полімерні структури з різним ступенем стереорегулярності, що 

залежить від умов проведення процесу. Наприклад, аніон-координаційна 

полімеризація ізопрену в пентані  в присутності етиллітію супроводжується 

утворенням макромолекул, що на 94% складені з цис-ізомерних ланок. У 

присутності бутиллітію в діоксані утворюється нерегулярний поліізопрен.  

 

3.2.5 Іонно-координаційна полімеризація на каталізаторах Циглера-Натта 

 

Уперше цей вид полімеризації був здійснений у 1955 р. К. Циглером (ФРН) 

і незалежно від нього детально досліджений Дж. Натта (Італія). Відкриття 

способу синтезу ізотактичного поліпропілену виявилося настільки вагомим 

внеском в розвиток науки і техніки, що обом вченим була присуджена 

Нобелівська премія в галузі хімії за 1963 рік. 

Каталізаторами Циглера-Натта є комбінації сполук металів І-ІІІ груп та 

перехідних металів. Переважно це системи TiCl3 – AlRnCl3-n. Вони утворюються 

в результаті багатоступінчастих перетворень на поверхні кристалів TiCl4−TiCl3 у 

вигляді комплексів фіолетового кольору з каталітичними центрами, які 

схематично можна зобразити наступним чином: 

. 
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Існує дві моделі утворення активного центру на гетерогенному 

каталізаторі: моно- і біметалічна. 

Відповідно до монометалічної моделі, активний центр зі зв'язком С–Ті 

локалізований на одній з кристалічних модифікацій TiCl3. TiIII має одну вакантну 

орбіталь і 5 лігандів: 4 атома Хлору і 1 вуглеводневий радикал R (або зростаючий 

ланцюг): 

. 

Молекула мономеру орієнтується відносно каталітичного центру, між 

ними виникає координаційний зв’язок за рахунок утворення π-комплексу за 

місцем вакантної орбіталі, який ізомеризується в 4-центровий проміжний 

комплекс: 

. 

Потім молекула мономеру у вигляді мономерної ланки вбудовується за 

місцем Ti–R-зв'язку з розривом останнього, утворюючи σ- зв'язок з алкільним 

радикалом R, який стає кінцевою ланкою зростаючого ланцюга. Вакантна 

орбіталь регенерується в іншому положенні відносного попереднього: 

. 

Але, оскільки в процесі полімеризації на каталізаторах Циглера-Натта 

отримують переважно ізотактичні полімери, повинна бути ще одна стадія – 

міграція вакантної орбіталі на попереднє місце: 
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. 

Аналогічно вищенаведеному, наступна молекула мономеру вбудовується 

у вигляді мономерної ланки між органічним лігандом – зростаючим ланцюгом і 

комплексоутворюючим металом: 

. 

 

Біметалічна модель принципово не відрізняється від монометалічної. 

Відмінність полягає у тому, що після утворення π-комплексу виникає не 4-х, а 

6- центровий проміжний комплекс, що включає обидва метали, їх спільні атом 

Хлору і алкільний замісник (зростаючий ланцюг). 

Відомі випадки отримання на подібних каталізаторах синдіотактичних 

полімерів. Для цього використовують каталізатори, що містять у структурі не 

Титан, а інші перехідні метали, наприклад Ванадій. 

На процеси в присутності каталізаторів Циглера-Натта істотно впливають 

реакції передачі ланцюга. Насамперед, це передача на мономер і на алкіл 

неперехідного металу, а також реакції спонтанного обриву або обриву на 

сполуках з рухомим атомом Гідрогена, включаючи молекулярний водень. 

Останню реакцію використовують у промисловості для регулювання 

молекулярної маси полімеру. 
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4 ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ НЕОЛЕФІНОВИХ СПОЛУК 
 

4.1 Полімеризація неолефінових сполук з подвійними зв’язками 

 

Деякі неолефінові сполуки здатні полімеризуватись за ланцюговим 

механізмом. До них належать: 

‒ сполуки з ненасиченими зв’язками >C=O, >C=N−, −C≡N, −C≡C−; 

‒ гетероциклічні сполуки з атомами О, S та N. 

 

4.1.1 Полімеризація карбонілвмісних сполук 

 

Карбонілвмісні сполуки, зокрема альдегіди, здатні полімеризуватися за 

участю >C=O групи з утворенням поліацеталів: 

. 

Полімеризація альдегідів, окрім формальдегіду, має низькі значення 

(– ΔH)0 і тому можлива за низьких температур: для ацетальдегіду 

ΔН0 =  −29,3  кДж/моль та Тгв < −30 °С. Формальдегід здатен полімеризуватися 

за катіонним та аніонним механізмами, що зумовлено наявністю в молекулі 

електрофільного (>C=) та нуклеофільного (=О) центрів. 

 

4.1.1.1 Аніонна полімеризація формальдегіду 

 

Схильність формальдегіду до реакцій з нуклеофілами обумовлює широкий 

вибір каталізаторів аніонної полімеризації. До них належать алкіли металів, 

алкоголяти або феноляти металів, третинні аміни. Наприклад, механізм процесу 

аніонної полімеризаціїї формальдегіду в присутності третинних амінів можна 

представити наступними стадіями: 

1) утворення іонної пари (активація каталізатора): 

; 

2) ініціювання: 

; 

3) ріст ланцюга: 
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; 

4) обрив ланцюга; переважною реакцією обриву ланцюга у випадку 

аніонної полімеризації формальдегіду є передача на нуклеофіл з лабільним 

атомом Гідрогену (вода, спирт тощо): 

. 

Продукт полімеризації – поліформальдегід (параформ) − нестійкий 

продукт, що легко деполімеризується у присутності основ або при підвищеній 

температурі: 

 

. 

Для унеможливлення деполімеризації параформ ацилюють по кінцевих 

ОН- групах: 

. 

 

4.1.1.2 Катіонна полімеризація формальдегіду 

 

Каталізаторами катіонної полімеризації формальдегіду є протонні 

кислоти. Механізм процесу можна представити наступними стадіями: 

1) ініціювання: 
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; 

2) ріст ланцюга: 

 

; 

3) обрив ланцюга. Переважно, ця стадія відбувається шляхом передачі 

заряду на гідроксилвмісні сполуки, наприклад воду: 

. 

 

4.1.2 Деякі приклади аніонної полімеризації неолефінових сполук з 

ненасиченими подвійними зв’язками 

 

1) аніонна полімеризація диметилкетену.  

У якості каталізаторів процесу можна застосовувати магній- і 

алюмінійорганічні сполуки, алкоголяти літію, літійалюмогідрид тощо. 

Полімеризація може протікати по обох кратних зв'язках: 
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, 

де х = a + b + c + d. 

2) полімеризація акролеїну.  

В залежності від механізму акролеїн може полімеризуватися за обома 

кратними зв’язками з утворенням наступних структур: 

 

За механізмом радикальної полімеризації утворюється полімер за рахунок 

розкриття алкенових зв’язків.  

 

Полімер з такою структурою утворюється також у присутності активних 

аніонних каталізаторів. 

Якщо застосовувати слабкі аніонні каталізатори, утворюється полімер, 

що містить бічні вінільні та альдегідні групи: 

, 

У присутності трифториду бору можливе утворення лінійних 

драбиноподібних структур: 
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3) полімеризація ізоціанатів. 

Іонна полімеризація ізоціанатів йде за –N=C= зв’язком. При цьому, в залежності 

від внеску у процес реакцій обриву ланцюга,  можливе утворення лінійних та 

циклічних структур: 

. 

 

4.2 Полімеризація сполук з потрійними зв’язками 

 

До сполук з потрійним зв’язком, що здатні полімеризуватись, належать: 

нітрили (R−C≡N), ціанати (R−O−C≡N), етини (R−C≡C−R). 

 

4.2.1 Полімеризація органічних ціанідів 

 

Сполуки з −C≡N зв’язком переважно утворюють циклічні тримери: 

. 

Лінійна полімеризація органічних ціанідів можлива за глибокого 

охолодження в присутності хлориду цинку: 
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. 

Можливе утворення циклоланцюгових структур у випадку 

співполімеризації суміші моно- та диціанопохідних: 

 

. 

 

4.2.2 Полімеризація ацетиленових сполук 

 

Ацетиленові похідні можуть утворювати лінійні та циклічні структури: 

. 
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4.3 Полімеризація циклічних сполук 

 

Серед циклічних сполук здатні полімеризуватись: прості циклоетери, 

циклоацеталі, тіофени, лактони, лактами, циклосилоксани та ін. На відміну від 

полімеризації сполук з кратними зв'язками, природа зв'язків в процесі 

полімеризації гетероциклічних сполук не змінюється. 

Термодинамічні умови полімеризації з розкриттям циклу пов’язані з 

будовою циклічної сполуки, зокрема кількістю ланок в циклі. Ймовірність 

розкриття циклу залежить від його напруженості – ентальпійного фактора, і 

зміни конфірмаційного набору – ентропійного фактора. При розкритті 3- і 4-

членних циклів ΔН < 0 за рахунок вивільнення енергії напруження циклу, і ΔS > 

0, що обумовлено збільшенням кількості можливих конформацій через 

збільшення рухливості ланок. Розкриття 5- і 6-членних циклів, за деякими 

винятками, малоймовірно через несуттєві зміни ΔН та ΔS. 

Серед відомих процесів полімеризації з розкриттям циклу найбільше 

практичне значення мають: 

- полімеризація лактамів, зокрема отримання полі- ε-капролактаму; 

- полімеризація оксидів етилену і пропілену, переважно для отримання низки 

продуктів з товарними марками Проксанол®, Плюріол®, Плюронік® тощо; 

- отримання полісилоксанів (ПСО) через циклотетрасилоксани. 

 

4.3.1 Полімеризація лактамів 

 

4.3.1.1 Гідролітична полімеризація ε-капролактаму 

 

Ініціатором гідролітичної полімеризації ε-капролактаму, як і інших 

лактамів, є амінокислота, що утворюється в результаті гідролізу циклічного 

аміду. Схему цього полімеризаційного процесу можна представити у такому 

вигляді: 

1) утворення ініціатора: 

 

; 

2) ріст ланцюга. Зростаючий ланцюг являє собою цвітер-іон: 
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. 

Процес за наведеною схемою має велике практичне значення. 

 

4.3.1.2 Катіонна полімеризація ε-капролактаму 

 

Катіонна полімеризація лактамів можлива у присутності каталізаторів – 

протонних кислот та кислот Льюїса. Типовим прикладом є полімеризація 

ε- капролактаму в присутності HCl. У цьому випадку процес можна уявити як 

сукупність наступних стадій: 

1) утворення іонної пари та ініціювання. Протонування Нітрогену у 

циклічному аміді підвищує електрофільність карбонільної групи, що сприяє 

нуклеофільній атаці непротонованої амідної групи молекули мономеру: 

 

; 

2) ріст ланцюга: 
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. 

Як показано у наведеній схемі, ріст ланцюга відбувається через вбудову 

молекули лактаму між протонованим амідним азотом кінцевого лактамного 

циклу і карбонільною групою ланцюга з подальшим розкриттям вбудованого 

фрагменту. 

 

 

4.3.1.3 Аніонна полімеризація ε-капролактаму 

 

ε-Капролактам здатний полімеризуватися в розплаві за аніонним 

механізмом у присутності лужних металів, їх гідроксидів і карбонатів. Механізм 

процесу, каталізованого металічним натрієм, має особливості, не характерні для 

інших процесів аніонної полімеризації циклічних сполук: 

1) утворення каталізатора (порівняно повільна стадія): 

; 

2) «ініціювання» – утворення димеру капролактаму з негативним зарядом 

на кінцевій аміногрупі, тобто димер-аніону (повільна стадія): 

; 
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3) дезактивація димер-аніону з одночасною регенерацією каталізатора 

шляхом обміну протону молекули лактаму на катіон натрію: 

 

 

4) ріст ланцюга. Атака нуклеофільним капролактам-аніоном 

електрофільного карбонілу, що входить до амідної групи димеру: 

. 

Далі багаторазово повторюються стадії 3 і 4. Як випливає із наведеної 

схеми, активний центр, на відміну від інших процесів аніонної полімеризації, не 

має заряду, а ріст ланцюга відбувається за рахунок вбудови за місцем активного 

центру не мономеру, а каталізатора– натрійкапролактаму. 

Процес в цілому лімітується першими двома стадіями. Для скорочення 

тривалого індукційного періоду в реакційну масу вводять попередньо 

синтезований натрійкапролактам, або N-ацетилкапролактам. 
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4.3.2 Полімеризація циклоетерів 

 

4.3.2.1 Катіонна полімеризація тетрагідрофурану 

 

Характерним прикладом полімеризації з розкриттям циклу є полімеризація 

тетрагідрофурану в присутності кислот Льюїса, зокрема ВF3, активованого 

слідами води. Процес відбувається з наступною схемою: 

1) утворення активної форми каталізатора (іонної пари): 

; 

2) утворення первинного оксонієвого центру: 

; 

3) ріст ланцюга: 

 

; 

4) обрив ланцюга. За аналогією з катіонною полімеризацією олефінів, 

обрив ланцюга може відбутися через дезактивацію каталізатора з регенерацією 

BF3: 

. 

Також має місце передача кінетичного ланцюга на полімер з розривом 

макромолекули, в т.ч. ‒ з утворенням макроциклів, якщо передача відбувається 

на власний ланцюг. У даному випадку реакція обриву аналогічна реакції росту, 
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але з метиленовою групою біля оксонієвого центру реагує Оксиген ланцюга, а не 

мономеру: 

 

. 

Катіонна полімеризація інших оксициклів йде за аналогічним механізмом. 

Виняток становить полімеризація з розкриттям циклу в присутності етерату 

фториду бору. У цьому випадку зростаючий ланцюг являє собою цвітер-іон: 

 

При полімеризації окису етилену можливі побічні реакції з утворенням 

1,4- діоксану. 

 

4.3.2.2 Аніонна полімеризація оксиранів 

 

Серед циклічних етерів за аніонним механізмом здатні полімеризуватися 

лише α-оксиди олефінів – оксирани, або епоксиди. Каталізаторами аніонної 

полімеризації з розкриттям оксиранового циклу можуть бути лужні метали, луги, 

металоорганічні сполуки, гідриди металів тощо. Зокрема, промислові процеси 

отримання поліоксіетилену, поліоксипропілену та їх співполімерів аніонною 

полімеризацією здійснюють в присутності алкоголятів та лугів. 

Процес аніонної полімеризації α-оксидів олефінів можна представити 

наступними стадіями: 

1) ініціювання: 
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; 

2) ріст ланцюга: 

 

; 

3) обрив ланцюга. Як правило, ця стадія відбувається шляхом передачі 

аніону на нуклеофільну сполуку з лабільним атомом Гідрогена та утворення 

гідроксильної групи на кінці ланцюга. 

У випадку полімеризації оксиду пропілену в присутності метилату натрію 

має місце передача ланцюга на мономер з утворенням алкоголяту алілового 

спирту: 

. 

Константа передачі на мономер в даному випадку достатньо висока. Через це 

певна кількість макромолекул має ненасичену групу з одного кінця ланцюга, а 

такий спосіб полімеризації не дозволяє отримати поліоксипропілен з високою 

молекулярною масою. 

За певної сукупності умов можлива реалізація процесу з отриманням 

«живих» полімерів. 

 

4.3.3 Катіонна полімеризація циклоорганосилоксанів 

 

Каталізаторами катіонної полімеризації циклосилоксанів, як і в попередніх 

випадках, є протонні та комплексні (Льюїса) кислоти. Полімеризація йде через 

утворення іона оксонію: 



76 

 

… 

Ріст ланцюга, як і у випадку полімеризації лактамів, відбувається шляхом 

вбудови силоксанового циклу спочатку по зв’язку >O+−H, а далі по O+−Si≡. 

Також розглядають альтернативний механізм катіонної полімеризації 

циклосилоксанів, за яким передбачається перебудова первинного оксонієвого 

циклу з його розкриттям і утворенням силіконієвої іонної пари: 

. 

У даному випадку ріст ланцюга йде через вбудову мономеру по зв’язку 

≡Si+  −  A− з подальшим розкриттям циклу. 

У присутності слідів води процес може ускладнюватися реакцією 

поліконденсації за участі утворюваних силанольних груп. 
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5 ПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ 

 

5.1 Загальні відомості про реакції поліконденсації 

 

5.1.1 Основні відмінні ознаки поліконденсації 

 

Поліконденсація – процес утворення макромолекул шляхом одночасної 

взаємодії та приєднання один до одного мономерів і продуктів їх взаємодії, яке 

супроводжується зникненням реакційних центрів після кожного такого 

приєднання. 

Реакції поліконденсації відбуваються за рахунок наявності у реагуючих 

молекул реакційних центрів. Роль реакційних центрів можуть виконувати 

радикали, іони, окремі атоми, комплекси, і (найчастіше) – реакційноздатні 

функціональні групи. 

Все різноманіття поліконденсаційних процесів можна представити 

наступними узагальненими схемами: 

; 

; 

, 

де М, М1 і М2 – мономерні ланки; а і b – фрагменти функціональних груп або 

реакційних центрів; ab – низькомолекулярний побічний продукт; а' і b' – СЛ, 

утворені з реакційних центрів мономерів. 

Наведені схеми показують, що для утворення макромолекул методом 

поліконденсації потрібні мономери, що мають хоча б 2 реакційних центра. 

Перша схема відповідає процесам за участю мономерів, у яких кожна молекула 

є носієм обох реакційних центрів. У цьому випадку процес називають 

гомополіконденсацією. Переважна більшість процесів поліконденсації 

відповідає другій схемі. В усіх випадках на кінцях макромолекул залишаються 

реакційні центри, природа яких залежить від складу вихідної мономерної суміші. 

Кожен одиничний акт росту макромолекул супроводжується зникненням 

двох реакційних центрів. При цьому можливі два граничних випадки механізму 

стадії росту ланцюга: 

- вичерпна димеризація, за цим – утворення тетрамерів, октамерів і т. д.; 

- послідовне приєднання мономерів до зростаючого ланцюга (за аналогією з 

співполімеризацією при r1 = r2 = 0). 

В реальних умовах ріст ланцюга відбувається за комбінованим механізмом 

з перевагою димеризації  на початку процесу та поступовим зміщенням у бік 

послідовного приєднання на завершальному етапі. 
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Крім основної відмінності – механізмів реакції росту ланцюга, процеси 

полімеризації і поліконденсації мають інші характерні відмінності.  

Під час полімеризації конверсія мономерів відбувається поступово 

протягом усього процесу, тоді як під час поліконденсації мономери зникають ще 

на початковій стадії процесу, перетворюючись на олігомери. 

В полімеризаційних процесах високомолекулярний продукт присутній в 

реакційній суміші вже на початковій стадії росту ланцюга, і надалі його 

молекулярна маса, як правило, змінюється несуттєво. В процесах 

поліконденсації молекулярна маса всіх фракцій продуктів збільшується 

поступово, а високомолекулярний продукт утворюється лише на завершальній 

стадії. 

Під час полімеризації хімічні склади мономерних сумішей і полімерів 

практично не відрізняються, тоді як хімічний склад поліконденсаційних 

полімерів переважно відрізняються відрізняється від складу мономерної суміші, 

що зумовлено утворенням низькомолекулярних побічних продуктів. 

 

5.1.2 Мономери для поліконденсації 

 

Для утворення ВМС поліконденсаційним методом мономери повинні мати 

не менше 2-х реакційних центрів у кожній молекулі. Слід відзначити, що більш 

коректним є наголос на саме реакційні центри, а не функціональні групи, тому 

що ці поняття не тотожні. Одна і та ж функціональна група, залежно від 

механізму реакцій ініціювання та росу ланцюга, може бути носієм різної 

кількісті реакційних центрів, наприклад, група –NH2. До того ж реакційний центр 

може бути локалізованим на різних атомах функціональної групи. Наприклад, в 

групі ‒ СН2ОН, в залежності від механізму реакції, носієм реакційного центру 

можуть бути атоми Карбону або Оксигену. Крім того, реакційні центри можуть 

бути взагалі не пов'язані з функціональними групами, зокрема це стосується 

фенолів у реакціях конденсації с альдегідами. 

Більшість реакцій поліконденсації – каталітичні процеси: утворення і 

активація реакційних центів відбувається саме під дією каталізаторів. В основі 

хімізму поліконденсації лежать відомі з органічної хімії реакції, що відбуваються 

у м'яких умовах. Найбільш поширеними мономерами для поліконденсації є: 

- гліколі, бісфеноли, феноли, а також їх тіоаналоги, діепоксиди; 

- діаміни, діізоціанати, аміди; 

- дикарбонові кислоти, а також їх ангідриди, хлорангідриди, естери;  

- альдегіди; 

- діалкілгалогеніди; 

- хлорсилани, силаноли, алкоксисилани, а також їх аналоги, зокрема титан- та 

алюмінійвмісні. 

В мономерній суміші для синтезу поліконденсаційних ВМС один з 

мономерів повинен мати електрофільні центри, інший – нуклеофільні. В окремих 

випадках одна і та ж функціональна група може бути носієм одночасно 

нуклеофільного і електрофільного центрів, наприклад метиленгідроксильна або 

карбоксильна групи. 
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Обов'язковою умовою, що дозволяє розглядати хімічні сполуки як 

мономери для поліконденсації, є наявність в їхніх молекулах структур, здатних 

утворювати разом більше одного реакційного центру. Кількість реакційних 

центрів у молекулі мономеру позначають як функціональність мономерів. 

Функціональність f – кількість реакційноздатних за певних умов 

функціональних груп або реакційних центрів в одній молекулі. 

Від f залежить не тільки можливість утворення високомолекулярного 

продукту, але і характер топологічної будови макромолекул. Якщо f обох 

мономерів дорівнює 2, утворюються лінійні структури. За умови, коли хоча б 

один з мономерів має f більшу за 2, утворюються розгалужені та/або зшиті 

структури. Але якщо у разі f > 2 активність реакційних центрів істотно 

відрізняється, то можна отримати лінійні структури з вільними бічними 

функціональними групами. Зокрема, трьохатомний спирт – гліцерин в реакціях 

конденсації реагує перед усім двома гідроксилами, сполученими з первинними 

атомами Карбону, а вторинна спиртова група в результаті зміни умов процесу 

або введення додаткових компонентів зумовлює розгалуження і зшивання. Це 

широко використовують на практиці. Якщо f хоча б якоїсь частини мономерів 

менше 2, утворюються низькомолекулярні або олігомерні продукти. 

Слід зазначити, що �̅�nзалежить не тільки від f, але і від співвідношення 

мономерів, наявності монофункціональних домішок, побічних реакцій за участю 

мономерів, реакційної здатності функціональних груп та впливу довжини 

ланцюга на активність реакційних центрів кінцевих груп. 

Незалежність реакційної здатності кінцевих функціональних груп від 

ступеня полімеризації отримав назву принцип Флорі. 

Як правило, цей принцип починає діяти після досягнення �̅�n значень 5-10. 

Що стосується мономерів, то їм в тій чи іншій мірі притаманна взаємозалежність 

функціональних груп: хімічне перетворення першої тягне за собою зміну 

активності другої. 

 

5.2 Основні поліконденсаційні процеси і механізми  

отримання полімерів 

 

Різноманітність використовуваних для поліконденсації мономерів, які є 

представниками багатьох класів хімічних сполук, обумовлює різноманітність 

механізмів процесів поліконденсації. Однак для них можна виділити загальні 

основні стадії: 

1) утворення реакційних центрів; 

2) утворення макромолекул реакціями росту і сполучення; 

3) припинення росту. 

В основі поліконденсаційних процесів лежать відомі реакції 

електрофільного або нуклеофільного заміщення. Практично всі промислові 

поліконденсаційні процеси – каталітичні. Механізми окремих хімічних реакцій, 

які відбуваються в процесі поліконденсації, є предметом вивчення органічної 

хімії. В межах хімії ВМС вивчають закономірності утворення 

макромолекулярної структури унаслідок взаємодії реакційноздатних груп, а 
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також вплив полімерної природи реагуючих та кінцевих продуктів процесу на 

особливості цієї взаємодії. 

 

5.2.1 Поліестерифікація 

 

Поліестерифікація – процес отримання поліестерів з низькомолекулярних 

гліколей та дикарбонових кислот: 
 

. 
 

Каталізаторами процесу можуть бути кислоти, основи, солі, окисли, 

алкоголяти, металоорганічні сполуки. 

При каталізі сильними протонними кислотами постадійний механізм 

процесу можна представити таким чином: 

1) утворення реакційного центру. Перший реакційний центр – карбонієвий 

катіон утворюється у наслідок протонування карбонільного Оксигену:  
 

. 
 

Швидкість утворення карбонієвого катіону залежить від сили кислоти. 

Іншим реакційним центром є атом Оксигену гідроксильної групи гліколю; 

2) утворення перехідного комплексу. Відбувається нуклеофільна атака 

атому Оксигену гідроксильної групи діолу на карбонієвий центр. Виниклий 

комплекс перетворюється у алкоксидовий іон, ця стадія є лімітуючою. Потім у 

алкоксидовому іоні відбувається міграція протона на один з гідроксилів з 

утворенням групи –ОН2
+: 
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; 

3) утворення естерного зв'язку і регенерація каталізатора. Завершальною 

стадією утворення естерного зв’язку є відщеплення від проміжного комплексу 

води з утворенням стабілізованого катіону, регенерація каталізатора – відрив та 

повернення в реакційне середовище протона: 

. 

Механізм каталізу солями, оксидами та іншими каталізаторами 

відрізняється тим, що активний центр виникає за рахунок утворення комплексу 

за участю молекули каталізатора і карбонільного Оксигену, що спричиняє 

підвищення електрофільності карбонільного Карбону. 

Перевагою розглянутого процесу є доступність мономерів. До недоліків 

слід віднести оборотність реакції естерифікації та побічні реакції, наприклад  

циклізація гліколей.   

 

5.2.2 Поліпереестерифікація 

 

Поліпереестерифікація – процес отримання поліестерів реакцією гліколей 

з естерами на основі дикарбонових кислот і нижчих спиртів. 

Найбільш типовим і практично значущим процесом отримання поліестерів 

таким методом є синтез поліетилентерефталату (ПЕТ). У промисловості ПЕТ 

отримують двостадійним способом:  

- перша стадія – переестерифікація диметилтерефталату етиленгліколем: 
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; 

- друга стадія – переестерифікація шляхом заміни гідроксієтоксильної 

групи однієї молекули оксіетилфталатним фрагментом іншої молекули: 

. 

У розглянутому випадку друга стадія відповідає поліконденсації за 

схемою: 

. 

Одностадійний процес синтезу ПЕТ не дозволяє отримати продукт з 

потрібними якісними характеристиками через практичну неможливість 

забезпечити ідеальну еквімолярність реакційних центрів, яка в двостадійному 

процесі реалізується за визначенням. 

 

5.2.3 Поліконденсація дихлорангідридів дикарбонових кислот з 

гідроксилвмісними сполуками 

 

Процеси отримання поліестерів із хлорангідридів дикарбонових кислот і 

діолів або бісфенолів проводять в розплаві, розчині або в умовах міжфазної 

поліконденсації за підвищеної температури відповідно до схеми: 

. 
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Оскільки HCl, що виділяється, практично не впливає на процес, акцептори, 

як правило, не використовують. Механізм процесу подібний до механізму 

отримання арамідів. Поліестери, синтезовані з використанням бісфенолів, 

отримали назву поліарилати. Продукти, що отримують з бісфенолу і фосгену – 

газоподібного хлорангідриду карбонатної кислоти,  називають полікарбонати. 

 

5.2.4 Поліконденсація дикарбонових кислот з діамінами 

 

Поліконденсацією дикарбонових кислот з діамінами отримують 

переважно лінійні поліаміди на основі аліфатичних мономерів. Процес 

здійснюють за підвищеної температури в умовах, коли дисоціація мономерів на 

іони практично виключена. 

. 

Один з вірогідних механізмів утворення поліамідів можна представити 

наступним чином: 

1) утворення реакційного центру. Аналогічно каталізу процесу 

естерифікації, перетворення карбоксильної групи в активний центр може 

відбуватися у присутності каталітичних кількостей протонних кислот. Але за 

підвищеної температури каталітичну дію на процес може здійснювати протон 

карбоксильної групи через проміжне утворення амонію: 

. 

. 

Носієм іншого реакційного центру є нуклеофільна аміногрупа; 

2) утворення амідного зв’язку. Нуклеофільна аміногрупа здійснює атаку на 

карбонієвий центр з утворенням проміжного амонієвого іону. В результаті 

міграції протону від атому Нітрогену на один з гідроксилів утворюється 

дигідрооксонієва група, яка відщеплюється з утворенням молекули води і 

гидроксилкарбонієвого катіону. Останній після відщеплення і повернення в 

реакційне середовище протона перетворюється в карбонільну групу: 
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. 

 

5.2.5 Поліконденсація дихлорангідридів дикарбонових кислот з діамінами 

 

Ароматичні поліаміди – араміди мають високу температуру плавлення, 

сумірну з температурою їхньої деструкції. Це унеможливлює отримання і 

переробку таких полімерів у розплаві. Альтернативою поліконденсації в масі 

може бути спосіб поліконденсації в розчині. Але ароматичні аміни мають значно 

меншу порівняно з аліфатичними активність в реакціях нуклеофільного 

заміщення. Через це для отримання арамідів із ароматичних дикарбонових 

кислот і діамінів у розчині потрібні підвищені температури, які вищі за 

температури кипіння доступних розчинників. Тому для отримання арамідів у 

розчині замість кислот використовують більш активні хлорангідриди: 

. 

Реакція йде по механізму SN2: 

 

Для зміщення рівноваги реакції в бік утворення продукту використовують 

акцептори HCl: луги, карбонати, нуклеофільні розчинники – диметилформамід, 

диметилацетамід, піридин. Як правило, такі процеси є гетерофазними і 

гетерогенними: хлорангідриди вводять у реакційне середовище у вигляді 

розчинів у органічних розчинниках, що не змішуються з водою, а аміни та 

акцептори HCl – у складі водної фази. Реакція відбувається на межі поділу фаз. 
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Процес проводять при зниженій температурі. З полімерів, отриманих таким 

способом, формують плівки і волокна безпосередньо з реакційної маси. Основне 

застосування арамідів – виробництво високомодульних волокон, зокрема 

Кевлар. 

 

 

5.2.6. Поліконденсація фенолу з формальдегідом 

 

Фенол з формальдегідом вступають в реакцію поліконденсації у 

присутності кислотних або основних каталізаторів. Особливістю фенол-

формальдегідної конденсації є те, що реакційні центри разом з їхніми носіями – 

функціональними групами – виникають безпосередньо в процесі утворення 

полімерів. Природа каталізатора обумовлює суттєві відмінності 

макромолекулярної будови продуктів поліконденсації. У наслідок кислотного 

каталізу утворюються лінійні ланцюгові олігомери, що отримали назву новолачні 

смоли У разі основного каталізу макромолекули мають розгалужену структуру, 

а продукти мають назву резольні смоли. 

 

5.2.6.1 Феноло-формальдегідна конденсація у присутності кислотних 

каталізаторів 

 

У якості кислотних каталізаторів фенол-формальдегідної конденсації 

використовують сильні і слабкі кислоти. З технологічних міркувань більш 

прийнятними є не сильні органічні кислоти: щавлева, трихлороцтова тощо. Ці 

кислоти легше видалити з продукту. Механізм процесу можна представити 

таким чином: 

) утворення карбонієвого катіону:  

; 

2) утворення реакційного центру – бензилкарбонієвого іону: 
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. 

Бензилкарбонієвий і хінонметидний катіони, що виникають в результаті 

відщеплення молекули води, мають дуже високу реакційну активність.  

Другим реакційним центром вважають фенол у вигляді цвітер-іону: 

; 

3) ріст ланцюга. Реакція відбувається через електрофільну атаку 

бензилкарбонієвого катіону на фенол та на фенольні ланки зростаючих ланцюгів: 
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. 

Продуктами кислотної фенол-формальдегідної конденсації є олігомери з 

�̅� ≤  5000. Більш високих значень молекулярної маси досягти не можливо через 

особливості процесу. Вони полягають у тому, що дуже активний карбонієвий 

катіон здатен реагувати не лише з фенолом, але і з фенольними ланками в 

зростаючих ланцюгах, що може спричинити утворення просторово зшитих 

структур. Цього вдається уникнути за рахунок порушення еквівалентності 

мономерів у бік надлишку фенолу. 

Як випливає з вищенаведених схем, метиленові ланки в 

макромолекулярних ланцюгах фенол-формальдегідних олігомерів можуть бути 

з’єднаними з фенольними в орто- і пара-положеннях. Але більш прийнятною є 

орто-орієнтація метиленової групи, тому що у цьому випадку утворюються так 

звані ортоноволаки, які мають кращі експлуатаційні характеристики. Для 

отримання ортоноволаків процес проводять за рН 4–7 у присутності оксидів і 

гідроксидів металів, зокрема цинку, магнію та алюмінію. Ці та подібні сполуки 

утворюють координаційні комплекси з фенольними похідними, сприяючи тим 

самим орієнтації карбонієвого катіону в орто-положення. У випадку оксиду 

цинку механізм орто-орієнтації можна представити такою схемою: 
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. 

 

5.2.6.2 Феноло-формальдегідна конденсація у присутності лужних 

каталізаторів 

 

Феноло-формальдегідна конденсація в основному середовищі може 

проходити у присутності таких каталізаторів як неорганічні луги та гідроксиди 

металів, карбонати, третинні аміни, аміак. Постадійний механізм процесу, 

каталізованого лугами, можна представити так: 

1) утворення 1-го реакційного центру – фенолят-аніону, що 

супроводжується його резонансною стабілізацією: 

; 

2) утворення 2-го реакційного центру – хінонметиду в результаті 

нуклеофільної атаки резонансно стабілізованої форми фенолят-аніону на 

електрофільний атом Карбону молекули формальдегіду: 
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. 

Слід заначити, що у лужному середовищі існувати у вигляді фенолят-

аніонів можуть не лише молекули фенолу, але і фенольні ланки зростаючих 

ланцюгів, тому вони також здатні утворювати гідроксиметиленові похідні та 

хінонметиді структури відповідно до вищенаведених схем перетворення фенолу. 

Лімітуючою реакцією на цій стадії є відщеплення гідроксил-аніону і утворення 

хінонметиду. Через це в олігомерних молекулах кінцевих продуктів лужної 

конденсації, яку проводять за надлишку формальдегіду, завжди присутні вільні 

гідроксиметиленові групи; 

3) ріст ланцюга. Відбувається електрофільна атака хінонметиду на 

фенолят-аніон з утворенням олігомерних фенолятів. У надлишку формальдегіду 

разом з лінійними гідроксифеніленметиленовими структурами утворюються 

розгалужені гідроксиметиленові похідні: 
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. 

У лужному середовищі, на відміну від кислого, гідроксиметиленові групи 

досить стабільні, тому навіть за надлишку формальдегіду та за умови 

дотримання певного температурного режиму процес проходить без утворення 

просторово зшитих продуктів.  

Так само як і за кислотної конденсації, присутність в реакційній суміші 

комплексоутворюючих сполук сприяє орто-орієнтації метиленових ланок. 

 

5.2.7 Поліконденсація карбаміду з формальдегідом 

 

Карбамідоформальдегідні смоли широко використовують у виробництві 

амінопластів, клейових композицій, композиційних матеріалів ДСП, ДВП та 

МДФ. 

Склад продуктів карбамідо-формалдегідної конденсації суттєво залежить 

від рН середовища: 

– за рН 11–13 утворюється переважно монометилолкарбамід; 

– за рН 7–8 утворюється моно- та N,N'-диметилолкарбамід; 

– за рН 1–4 утворюються лінійні, розгалужені та зшиті 

поліметиленкарбаміди. 

Через суттєву залежність від кислотності середовища процес ведуть у дві 

стадії: спочатку за рН не менше 7, а потім – не менше 4. Механізм процесу можна 

надати наступним чином: 

1) утворення монометилолкарбаміду в нейтрально-слабколужному 

середовищі: 
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 2) конденсація карбаміду, формальдегіду та монометилолкарбаміду в 

кислому середовищі: 

. 

3) конденсація монометилолкарбаміду в слабкокислому середовищі за 

підвищеної температури з утворенням лінійних та розгалужених продуктів: 

 

. 

На цій стадії основними реакціями є такі: 

а) 
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б) 

 

в) 

 

г) 

 

В присутності неорганічних та органічних кислот при 120-140°С подібні 

реакції призводять до утворення міжмакромолекулярних зшивок: 
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5.3 Основні закономірності лінійної поліконденсації 

 

У процесі поліконденсації на однакову кількість реакційних центрів може 

припадати різна кількість вільних мономерних молекул. Тому, на відміну від 

інших хімічних процесів, глибину процесу поліконденсації слід оцінювати не за 

концентрацією мономерів, а за загальною кількістю молекул у реакційній 

суміші, або за концентрацією реакційних центрів. Тоді середній ступінь 

поліконденсації можна представити як 

  

�̅�n =
𝑁0

𝑁
=

𝐶0

𝐶
 , (5.1) 
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де N0 та N – початкова та поточна кількості всіх молекул (реакційноздатних 

частинок) в реакційній суміші; С0 і С – початкова та поточна концентрації 

реакційних центрів. 

Ступінь завершеності процесу, або глибину поліконденсації можна 

виразити через ступінь конверсії реакційних центрів р – долю реакційних центрів 

від їх початкової кількості, зниклих протягом процесу: 

𝑝 =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
 . (5.2) 

 

5.3.1 Середня функціональність. Рівняння Карозерса 

 

Одним з основних понять в теорії та практиці поліконденсації є середня 

функціональність реакційної системи. 

Середня функціональність 𝑓  – відношення кількості (концентрації) всіх 

реакційних центрів до кількості (концентрації) всіх молекул-носіїв цих центрів: 

𝑓̅ =
𝐶0

𝑁0
=

𝐶

𝑁
=

∑(𝑁𝑖𝑓𝑖)

∑ 𝑁𝑖
 ; (5.3) 

де Ni і fi – відповідно поточна концентрація (кількість) і функціональність 

молекул і-го виду. 

В процесі поліконденсації наслідком реакції між двома будь-якими 

реакційноздатними частинками є зникнення двох реакційних центів та однієї 

частинки в реакційній суміші. Цю обставину можна інтерпретувати за 

допомогою наступного математичного виразу: 

𝑁 = 𝑁0 −
𝐶0 − 𝐶

2
,  

або 

𝐶0 − 𝐶 = 2(𝑁0 − 𝑁) (5.4) 

Розділивши (5.4) на С0: 

𝐶0 − 𝐶

𝐶0
=

2

𝐶0

(𝑁0 − 𝑁), (5.5) 

і зробивши в (5.5) підстановки: в лівій частині – з (5.2), а в правій – з (5.3), 

отримуємо 

𝑝 =
2

𝑓�̅�0

(𝑁0 − 𝑁) =
2

𝑓̅
(1 −

𝑁

𝑁0
) . (5.6) 

Підставивши в праву частину (5.6) з (5.1) маємо 

𝑝 =
2

𝑓̅
(1 −

1

�̅�n

) , (5.7) 

або 
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�̅�n =
2

2 − 𝑓�̅�
 . (5.8) 

Вираз (5.8) має назву рівняння Карозерса, на ім'я автора, який вивів його в 

1936 р. Для випадку, коли 𝑓 ̅= 2, рівняння спрощується: 

�̅�n =
1

1 − 𝑝
 . (5.9) 

Рівняння Карозерса має велике практичне значення. За його допомогою 

легко визначити потрібний склад реакційної суміші та необхідний ступінь 

конверсії для отримання потрібного результату. 

Аналіз (5.9) показує, що навіть при 𝑓̅  = 2 досягти високих значень �̅�𝑛 

можна лише за глибокої конверсії. Наприклад, досягти �̅�𝑛 = 1000 можливо, якщо 

ступінь конверсії буде не нижче 0,999. А за ступеня конверсії 0,95, який в 

загальній хімічній технології вважають дуже високим, можна отримати лише 

олігомерні продукти ( �̅�𝑛  = 20). Також можна визначити гранично досяжну 

ступінь полімеризації при 𝑓̅ < 2. Якщо 𝑓̅ = 1,99, то при р = 1 (що практично 

недосяжно), �̅�𝑛 ≤ 200, а якщо р = 0,99, то �̅�𝑛 ≈ 69. 

За допомогою рівняння Карозерса легко показати, що при 𝑓>̅ 2 конверсія 

реакційних центрів, як це відомо з практики, ніколи не буває повною, навіть за 

умови суворого еквівалентного співвідношення реагуючих між собою 

реакційних центрів. Це можна продемонструвати наступним прикладом. Якщо 

приготувати реакційну суміш із дифункціонального (Аа2) і трифункціонального 

(Вb3) мономерів, в якій співвідношення реагуючих реакційних центрів є 

еквівалентним, тобто суміш 3nАа2 + 2nBb3, в якій кількості реакційних центрів a 

i b є однаковими, середня функціональність такої суміші, відповідно до (5.3), 

дорівнюватиме: 

𝑓̅ =
3𝑛 ∙ 2 + 2𝑛 ∙ 3

2𝑛 + 3𝑛
= 2,4 . 

З практики поліконденсації відомо, що при 𝑓̅  2,01−2,05 утворюються 

розгалужені макромолекули, а за 𝑓̅ більше 2,05 виникають сітчасті структури. 

Тому при середній функціональності 2,4 суміш мономерів однозначно 

перетвориться у просторово зшитий полімер, тобто lim�̅�n → ∞. Тоді ступінь 

конверсії реакційних центрів дорівнюватиме 

𝑝 =
2

𝑓̅
(1 −

1

�̅�n

) =
2

2,4
(1 −

1

∞
) = 0,833 . 

З наведеного розрахунку випливає, що 1/6 загальної кількості вихідних 

реакційних центрів не прореагує. 

За допомогою рівняння Карозерса можна розрахувати кількість 

монофункціонального інгредієнту, необхідного для обмеження ступеня 

поліконденсації до необхідного значення. Наприклад, необхідно з мономерів аАа 

и bBb, припустивши, що р → 1, отримати продукт з �̅�n = 40. Для цього потрібно 

розрахувати необхідну 𝑓 ̅  реакційної суміші, а через неї – кількість 



97 

монофункціональної сполуки, наприклад Аа, при введенні якої в еквівалентну 

суміш біфункціональних мономерів слід очікувати потрібного результату. 

Потрібну середню функціональність системи можна розрахувати за допомогою 

(5.7), після чого розрахувати потрібну кількість монофункціональної сполуки, 

використавши вираз (5.3): 

𝑓̅ =
2

𝑝
(1 −

1

�̅�n

) =
2

1
(1 −

1

40
) = 1,95 =

0,5 ∙ 2 + 0,5 ∙ 2 + 𝑥 ∙ 1

0,5 + 0,5 + 𝑥
=

2 + 𝑥

1 + 𝑥
 , 

де х – мольна доля монофункціональної сполуки відносно еквімолярної суміші 

біфункціональних мономерів (якщо суму моль біфункціональних мономерів 

прийняти за 1). З наведеного розрахунку отримуємо, що вихідна суміш повинна 

мати такий мольний склад: n∙аАа + n bBb + 0,105n Аа. 

Вищенаведені викладки справедливі для стехіометричного 

співвідношення реакційних центрів мономерів. Але на практиці всі 

поліконденсаційні процеси проходять в умовах відхилення від стехіометрії. Іноді 

стехіометрію порушують цілеспрямовано. Якщо СAo< CBo, а СAo / CBo = q, то за 

умови 𝑓 ̅ = 2 рівняння Карозерса можна перетворити у такий вираз: 

�̅�𝑛 =
1 + 𝑞

1 + 𝑞 − 2𝑞𝑝
 (5.10) 

Рівняння (5.10) використовують для розрахунків та визначення умов 

поліконденсації для отримання полімерів із заданою молекулярною масою і 

однаковими кінцевими функціональними групами. Такі олігомери мають 

практичне значення, зокрема їх використовують у синтезі блокспівполімерів. 

Для досягнення високих значень ступеня поліконденсації і конверсії 

необхідні сувора еквівалентність мономерів і дотримання умов процесу, що 

запобігають зниженню еквівалентності в процесі синтезу. 

 

5.3.2. Термодинаміка поліконденсації 

 

Завданням вивчення термодинаміки поліконденсації є визначення 

принципово досяжної величини молекулярної маси (або �̅�n ) в залежності від 

умов проведення полімеризаційного процесу. Оскільки реакції поліконденсації є 

переважно оборотними, молекулярна маса полімеру набуває максимальних 

значень у стані хімічної рівноваги реакційного середовища. Термодинаміка 

поліконденсації, як і будь-якого хімічного процесу визначається зміною енергії 

Гіббса: 

Δ𝐺 = Δ𝐻 − 𝑇Δ𝑆 = −𝑅𝑇 ln 𝐾. 

Напрям і повнота протікання процесу поліконденсації, і, відповідно, 

величина �̅�n, обумовлені від’ємним значенням ΔG, що пов’язана з константою 

рівноваги К. Умовами досягнення високих значень молекулярної маси є 

зниження ентальпії та підвищення ентропії, тобто ΔН < 0; ΔS > 0. 

Поліконденсація – сукупність реакцій, кожна з яких може бути певною 

мірою оборотною. Як відомо, кількісною мірою оборотності процесу є 
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константа рівноваги К. Так само можна констатувати, що максимально 

досяжний ступінь завершеності реакції р пов’язаний із значенням К.  
У практиці поліконденсації вважають, що при р = 0,99–0,999 реакція є 

практично завершеною і зростання молекулярної маси припиняється. 

Елементарний акт росту ланцюга можна представити як реакцію утворення 

одного міжланкового зв'язку відповідно до схеми: 

 

де А і В – залишки реакційних центрів; а і b – відповідні фрагменти реакційних 

центрів, що утворюють побічний низькомолекулярний продукт. 

Якщо поточні концентрації реакційних центрів [Аа] і [Bb] представити 

відповідно як СА і СВ, концентрацію міжланкових зв’язків [А-В] – як САВ, 

концентрацію побічного продукту [a-b] – як Cab, початкові концентрації 

реакційних центрів при їх еквівалентному співвідношенні [Аа0] і [Bb0] – як СAo = 

CBo = C0, то можна записати наступне співвідношення: 

𝐶A = 𝐶B = 𝐶0(1 − 𝑝), (5.11) 

𝐶AB = 𝐶ab = 𝐶0𝑝 . (5.12) 

Якщо припустити, що коефіцієнти активностей реагуючих центрів 

дорівнюють 1, то для константи рівноваги розглянутого процесу з урахуванням 

(5.11) і (5.12) можна записати: 

𝐾 =
𝐶AB𝐶ab

𝐶A𝐶B
=

𝐶0𝑝𝐶0𝑝

𝐶0(1 − 𝑝)𝐶0(1 − 𝑝)
=

𝑝2

(1 − 𝑝)2
 . (5.13) 

З отриманої залежності випливає, що практично необоротна 

поліконденсація, тобто виконання умови р = 0,99–0,999, відповідає значенням 

К  104−106. За менших значень, для отримання продукту з високою 

молекулярною масою необхідно штучно зміщувати рівновагу, наприклад 

відведенням низькомолекулярного продукту з реакційного середовища. 

Поліконденсація може протікати при невисоких значеннях –ΔН до 

глибокого ступеня перетворення, якщо ΔS > 0, що в більшості випадків має місце 

у зв'язку з утворенням рухомого низькомолекулярного продукту. 

Комбінація виразів (5.12) та (5.9) дає залежність між константою рівноваги 

та ступенем поліконденсації: 

√𝐾 =
𝑝

1 − 𝑝
= 𝑝�̅�n . (5.14) 

Оскільки для більшості процесів поліконденсації характерні значення р, 

близькі до 1, то (5.14) можна спростити до вигляду: 

√𝐾 ≈ �̅�𝑛 . 

Звідси витікає, що при K > 105 немає практичних обмежень для отримання 

високомолекулярного полімеру, навіть без видалення низькомолекулярного 

продукту. 
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5.3.3 Кінетика поліконденсації: загальні уявлення 

 

З урахуванням принципу Флорі процес поліконденсації можна 

представити як одну хімічну реакцію типу А + В → АВ, де А і В – реакційні 

центри. Якщо знехтувати оборотністю процесу, що для початкових його стадій 

це цілком припустимо, то для швидкості поліконденсації можна записати: 

−
𝑑[A]

𝑑𝑡
= −

𝑑[B]

𝑑𝑡
= 𝑘[A][B] = 𝑘[A]2 = 𝑘[B]2, (5.15) 

Розділивши в (5.15) змінні та проінтегрувавши 

∫ −
𝑑[A]

[A]2

[A]𝑡

[A]0

= ∫ 𝑘𝑡

𝑡

0

, 

отримуємо 

1

[A]𝑡
−

1

[A]0
=  𝑘𝑡, (5.16) 

де [А]t та [A]0 – поточна та вихідна концентрації мономеру; k – ефективна 

константа швидкості реакції поліконденсації; t – час з початку реакції.  

[А]t можна виразити через [A]0: 

[A]𝑡 = [A]0(1 − 𝑝). (5.17) 

Підставивши (5.17) в (5.16), і зробивши нескладні перетворення, 

отримуємо 

�̅�n = 1 + 𝑘[A]0𝑡 ≈ 𝑘[A]0𝑡 . 

Відомі випадки, коли порядок реакції поліконденсації більше 2, наприклад 

поліестерифікація за відсутності сильної кислоти. В якості каталізатора тут 

виступає сама дикарбонова кислота, і кінетичне рівняння швидкості реакції 

поліконденсації має вигляд: 

𝑣ПК = 𝑘[COOH]2[OH] = −
𝑑[OH]

𝑑𝑡
= −

[COOH]

𝑑𝑡
= 𝑘[А]3. 

Розділивши змінні та проінтегрувавши, отримуємо: 

1

[А]2
−

1

[А0]2
= 2𝑘𝑡. (5.18) 

Зробивши підстановку (5.17) в (5.18), і виконавши нескладні перетворення 

отримуємо: 

�̅�n = √2𝑘𝑡[A0]2 . 
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5.3.4 Лінійна співполіконденсація 

 

Співполіконденсація – різновид поліконденсації, в якій беруть участь 

більше двох різних за будовою мономерів, якщо хоча б два з них містять однакові 

за будовою функціональні групи одного виду, або не менше двох мономерів, 

кожен з яких містить однаковий набір різних за будовою функціональних груп. 

Відповідно до вищенаведеного, процес співполіконденсації можна надати 

такими схемами: 

 

де А1, А2, В, X i Y – мономерні ланки різної хімічної будови; а і b – фрагменти 

носіїв реакційних центрів, що відщеплюються від мономерів при 

поліконденсації. 

Підхід до розгляду кінетики процесу співполіконденсації подібний до 

такого, що був застосований при розгляді радикальної співполімеризації. Перші 

елементарні акти взаємодії співмономерів на стадії росту ланцюга можна подати 

наступними схемами реакцій: 

 

З урахуванням принципу Флорі, швидкості цих реакцій можна виразити  

наступними рівняннями:  

−
𝑑[aA1a]

𝑑𝑡
= 𝑘1[aA1a][bBb]; 

−
𝑑[aA2a]

𝑑𝑡
= 𝑘2[aA2a][bBb]. 

Склад співполімеру на початкових стадіях процесу буде відповідати 

співвідношенню швидкостей зникнення мономерів – носіїв ланок А1 і А2, які 

ідентичні швидкостям утворення відповідних ланок у полімерному ланцюзі. 

Зрозуміло, що кількість ланок В у ланцюзі дорівнюватиме сумі кількостей ланок 

А1 і А2. Тому співвідношення швидкостей перетворення мономерів у мономерні 

ланки є характеристикою миттєвого складу співполімеру: 

 
𝑑[А1]

𝑑[А2]
=

𝑘1[А1]

𝑘2[А1]
= 𝑟

[А1]

[А2]
 , 

 
де r – константа співполіконденсації. 
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5.3.5 Тривимірна поліконденсація 

 

Якщо функціональність мономеру більше 2, то при поліконденсації 

утворюються розгалужені і просторово зшиті макромолекули. За таких умов у 

певний момент протікання процесу відбувається золь-гель поділ реакційної 

суміші, який отримав назву точка гелеутворення. В результаті гелеутворення 

система стає гетерофазною, а доля гель-фракції поступово зростає. Протягом 

деякого часу така система зберігає рухливість, а реакційні центри, що належать 

гель-фракції, продовжують брати участь у процесі. Після досягнення вмісту 

гель-фракції певного значення система втрачає рухливість і набуває стану, який 

позначають терміном гель-точка. Ступінь конверсії реакційних центрів в гель-

точці – т. зв. критичний ступінь завершеності реакції Ркр. – завжди менше 1, 

тому що втрата рухливості спостерігається до того, як всі реакційні центри 

прореагують (див. розділ 5.2.1). 

Важливою характеристикою процесу тривимірної поліконденсації є 

коефіцієнт розгалуження α, який відповідає ймовірності вступу третьої 

функціональної групи мономеру в реакцію з утворенням розгалуження. За Флорі, 

в точці гелеутворення, якщо хоча б один мономер має функціональність не 

менше 3, 

𝛼кр =
1

𝑓̅ − 1
 . 

 

5.4. Деякі особливості поліконденсації 

 

5.4.1 Побічні реакції і стадія припинення росту ланцюга при 

поліконденсації 

 

Побічні реакції при поліконденсації, як і самі процеси поліконденсації, 

різноманітні і залежать від природи мономерів, а також умов проведення 

процесу. Це можуть бути: 

- реакції циклізації – у випадку використання мономерів типу aAb, 

наприклад гідрокси- і амінокислот: 

, 

або мономерів типу аАа із схильністю до циклізації, наприклад етиленгліколю: 

 

- реакції елімінування – у випадку β-гідрокси- і β-амінокислот: 
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- переестерифікація, переамідування, що відбуваються за механізмами 

реакцій алкоголізу, ацидолізу, амінолізу, амідолізу тощо; 

- міжланцюговий обмін з утворенням блокспівполімерів. 

Поліконденсація – ступінчатий процес. За деяких ідеальних умов 

(fi = 𝑓 ̅= 2; відсутність побічних реакцій, домішок тощо) спостерігається лінійна 

залежність:  

�̅�n ≈ 𝑎𝜏, 

де а – коефіцієнт пропорційності; τ – час з початку процесу. 

Реакцію росту ланцюга в процесі поліконденсації можна зупинити на будь-

якій стадії, застосовуючи різні хімічні, фізико-хімічні та технологічні способи. 

До технологічних способів відносять зміну параметрів процесу. та ін. До 

хімічних та фізико-хімічних способів зупинки реакції росту можна віднести 

створення умов для поділу фаз, дезактивацію каталізатора, дезактивацію або 

хімічне перетворення реакційних центрів, введення в реакційну масу 

інгредієнтів, що знижують 𝑓 ̅або змінюють еквівалентність реакційних центрів. 

Найбільш типові прийоми зупинки росту ланцюга хімічними способами можна 

проілюструвати такими схемами: 

 

 

5.4.2 Способи проведення процесів поліконденсації 

 

Спосіб проведення процесу поліконденсації вибирають, враховуючі такі 

фактори:  

- властивості мономерів і одержуваних продуктів; 

- умовами і параметрами поліконденсації; 

- призначення і передбачуваний спосіб подальшої переробки та/або 

використання продукту.  

При цьому реакційні системи можуть бути гомо- і гетерофазними, а 

поліконденсаційні процеси – гомо- і гетерогенними. 
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5.4.2.1. Поліконденсація в розплаві 

 

Спосіб відрізняється простотою технологічного оформлення. Процес 

здійснюють за температури, як правило на 15–20°С вище температури плавлення 

продукту. Для запобігання небажаних окиснювальних процесів поліконденсацію 

в розплаві розпочинають під інертним газом, переважно азотом, потім – під 

вакуумом для видалення летких побічних продуктів. 

Основний недолік способу – ймовірність термодеструкції. 

Поліконденсацію в масі застосовують для отримання практично важливих 

багатотоннажних полімерів: аліфатичних поліамідів і поліестерів, алкідних 

смол, поліуретанів тощо. 

 

5.4.2.2. Поліконденсація в розчині 

 

Важливою перевагою способу є низька, порівняно з розплавом, в'язкість і 

теплопровідність реакційної суміші. Це нівелює дифузійний фактор, підвищує 

контрольованість процесу, знижує внесок побічних процесів. У ряді випадків 

досягають високого ступеня конверсії за рахунок азеотропної відгонки 

низькомолекулярного побічного продукту. 

До недоліків способу слід віднести невисоку, порівняно з попередньо 

розглянутим, продуктивність, а також додаткові витрати на виділення кінцевого 

продукту. 

Застосовують поліконденсацію у розчині переважно для отримання 

жорстколанцюгових полімерів у вигляді плівок і волокон, а також лакових 

розчинів. 

5.4.3.3. Поліконденсація в емульсії 

 

Процеси за даним способом належать до гетерофазних гомогенних. 

Реалізація цього способу (але не в механізм!) має багато спільного з емульсійною 

полімеризацією. Особливо це стосується дисперсійного середовища. Дисперсну 

фазу складає суміш мономерів, каталізатора (за необхідністю) і розчинника. 

Переваги та недоліки емульсійного способу подібні до випадку 

поліконденсації в розчині. 

 

5.4.3.4. Міжфазна поліконденсація 

 

Міжфазна поліконденсація належить до гетерофазних гетерогенних 

процесів. Її можна проводити з перемішуванням і без нього в системах рідина-

рідина і рідина-газ. В останньому випадку використовують газоподібні 

мономери: фосген, оксалілгалогеніди, деякі хлорангідріди перфторкарбонових 

кислот. Закономірності міжфазної поліконденсації істотно відрізняються від 

гомофазної: зокрема, процес ведуть при багатократному надлишку 

газоподібного мономеру. 
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