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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни „Хімія і фізика високомолекулярних 

сполук” охоплює наступні основні об’єкти: способи отримання полімерів, 

механізми реакцій отримання полімерів (радикальний, іонний), хімічні реакції 

полімерів, фазові, агрегатні, фізичні стани полімерів, розчини полімерів. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам 

теоретичні та практичні основи для подальшого успішного засвоєння дисциплін 

за фахом: технологія виробництва ВМС, полімери спеціального призначення. 

Викладання дисципліни „Хімія і фізика високомолекулярних сполук” 

передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

1. ЗНАТИ: 

1.1. Терміни і поняття, що використовуються в хімії і фізиці 

високомолекулярних сполук, і які рекомендовані комісією IUPAC. 

1.2. Класифікацію і номенклатуру полімерів. 

1.3. Методи синтезу найбільш поширених полімеризаційних та 

поліконденсаційних полімерів. 

1.4. Вплив всіх можливих факторів на якість полімерів при синтезі. 

1.5. Можливі методи хімічних та фізико-механічних перетворень 

полімерів. 

1.6. Фізико-механічні властивості полімерів у різних агрегатних, фазових 

та фізичних станах полімерів. 

1.7. Вплив на властивості полімерів хімічної будови та фізичного стану. 

2. ВМІТИ: 

2.1.  Писати реакції отримання полімерів за різними механізмами. 

2.2. Знати основні стадії протікання процесів одержання полімерів різними 

методами. 

2.3. Писати реакції хімічних перетворень полімерів під дією різних 

фізичних та хімічних чинників. 

2.4. Вміти розрізняти властивості полімерів у різних агрегатних, фазових 

та фізичних станах. 

2.5. Прогнозувати фізико-механічні властивості полімерів в залежності від 

будови та способу їх отримання. 

Студенти слухають лекції, з ними проводяться практичні заняття. Окрім 

аудиторних занять предмет вивчається студентами самостійно. При вивченні 

дисципліни рекомендується письмово відповісти на питання для самоперевірки, 

що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 

– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

– прослуховування лекцій згідно навчального плану; 

– практичні заняття з курсу; 
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– самостійна робота ( підготовка до лекцій; підготовка до практичних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 

контрольних заходів); 

– виконання домашніх завдань; 

– виконання індивідуальних завдань; 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання іспиту з дисципліни. 

Згідно навчального графіку студенти денної форми навчання виконують і 

захищають модульні контрольні роботи. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ КУРСУ  

                 «ХІМІЯ І ФІЗИКА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК»  

 

При вивченні дисципліни необхідно дотримуватись суворої 

послідовності, особливу увагу наділяти специфічним особливостям в будові 

полімерів з точки зору сучасних уявлень. 

Студент повинен знати, що полімери в залежності від структури 

макромолекул поділяють на лінійні, розгалуджені, драбинчасті, зіркоподібні, 

тривимірні зшиті. 

Необхідно засвоїти, що за складом макромолекулярного ланцюга 

полімери поділяються на карболанцюгові, гетероланцюгові, елементоорганічні. 

Слід звернути увагу на властивості полімерів, які залежать не тільки від 

будови макромолекул, але ї від їх хімічної структури та кількості складових 

ланок. 

Велику увагу також слід приділити теоретичним питанням, які пов’язані з 

реакціями полімеризації, поліконденсації і реакціями хімічних перетворень 

полімерних молекул. 

 

1.1. Загальна характеристика високомолекулярних сполук 

  

При вивченні курсу „Хімія і фізика високомолекулярних сполук” 

необхідно засвоїти, які речовини відносяться до високомолекулярних сполук, а 

також їх будову та властивості. Особливу увагу слід звернути на відзнаки ВМС 

від відповідних їм мономерів. 

 

1.2. Будова та властивості синтетичних полімерів 

 

При вивченні хімічної будови полімерів необхідно засвоїти принципи їх 

класифікації, розглянути номенклатуру полімерів. 

При вивченні будови і структури макромолекул необхідно зрозуміти, в 

чому різниця надмолекулярних структур кристалічних і аморфних полімерів, а 

також різниця між лінійними, просторовими і сітчастими полімерами, знати, як 

залежить структура полімерів, які одержують, від будови вихідних мономерів. 
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Необхідно мати уяву про полідисперсність макромолекул, знати, від яких 

факторів вона залежить. 

Слід звернути увагу на різні фазові стани полімерів, на перехід одного 

фазового стану в інший. 

Кристалічний фазовий стан характеризується наявністя тривимірного 

«дальнього порядку» в розташуванні ланцюгів і ланок. В аморфному стані 

спостерігається «ближній порядок». Слід засвоїти, що такий порядок 

дотримується на відстанях, які сумірні з розмірами молекул. 

Слід звернути увагу на поведінку полімерів в у силових, теплових і інших 

полях. 

Необхідно розглянути поведінку полімерах в розчинах, так як це має 

велике практичне значення як при переробці полімерів, так і при експлуатації 

полімерних виробів. 

Слід мати уяву про набухання макромолекул полімерів в розчинниках, 

про форму макромолекул в розчинах, про в'язкість розчинів полімерів і про 

методи визначення молекулярної маси. 

 

1.3. Полімеризація і ступінчаста полімеризація (поліприєднання) 

 

При вивченні данної теми студент повинен добре уяснити закономірності 

ланцюгової і ступінчастої полімеризації. Слід детально розібратись в механізмі 

реакцій радикальної та іонної полімеризації. Необхідно знати, з яких 

проміжних стадій складаються ланцюгові реакції. 

Особливу увагу необхідно звернути на реакції ініціювання – утворення 

активного центру, реакції зростання та обриву ланцюга. Також необхідно знати, 

в чому полягають реакції передачі ланцюга. 

Вивчаючи радикальну полімеризацію, слід звернути увагу на фактори, які 

впливають на швидкість і молекулярну массу полімера, на способи утворення 

вільних радикалів. 

В подальшому необхідно вивчити особливості іонної полімеризації, 

різницю її від радикальної полімеризації, вплив різних факторів на швидкість і 

молекулярну массу полімера, що одержують. Потрібно добре уяснити, що 

активними центрами в іонній полімеризації є іони, які містять позитивно чи 

негативно заряджений вуглецевий атом, який знаходиться в полі противоіона. 

Слід звернути увагу на те, що катіонна полімеризація відбувається під 

впливом сильних протонних та апротонних кислот, тобто каталізаторів, які є 

сильними акцепторами електронів. При вивченні катіонної полімеризації 

необхідно зрозуміти, як перебігає реакція в присутності співкаталізаторів. 

Необхідно розібратись в реакціях обриву ланцюга, які можуть протікати чи з 

регенерацією каталізаторного комплекса чи з виділенням галогеніду метала. 

При вивченні аніонної полімеризації слід звернути увагу на те, що 

реакція протікає під впливом каталізаторів, які виступають донорами 

електронів (лужні метали, аміди і гідриди лужних металів, металорганічних 

сполук). 
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За іонно-координаційним механізмом перебігає реакція полімеризації в 

присутності каталізаторів Циглера-Натта, які одержують сумісністю алкилів 

металів з галогенідами металів. При цьому слід звернути увагу на можливість 

утворення стереорегулярних полімерів. Необхідно засвоїти будову 

ізотактичного та атактичного полімерів. 

Розглянути процеси ступінчастої полімеризації (полімеризація 

формальдегіда, ε-капролактама, діізоціаната з діолами і інш.). 

Студент, який вивчає дисципліну, повинен засвоїти особливості реакцій 

полімеризації в блоці, суспензії, розчині чи в емульсії. 

 

1.4. Співполімеризація 

 

Студент повинен розібратись в рівнянні бінарної співполімеризації. Він 

повинен добре засвоїти, що в залежності від взаємного розташування 

мономерних ланок в макромолекулі, співполімери поділяються на наступні 

групи: статистичні, випадкові, прищеплені, періодичні, блок-співполімери, 

співполімери з послідовностями, що чергуються.  

Необхідно звернути увагу на методи розрахунку констант 

співполімеризації, на умови, в яких здійснюються синтези перерахованих вище 

співполімерів, вміти писати рівняння реакції одержання співполімерів і знати їх 

властивості. 

 

1.5. Поліконденсація і співполіконденсація 

 

При вивченні цього розділу необхідно звернути увагу на те, що реакція 

поліконденсації є ступінчастим та оберненим процессом. При цьому слід 

враховувати, що склад елементарної ланки полімеру, який одержують 

поліконденсацією, відрізняється від вихідних мономерів. 

Студент повинен знати основні закономірності реакції поліконденсації. 

Слід розрізняти два типи реакції поліконденсації: гомополіконденсація і 

гетерополіконденсація. Необхідно знати особливості цих реакцій і вміти писати 

рівняння реакцій. 

 

 

1.6. Хімічні перетворення високомолекулярних сполук 

 

При вивченні цього розділу необхідно звернути увагу на особливість 

хімічних перетворень високомолекулярних сполук. Треба знати, що шляхом 

хімічних перетворень полімерам можуть надаватись унікальні фізико-хімічні 

властивості, відсутні у вихідних полімерах. Слід звернути увагу на методи 

деструкції і стабілізації полімерів.        
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2. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ, ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ 

ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК 

Жива та нежива природа складається переважно із високомолекулярних 

сполук. Тільки вода та повітря поширені в природі так само широко, як 

високомолекулярні сполуки. 

Органічні ВМС рослинного світу – це полісахариди, лігнін, пектинові 

сполуки. Цінні механічні властивості деревини обумовлені тим, що вона 

являє собою композиційний матеріал, де полісахарид – целюлоза у вигляді 

видовжених, орієнтованих міцел, являє собою арматуру, скріплену лігніном, 

який перебуває у вигляді просторово побудованих сітчастих макромолекул. 

Волокна бавовни, льону складені також із ще більш видовжених міцел 

целюлози. Головною складовою часткою картоплі, пшениці, жита, вівса, 

кукурудзи, рису є також полісахарид – крохмаль.  

Рослинний світ являє собою гігантське виробництво ВМС. Вихідною 

сировиною для рослин є двоокис вуглецю і вода, які в присутності 

каталізаторів – ферментів та сонячного світла перетворюються рослинами в 

полісахариди, а ті, шляхом подальших реакцій, перетворюються в лігнін та 

інші сполуки, які містяться в рослинах. 

Основою тваринного світу виступають також високомолекулярні сполуки 

– білки. 

Таким чином, існування рослинного та тваринного світу являє собою 

синтез, перетворення та розпад ВМС, а в геологічних проміжках часу це 

процеси еволюції. 

Початкові теоретичні відомості про полімери були сформульовані Поляні 

в 1921 р. Ці відомості носили назву теорії «малих блоків».  

Г.Штаудінгер був супротивником вищезгаданої теорії та розглядав 

полімери як новий клас сполук з макромолекулярною ниткоподібною 

структурою – клас високомолекулярних сполук.  Саме Штаудінгер провів 

заміщення гідроксильних груп целюлози на ацетатні, склав тим самим 

основу нового типу реакцій під назвою «полімераналогічні перетворення». 

В 1929 р. Карозерс опублікував свої роботи щодо дослідження реакції 

поліконденсації біфункціональних сполук і умов одержання з них лінійних 

полімерів. Ці роботи остаточно підтвердили справедливість теорії 

макромолекулярної будови полімерів, а відповідно, і існування класу 

високомолекулярних природних та синтетичних сполук. 

На початку ХХ сторіччя був впроваджений у виробництво перший 

синтетичний полімер, який дістав назву бакеліт (реакція фенола з 

формальдегідом). 

Спочатку штучні та синтетичні ВМС були простими замінниками 

традиційних матеріалів деревини, металів та інших природних матеріалів. 

Але розвиток техніки, виникнення нових галузей промисловості вимагали не 

тільки збільшення обсягу виробництва тих чи інших матеріалів, але і нових 

матеріалів з особливими властивостями.  
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Зараз неможливо собі уявити якусь галузь виробництва, яка б не 

використовувала високомолекулярні сполуки за прямим призначенням, або 

як допоміжні матеріали. 

 

2.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук 

 

Високомолекулярні сполуки – це сполуки, які складаються з молекул 

великих розмірів з величезною молекулярною масою (понад 5000). 

Молекула високомолекулярної сполуки – макромолекула. 

Полімер – це високомолекулярна сполука, молекули якої складаються з 

великої кількості однакових чи різних за будовою атомних угрупувань, які 

повторюються, поєднуючись між собою хімічними чи координаційними 

зв'язками в довгі лінійні або розгалуджені макромолекули чи ланцюги. 

(А)n 

- А – А- А – А – А – А - , 

де А – складова елементарна ланка. 

Ступінь полімеризації (n, Р) – число яке показує, яка кількість 

елементарних ланок входить в дану макромолекулу. 

Р = М/m, 

де М – молекулярна маса полімеру; 

     m – молекулярна маса складової елементарної ланки. 

 Полімери, які складаються з різних типів ланок (- А – А – В – А – С – 

 - С – В – А- А – В - ), мають назву співполімери.  

    Олігомер – сполука, молекулярна маса якої знаходиться в інтервалі 500 

– 5000.  

Олігомери займають проміжне положення між полімерами та 

мономерами. Внаслідок близькості фізичних властивостей вони не можуть 

бути розподілені на індивідуальні сполуки (не можливо в межах одного 
0
С 

визначити Ткип., Тпл.)   

За формою макромолекул полімери бувають: 

- лінійні; 

 
- розгалуджені; 

 
- сітчасті (тривимірні). 
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        Сітчасті полімери неможливо розплавити, розчинити, визначити 

молекулярну масу. 

 

 

2.2. Класифікація і номенклатура полімерів. 

Класифікація високомолекулярних сполук: 

 

- за походженням полімери бувають: 

- природні (натуральні): білки, целюлоза, крохмаль, каучук; 

- штучні – одержані з природних полімерів шляхом хімічної 

модифікації (3-нітроцелюлоза); 

- синтетичні – одержані з низькомолекулярних сполук синтетично 

(поліолефіни, поліуретани, поліепоксиди). 

2) за хімічною будовою складової повторної ланки: 

- органічні; 

- неорганічні; 

- елементоорганічні. 

3) за однорідністю основного ланцюга: 

- гомоланцюгові; 

- гетероланцюгові. 

4) за відношенням до нагрівання полімери поділяють на: 

- термопластичні; 

- термореактивні. 

5) за еластичністю: 

- еластомери; 

- пластомери. 

6) лінійні полімери класифікують за стереорегулярністю: 

- ізотактичні; 

- синдіотактичні; 

- атактичні. 

Ізотактичні і синдіотактичні мають назву стереорегулярні полімери. 

 

Номенклатура полімерів. 

 

Раціональна номенклатура – назва полімеру складається з назви 

елементарної ланки з приставкою полі. 

n CH2=CH2
n

CH2 CH2

 
етилен            поліетилен  

  

Систематична номенклатура – назва полімеру складається з назви 

елементарної ланки полімеру за номенклатурою IUPAC. 

 
n CH2=CH2

n
CH2

 
етилен            поліметилен  
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2.3. Методи синтезу високомолекулярних сполук 

 

  Одержання ВМС з НМС 

 
 

       полімеризація                    ступінчаста                     поліконденсація  

                                                             полімеризація 

                                                (поліприєднання) 

Особливості процесів полімеризації і поліконденсації наведено в таблиці 

1. 

Таблиця 1. 

Особливості процесів полімеризації і поліконденсації 

 

Параметри процесу Полімеризація Поліконденсація 

Характеристика 

процесу 

Ланцюговий процес Ступінчастий процес 

Механізм процесу 

 

Послідовне приєднання 

молекул мономеру до 

активного центру 

зростаючого полімерного 

ланцюга за радикальним 

або іонним механізмом 

Реакція заміщення 

Зворотність процесу незворотня зворотня 

Виділення НМС Звичайно не виділяються Виділяються в більшості 

випадків і можуть 

здвинути рівновагу в бік 

утворення вихідних 

сполук 

Будова елементарної 

ланки 

Еквівалентно будові 

молекули мономеру 

В більшості випадків 

відрізняється від будови 

вихідних мономерів 

внаслідок виділення НМС 

Зникнення молекул 

мономеру 

Наприкінці реакції На початкових стадіях 

реакції 

Залежність 

середньомолекулярної 

маси від ступеня 

перетворення 

Не залежить.  

ВМП присутні на 

початкових стадіях реакції 

Залежить.  

ВМП присутні тільки при 

високій ступені 

перетворення. 
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3. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ САМОПІДГОТОВКИ ЗА ТЕМОЮ 

«ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЛІМЕРИ. ОДЕРЖАННЯ 

ПОЛІМЕРІВ РАДИКАЛЬНО ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ» 

 

Практичне заняття №1 (1 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

Тема: Загальні відомості про полімери. Одержання полiмерiв радикальною 

полімеризацією 

 

Згідно варіанту, виданого викладачем (таблиця 2), навести назву полімеру за 

раціональною та систематичною номенклатурою. Класифікувати полімер за 

класом, підкласом, групою, підгрупою. 

Таблиця 2 

№ 

варіан

та 

Формула елементарної 

повторної ланки 

полімеру 

№ 

варіан-

та 

Формула елементарної повторної  

ланки полімеру 

1 2 3 4 

1 CH

CH3

CH2

 

14 

CH2 C

CH3

OCH3

OC

 

2 CH CH2

CN

 

15 

CH2 C

Cl

Cl

 

3 -СН=СН- СН2-СН2- 16 

CH2 C

H

Cl  
4 CH CH2

 

17 

CH2 C

OCH3

OC

H

 

5 CH

C2H5

CH2

O

 

18 

 

 

 

 

 

CH3

CH3

Si O
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1 2 3 4 

6 -СН2-СН2- 19 

P N

Cl

Cl  
7 F

C

F

F

C

F  

20 

O CH2 CH2O C

O

C

O

 

8 F

Cl

C

F

C

F  

21 

C

O

NH (CH2)4(CH2)6  

9 

CH2 C

CH3

 

22 

CH2 C

CH3

OC

H

O

 
10 

CH2 C

OCH3

OC

H

 

23 CH

CH3

CH2

O  

11 

CH2 C

H

Cl  

24 C2H5

Si

C2H5

O

 
12 

CH2 C

Cl

Cl

 

25 

C CH2

CH3

CH3

 
13 

CH2 C

CH3

OCH3

OC

 

26 

CH3

CH3

Si O
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4. ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРІВ МЕТОДАМИ ІОННОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

 

Іонна полімеризація на відміну від радикальної характеризується 

гетеролітичним розривом зв'язків в мономері. Розрив подвійного зв'язку 

відбувається під впливом каталізаторів, які утворюють іони. Реагуючи з 

молекулою мономеру, іони каталізатору перетворюють її в стан іона, і в 

подальшому полімеризація протікає за механізмом ланцюгових реакцій. 

В залежності від знаку іона на кінцевому атомі зростаючого ланцюга 

розрізняють аніонну та катіонну полімеризацію. В першому випадку атом 

вуглеця зростаючого ланцюга має негативний заряд, в другому – позитивний. 

Подібно до радикальної полімеризації, макромолекули при іонній 

полімеризації формуються внаслідок трьох послідовних етапів: 

- утворення активних (іонних) центрів; 

- зростання ланцюга; 

- обрив ланцюга.  

Наведемо приклади мономерів, які можуть полімеризуватися за  

відповідним механізмом іонної полімеризації: 

 

МЕХАНІЗМ ІОННОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

 
                              аніонний                 катіонний                 обидва механізми 
     акрилати, акрилонітрил                ізобутилен                             стирол 

                                                        прості вінілові ефіри 

Малополярні мономери при аніонно-координаційній полімеризації майже 

не утворюють стереорегулярних послідовностей, для них потрібні каталітичні 

системи з кращою здатністю до координації мономерів, яку виявили 

каталізатори Циглера-Натта. 

Для одержання цих каталізаторів використовують металоорганічні 

сполуки металів 1-3 груп періодичної системи і перехідні метали 4-8 груп, у 

яких недобудована проміжна електронна оболонка (титан, ванадій, хром, 

цирконій). При взаємодії цих компонентів виникають комплексні сполуки, які і 

виступають у ролі каталізаторів. На прикладі класичної системи Циглера-Натта 

ці реакції протікають у вуглеводневих розчинниках за такою схемою: 

TiCl4 AlR3
TiCl3 AlR2Cl+ +  

Розглянемо елементарні стадії процесу полімеризації на поверхні 

біметалевих каталізаторів на прикладі полімеризації пропілену, коли замісник 

мономеру  являє собою групу СН3. 

1. Активація і поляризація мономеру на поверхні каталізатора, на 

якій знаходяться позитивні і негативні центри титану і 

алкільного замісника координованого титаном і алюмінієм. 

2. Орієнтація поляризованої молекули на іонній парі каталізатора. 
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Ti Al

Cl

Cl

Cl

R
R

R

+

+

+

H2C

CH

H3C

 
3. Координація мономеру на атомі титану. 

Ti Al

Cl

Cl

Cl

R
R

R

+

+

+

H2C

CH

H3C

 

 

4. Впровадження молекули мономеру у координаційну сферу 

комплексу з утворенням шестичленного перехідного 

біметалевого комплексу за участю титану і алюмінію. 

5.  

Ti Al

Cl

Cl

Cl

R

R

+ +

C
H3C

CH2
R

+

 
6. Регенерація каталізатора шляхом міграції алкільного радикала 

разом з α-вуглецевим атомом мономеру на кінець ланцюга і 

відтворенням будови каталізатора заміною алкільного радикала 

молекулою мономеру, який своїм β-вуглецевим атомом 

приєднується до атома алюмінію. 

7.  

Ti Al

Cl

Cl

Cl

R

R

+ +

CHH3C

CH2

R

 
 

Обрив ланцюга на комплексних каталізаторах відбувається не так, як при 

радикальній полімеризації, коли радикал, як активний центр, припиняє своє 

існування тільки за рахунок рекомбінації або диспропорціонування. У іонних 

процесах, розглядаючи обрив ланцюга, йдеться про припинення зростання 

матеріального ланцюга, а не кінетичного. 
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5. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ САМОПІДГОТОВКИ ЗА ТЕМОЮ 

«ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРІВ МЕТОДАМИ ІОННОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ» 

 

Практичне заняття №2 (3 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

Тема: Одержання полімерів методами іонної полімеризації  

 

Діяльність студентів: 

Навести механізм катіоної полімеризації.  Аніонна полімеризація. Іонно-

координаційна полімеризація на каталізаторах Ціглера-Натта. 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення іонній полімеризації. 

2. Які ініціатори використовують при проведенні катіонної полімеризації? 

3. Охарактеризуйте стадію зростання ланцюга при катіонній полімеризації. 

4. Охарактеризуйте реакції обриву ланцюга при катіонній полімеризації. 

5. Охарактеризуйте реакції передачі ланцюга при катіонній полімеризації. 

6. Наведіть рівняння швидкості катіонної полімеризації. 

7. Дайте визначення аніонній полімеризації. 

8. Які мономери полімеризуються за аніонним механізмом? 

9. Які відомі ініціатори аніонної полімеризації? 

10. Наведіть механізм полімеризації стирола під впливом аміда калія. 

11. Що таке «живі» полімери? 

12. Як вплива полярність середовища і температура полімеризації на швидкість 

зростання ланцюга при іонній полімеризації? 

13. Дайте визначення аніонно-координаційній полімеризації. 

14. Які каталізатори використовують при аніонно-координаційній 

полімеризації? 

15. Наведіть механізм полімеризації олефінів на каталізаторах Циглера-Натта. 

16. Назвіть галузі застосування каталізаторів Циглера-Натта. 

 

 

6. ПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ 

 

Поліконденсація - це ступінчастий процес одержання полімерів з бі- та 

більш функціональних сполук, при якому зростання макромолекул відбувається 

шляхом хімічної взаємодії функціональних груп молекул мономерів між собою 

та з полімерами, які накопичуються в ході реакції, а також молекул полімерів 

між собою (відбувається зникнення двох активних центрів при кожному акті 

взаємодії). 

+n aAa n bBb a (AB)n b + (2n-1)ab

n aAb a(A)nb + (n-1)ab

I.

I.I.  
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В 2 розділі було наведено порівняльну характеристику процесів 

полімеризації і поліконденсації за основними параметрами цих методів. 

Поліконденсацію можливо розглядати за окремими елементарними 

стадіями: 

- виникнення реакційного центру; 

- зростання макромолекули; 

- припинення росту; 

- побічні реакції. 

Функціональною групою називають частину молекули мономеру, яка 

визначає його належність до того чи іншого класу сполук і яка має характерну 

реакційну здатність. Функціональна група обумовлює поведінку мономера в 

хімічних реакціях. 

Реакційним центром в мономері є активна частина (звичайно один з 

атомів) молекули, який безпосередньо  приймає участь в хімічній взаємодії. В 

результаті взаємодії реакційних центрів утворюється міжланковий зв'язок. 

Так, в функціональних групах – NH2 і – OH реакційними центрами є 

атоми водню, а в групах –N=C=O атом азоту. 

В таблиці 3 наведено міжланковий (формуємий) зв'язок, формулу 

низькомолекулярного продукту (НМП), а також тип полімеру, який одержують 

при поліконденсації мономерів з відповідними функціональними групами (а, b). 

Таблиця 3. Поліконденсації мономерів з відповідними функціональними 

групами (а, b). 

а b Формуємий зв'язок НМП, який 

виділяється 

Тип полімеру 

1 2 3 4 5 

–ОН –ОН –О– H2O прості 

поліефіри 

 

–ОН C

O

OH 
C

O

O  

 

H2O 

 

 

складні 

поліефіри 
 

–ОН C

O

Cl  
C

O

O  

HCl 

 

–ОН 
C

O

OCH3  

C

O

O  

CН3ОН 

–NН2 –NН2 –NН– NН3 полііміни 
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–NН2 

 

 

C

O

OH C

O

NH  

H2O поліамід 

1 2 3 4 5 

–NН2 
C

O

Cl  C

O

NH  

HCl 

 

поліамід 

C

O

OH 
C

O

OH C

O

O C

O

 

H2O поліангідрид 

 

–NН2 
C

O

H  

 

N C

H  

 

H2O 

 

гліфові 

основи   

–CH2Cl Na
+
S

- 
–CH2–S– NaCl полісульфіди 

 

–N=C=O 

 

–ОН C

O

NH O  

 

NaCl 

 

поліуретан 

 

–N=C=O 

 

–NН2 C

O

NH NH  

 

NaCl 

 

полікарбамід 

Si OH

 

 

Si OH

 

 

Si SiO

 

 

H2O 

 

 

полісилоксани 

Si Cl

 

HCl 

 

 

Функціональність – це число реакційних центрів (чи функціональних 

груп) в одній молекулі. Від значення функціональності залежить можливість 

утворення лінійних, розгалуджених чи тривимірних макромолекул. Так, при 

поліконденсації біфункціональних мономерів утворюються лінійні ланцюги: 

n  Cl - CO - R - CO - Cl + nH2N - R
/
 - NH2

- (2n-1) HCl

- CO - R - CO - NH - R
/
 - NH -

n+m

Cl H
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У випадку використання мономеру з трьома функціональними групами, 

можливе одержання розгалудженого тривимірного просторового полімеру, 

наприклад: 

CH2OH

CH2OH

CH2

C6H4

+

-(2n+m)-1 H2O

H - C - CH2OH  HOOC - C6H4  - COOHn m

O - CO - C6H4 - CO -O- CH2- CH - CH2-O- CO - C6H4  - CO - O

O = C - O

O = C - O - CH2

O - CO - C6H4 - CO -O- CH2- CH - CH2-O  

Середню функціональність 
f

 можна визначити за рівнянням: 

f =
Nifi

Ni

,
                                              (6.1) 

де Nі – число молекул з функціональністю fi. 

Очевидно, що загальна кількість молекул на початку реакції у реакційній 

суміші буде N0, а їх концентрація С0, тоді: 

Ni C0 Ni C0 N0N0 f= ; = ; = f .                (6.2)  

Якщо знехтувати побічними реакціями, що можуть відбуватись під час 

поліконденсації, то можна вважати, що утворення кожного міжланкового 

зв'язку відбувається за рахунок реакцій двох функціональних груп, які належать 

двом різним молекулам. Тоді за кожен акт поліконденсації число 

функціональних груп буде зменшуватись вдвічі, а число молекул буде 

зменшуватись на одиницю. Загальне число молекул в реакційній суміші через 

деякий час досягне: 

               
C0

N N0= - C-

2
,
  

звідки  

                   
C0 NN0C = -- 2 .

 

Розділивши ліву і праву частину цього рівняння на С0,одержимо не що 

інше, як рівняння ступеня перетворення: 
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C0 NN0C
=

-- 2 .p =
C0 C0  

Якщо в останньому рівнянні вихідну концентрацію функціональних груп 

С0 визначити через число молекул із рівняння (6.2), одержимо: 

NN0=
-

-
2p =

f N0

2

f

2 N

f N0

.

                                                   (6.3) 

Скориставшись значенням середньочислового ступеня поліконденсації: 

C0

N

N0

C
= ,xn =

       

 рівняння 6.3 можна переписати в такому вигляді: 

2N= ,

xn

p 2

f
-

f                                                               (6.4) 

Звідки середній ступінь поліконденсації буде визначатись за формулою: 

=xn
p

2

f-2
.

                                                                    (6.5) 

Рівняння (6.4) і (6.5) вперше були одержані в 1936 році К.Карозерсом і 

набули широкого застосування, особливо при розрахунках ступеня 

поліконденсації складних сумішей мономерів з різною функціональністю. 

Із рівняння (6.5) видно, що ступінь поліконденсації (середньочислова 

молекулярна маса) залежить від середньої функціональності і глибини реакції, 

що істотно відрізняє поліконденсаційні процеси від полімеризаційних, у яких 

ступінь полімеризації залежить від співвідношення швидкостей зростання і 

обриву ланцюга. Крім того, якщо при полімеризації полімер утворюється уже 

на початку реакції, задовго до повної конверсії мономеру, то при 

поліконденсації, як видно із рівняння Карозерса, тільки при майже повному 

вичерпанню функціональних груп (при р, що наближається до одиниці), тобто 

для деяких мономерів може бути надто великий. 

Приклад 1. Візьмемо для реакції дві монофункціональні сполуки  і 

уявимо собі, що реакція пройшла на 100 %, тобто р=1. 

AB+aA  bB + ab 

За рівнянням (6.1) визначимо середню функціональність, яка в цьому 

випадку буде дорівнювати одиниці. Ступінь поліконденсації за рівнянням (6.5) 

буде дорівнювати 2, тобто, монофункціональні сполуки при конденсації 

можуть утворювати тільки димери. 

Приклад 2. Реакція відбувається між двома дифункціональними 

мономерами, що взяті в однаковому мольному співвідношенні. 

+n aAa n bBb a (AB)n b + (2n-1)ab  
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Середня функціональність при fi=2 і NI=1 за рівнянням (6.1) дорівнює: 

f
=   2·1 +2·1   = 2 

1+1 

Рівняння Карозерса (6.4) і (6.5), при використанні дифункціональних 

мономерів, взятих в еквімолярній кількості, приймуть такий вигляд: 

= ,

xn

p -1
1

                                                             (6.6) 

=xn
p-

.
1

1                                                                    (6.7) 

Уявимо, що прореагувало 90% функціональних груп, тобто р=0,9 (для 

реакцій органічної хімії це дуже висока ступінь перетворення), ступінь 

поліконденсації при таких умовах за рівнянням (6.7), буде дорівнювати 10. Це 

невелика ступінь поліконденсації і треба продовжувати реакцію або знаходити 

інші умови для повного використання функціональних груп, тобто шукати 

засоби збільшення ступеня перетворення р. При р=0,99, середній ступінь 

поліконденсації буде дорівнювати 100, при р=0,999, середній ступінь 

поліконденсації буде дорівнювати 1000 і тільки при р=1 ступінь 

поліконденсації буде максимальною, нескінченно великою. 

Висновком цього прикладу має бути те, що для одержання 

високомолекулярного поліконденсаційного полімеру треба провести реакцію 

так, щоб прореагували як можна більше функціональних груп, щоб реакція 

була незворотньою, щоб не було побічних реакцій функціональних груп і таке 

інше. 

 

 

7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ САМОПІДГОТОВКИ ЗА ТЕМОЮ 

«ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРІВ МЕТОДАМИ ПОЛІКОНДЕНСАЦІЇ» 

 

Практичне заняття №3 (5 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

Тема: Одержання полімерів методами поліконденсації 

 

Діяльність студентів: 

Надати загальні відомості про реакції поліконденсації. Мономери для 

процесів поліконденсації. Функціональність мономерів та їх вплив на будову 

полімеру. Загальна схема процесу поліконденсації. Механізми найбільш 

розповсюджених процесів поліконденсації. 
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Завдання 1. 

1. Дайте визначення поліконденсації. 

2. Порівняйте методи полімеризації і поліконденсації. В чому основні 

переваги і недоліки методу поліконденсації? Наведіть приклад полімерів, 

які одержують цим методом. 

3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, функціональність 

якого дорівнює 2, и мономер В з функціональністю 2. Реакція пройшла на 

84%. 

    Знайдіть, чому дорівнює середній ступінь поліконденсації. 

 

     Завдання 2. 

1. В чому різниця рівноважної поліконденсації від нерівноважної? В якому 

випадку одержують полімер з більш високою молекулярною масою і 

чому? 

2. Що називають реакційним центром в мономері для поліконденсації? 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

n HO C

O

OH RR
/ C

O

+ HO OHn X + Y  
 

Завдання 3. 

1. Що називають функціональною групою в молекулі мономера? Наведіть 

приклади функціональних груп в мономерах. 

2. Як розрахувати середю функціональність системи? Чому 

функціональність є важливою характеристикою мономерів? 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

 

n + 1 + n X + Y

OH

CH2O ,

 
де n не більше 8-10 

 

Завдання 4. 

1. Рівняння Карозерса. Чому правило Карозерса спостерігається незавжди? 

2. Які Ви знаєте прийоми підвищення молекулярної маси полімера при 

поліконденсації? 

3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, функціональність 

якого дорівнює 3, и мономер В з функціональністю 4. Мономери взяті в 

співвідношенні, при якому дотримується еквівалентність функціональних 

груп. 

   Визначіть середню функціональність мономерів і ступінь перетворення.  
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Завдання 5. 

1. Механізм поліконденсації. 

2. Вплив різних факторів на швидкість поліконденсації і молекулярну масу 

полімеру. 

3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, функціональність 

якого дорівнює 1, и мономер В з функціональністю 1. Реакція пройшла на 

100%. 

    Знайдіть, чому дорівнює середній ступінь поліконденсації. 

 

Завдання 6. 

1. Функціональність мономеру і як її визначають.  

2. Як класифікують поліконденсацію в залежності від природи 

мономеру? 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

n HO C

O

OHR C

O

+HO OHn X + YC

H

C

H

 
 

Завдання 7. 

1. Чим характеризується рівноважна поліконденсація? 

2. Утворення реакційних центрів при поліконденсації. 

3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, 

функціональність якого дорівнює 2, и мономер В з функціональністю 

3. Мономери взяті в співвідношенні, при якому дотримується 

еквівалентність функціональних груп. 

   Визначіть середню функціональність мономерів і ступінь перетворення.  

 

Завдання 8. 

1. Характеристика стадії виникнення макромолекул при поліконденсації. 

2. Які побічні реакції супроводжують поліконденсацію? 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

HO OHn X + YSi

R

R  
 

Завдання 9. 

1. Способи проведення поліконденсації. 

2. Вплив основних факторів на поліконденсацію в розплаві. 

     3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, 

функціональність якого дорівнює 2, и мономер В з функціональністю 2. 

Реакція пройшла на 75%. 

    Знайдіть, чому дорівнює середній ступінь поліконденсації. 
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Завдання 10. 

1. Вплив основних факторів на поліконденсацію в розчині. 

2. Залежність властивостей полімерів від способу і умов поліконденсації. 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

 

n HO C

O

OH RR
/ C

O

+ n X + YH2N NH2  
 

Завдання 11. 

1. Залежність ступеня поліконденсації від глибини реакції. 

2. Вплив співвідношення мономерів на ступінь поліконденсації. 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

n HO C

O

OH RR
/ C

O

+ HO OHn X + Y  
 

 

Завдання 12. 

1. Швидкість реакції для умовно необернених процесів. 

2. Поліконденсація, яка відбувається за катіонним механізмом. 

3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, 

функціональність якого дорівнює 2, и мономер В з функціональністю 

4. Мономери взяті в співвідношенні, при якому дотримується 

еквівалентність функціональних груп. 

   Визначіть середню функціональність мономерів і ступінь перетворення.  

 

Завдання 13. 

1. Механізм аніонної поліконденсації. 

2. Стадія закінчення зростання макромолекул при поліконденсації. 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

n OCN R R
/+ n XNCO HO OH  

 

Завдання 14. 

1. Співполіконденсація. Тривимірна поліконденсація. 

2. Механізм поліконденсації фенола з формальдегідом. 

3. В реакції поликонденсації приймає участь мономер А, 

функціональність якого дорівнює 2, и мономер В з функціональністю 

2. Реакція пройшла на 90%. 

                 Знайдіть, чому дорівнює середній ступінь поліконденсації. 
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Завдання 15. 

1. Механізм карбамідоформальдегідної поліконденсації. 

2. Молекулярномасовий розподіл при поліконденсації. 

3. Доповніть рівняння реакції та вкажіть загальну назву одержаного 

полімеру: 

 

n HO C

O

OHR C

O

+HO OHn X + YC

H

C

H

 
 

 

 

8. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК 

 

За допомогою хімічних перетворень можно одержувать нові класи 

полімерів на основі існуючих (природних і синтетичних) і в широких межах 

варіювати їх властивості. 

ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 
внутрішньомолекулярні        міжмолекулярні         полімераналогічні 

 

8.1. Внутрішньомолекулярні перетворення полімерів 

 

Внутрішньомолекулярні перетворення відбуваються під дією тепла, 

світла, хімічних агентів. В результаті внутрішньомолекулярних перетворень 

змінюється будова чи хімічних склад макромолекул, але не відбувається 

приєднання реагентів. Розрізнюють наступні види внутрішньомолекулярних 

перетворень: 

а) внутрішньомолекулярні перетворення в бічних групах: 

C

O

OH

R COO C(CH3)3 R + (CH3)3C CH2

 
б) внутрішньомолекулярні перетворення в основному ланцюзі, коли 

прищеплений радикал в результаті перетворення вбудовується в основний 

ланцюг полімеру; 

в) ізомерні перетворення і у прищеплених радикалах і в основному 

ланцюзі полімеру. 

 

8.2. Міжмолекулярні перетворення полімерів 

 

До міжмолекулярних перетворень належать реакції поєднання сусідніх 

макромолекул під дією зшиваючих агентів. Зшиті полімери, які утворюються 

при цьому, втрачають можливість до розчинення, а також до зворотніх 
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пластичних деформацій. При цьому їх фізико-механічні властивості звичайно 

підвищуються. Реакції міжмолекулярного зшивання відбуваються при 

вулканізації каучуків, затвердженні клеїв та смол, висиханні лакофарбових 

виробів, дублювання шкіри. Розглянемо дві реакції міжмолекулярних 

перетворень, які мають велике практичне значення. 

1) вулканізація (зшивання) каучука є технологічним процесом, при якому 

каучук перетворюється в резину в наслідок з'єднання лінійних макромолекул 

поперечними зв'язками в просторову сітку. В наслідку вулканізації каучук 

набуває високої еластичності і міцності. Зшиваючим агентом для макромолекул 

каучука виступає сірка. При звичайних умовах сірка складається з 8-членних 

циклів (тобто є неорганічним полімером), які при 140
0
С розпадаються і 

приєднуються до молекул ізопрену: 

 

 

CH2 CH C

CH3

CH2

S S6 S

CCH2 CH CH2

CH3

CCH2

CH3

CH CH2

CCH2 CH CH2

CH3

S8

S8

S8

+ 3

 
 

 

2) затвердження (зшивання) епоксидних смол, тобто незворотнє 

перетворення рідких реакційноздатних олігомерів в тверді нерозчинні, неплавкі 

тривимірні полімери, відбувається в наслідок хімічної взаємодії 

функціональних груп олігомерів з затверджувачами. Для епоксидних 

олігомерів функціональними групами є епоксидні групи, затверджувачем – 

гексаметилендіамін. 

 

8.3. Полімераналогічні перетворення полімерів 

 

При полімераналогічних перетвореннях відбувається взаємодія 

функціональних груп макромолекул з низькомолекулярними агентами, яке не 

впливає на будову основного ланцюга. В наслідок в макромолекулах можуть 

утворюватись нові функціональні групи. 
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Прикладом полімераналогічних перетворень є одержання поліспиртів 

обробкою поліацетатів лугом: 

CH3

NaOH CH3 COONa++CH2 CH

O

C O

n

CH2 CH

OH
n

 

 

Полімераналогічні перетворення – єдина можливість одержання 

полівінілового спирту (ПВС): вініловий спирт в вільному вигляді нестійкий та 

самоплинно перетворюється на уксусний альдегід: 

C

O

H

CH2 CH

OH

CH3

 
Тому полімеризацією вінілового спирту одержати ПВС неможливо. 

 

 

9. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ САМОПІДГОТОВКИ ЗА ТЕМОЮ «ХІМІЧНІ 

РЕАКЦІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК» 

 

Практичне заняття №4 (8 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

Тема: Хімічні реакції високомолекулярних сполук 

 

Діяльність студентів: 

Написати полімераналогічні перетворення полімерів. Макромолекулярні 

реакції. Реакції деструкції високомолекулярних сполук. Термічна деструкція 

полімерів. Окислювальна деструкція та реакції полімерів з киснем. 

Фотодеструкція полімерів. Радіаційна деструкція та реакції полімерів під дією 

опромінення. Механодеструкція та механохімічні реакції полімерів. Хімічна 

деструкція полімерів. Стабілізація та стабілізатори деструкції полімерів. 

Питання для самоперевірки: 

1. Чим визначається здатність полімерів до хімічних перетворень? 

2. Практична важливість хімічних реакцій полімерів. 

3. Основні типи реакцій в хімічних перетвореннях полімерів. 

4. Чим обумовлено неповне перетворення в макромолекулярних реакціях? 

5. З яких стадій складається процес окиснення полімерів? 

6. Що таке деструкція полімерів? Як змінюється молекулярна маса 

полімерів в процесі цієї реакції? Види деструкції полімерів. 

7. Як протікає процес термоокислювальної деструкції полімерів? Які 

сполуки при цьому утворюються? Який вплив термоокислювальної 
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деструкції при виготовленні і експлуатації виробу? Назовіть основні 

методи захисту полімерів від термоокислювальної деструкції. 

8. Що таке гідроліз? Які полімери в більшій мірі здатні до гідролізу і чому? 

9. Що з себе уявляє процес вулканізації? Які полімери здатні до 

вулканізації? Як змінюються властивості полімера в процесі вулканізації? 

Назовіть основні вулканізуючі агенти. 

10.  Принципи стабілізації полімерів. 

11.  До якого типу хімічних перетворень належить реакція дегідратації 

полівінілового спирту? 

CH2 CH

OH

CH CH
H2O

 
12.  До якого типу хімічних перетворень належить реакція дегідрохлорування 

полівінілхлориду? 

CH2 CH

Cl

CH CH
HCl

 

  13. До якого типу хімічних перетворень належить реакція хлорування 

поліетилену: 

CH2 CH2

Cl2

-HCl
CH2 CH

Cl  
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