
Лекція 15 

КООРДИНАЦІЙНО-ЙОННА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ.  

РЕАКЦІЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ НА КОНКРЕТНИХ 

ПРИКЛАДАХ 

 

Координаційно-йонна полімеризація 

В даний час в промисловості для отримання стереорегулярних полімерів широко 

застосовується координаційно-іонна полімеризація. Найбільш істотною відзнакою 

стереорегулярних полімерів від нерегулярних (атактичних) полімерів є здатність 

першими утворювати тривимірні кристали. Необхідність отримання полімерів, що 

кристалізуються, обумовлена наявністю у них високих температур плавлення і 

поганій розчинності. Стереорегулярні полімери отримують на основі α–олефинов, 

диенов і лави полярних мономерів. 

Координаційно-йонною полімеризацією називають каталітичні процеси утворення 

макромолекул, в яких стадії розриву зв'язку в мономері передує виникнення 

координаційного комплексу між мономером і каталізатором. 

Каталізатори, що дозволяють отримувати стереорегулярні полімери, 

називаються стереоспецифічними. Як такі каталізатори найбільшого поширення 

набули комплексні сполуки, які утворюються при взаємодії органічних сполук 

металів I–III груп Періодичної системи з солями перехідних металів IV–VIII груп. Такі 

каталізатори називаються каталізаторами Циглера-Натта (відкриті в 1954 р. і названі 

на ім'я їх відкривачів). З каталізаторів Циглера-натта у виробництві використовують 

комплекси алюмінійалкілів або алкілгалогенідів у поєднанні з галогенідами титану. 

Перевагами каталізаторів є можливість широкого варіювання їх складу і, отже, 

каталітичної активності та стереоспецифічності дії. Такі каталізатори застосовуються 

при полімеризації неполярних олефінів (етилен, пропиляний) і дієнів (бутадієн, 

ізопрен). Так, при низькому тиску отримують поліетилен з високим ступенем 

кристалічності. 

Механізм полімеризації на каталізаторах Циглера-Натта 

Розглянемо механізм полімеризації вінілових і дієнових мономерів на 

каталітичному комплексі трихлориду титану з триетилалюмінієм. 

При змішуванні компонентів каталізатора Циглера-Натта в середовищі інертних 

вуглеводнів – розчинників мономера за відсутності кисню утворюється комплекс 

наступної будови: 

 

Полімеризації передує координація молекул мономера (етилену або його 

похідного) біля атома Ti з утворенням комплексу подвійного зв'язку мономера (донор 

електронів) з переходним металом каталізатора Ti (акцептор електронів). 



Виникнення π–комплексу послаблює зв'язок Ме–r в комплексі і вона 

руйнується. До складу комплексу упроваджується молекула мономера з утворенням 

нового шестичленного циклу з подальшою перебудовою його в чотиричленний цикл: 

 

Знов відновлений чотиричленний цикл в комплексі містить в своїй структурі 

один з атомів вуглецю молекули мономера, а початкова етильна група віддаляється з 

циклу. Подальше приєднання молекул мономера відбувається аналогічно. При цьому 

заступник Х біля атома вуглецю в молекулі мономера зберігає певне просторове 

розташування щодо площини основного ланцюга. 

При збереженні в процесі зростання ланцюга мономірних ланок з певним 

просторовим розташуванням замісників утворюються стереорегулярні полімери. 

Ізотактична структура утворюється, коли всі заступники розташовані по 

одну сторону від плоскості основного ланцюга макромолекули: 

 

Cиндіотактична структура утворюється при правильному чергуванні 

положення заступників Х щодо плоскості основного ланцюга 

 

При координаційно-йонній полімеризації обрив молекулярного ланцюга 

можливий в результаті передачі ланцюга на металоорганічну сполуку (А) або 

мономер (Б). 

А) 

 

Тут [K+] – каталізатор, координаційнозв”язаннй з мономером. 

Б) 



Полімеризація на комплексних каталізаторах може протікати і без обриву 

ланцюга з утворенням “жвавих“ полімерів. 

При координаційно-іонній полімеризації на каталізаторі Al(C2H5)3 – TiCl3 

утворюються полімери, що містять до 96% стереорегулярної структури. 

Стереорегулярність зменшується за наявності в реакційній середі домішок, а також 

з підвищенням температури. 

При полімеризації пропиляна на каталізаторі Al(C2H5)3 – TiCl3 значення  ММ 

полімеру практично не залежить від температури і при постійній концентрації TiCl3 

залежить від концентрації Al(C2H5)3: 

 

де Р – ступінь полімеризації, Сal – концентрація Al(C2H5)3, k0 і k2 – відповідно 

константа швидкості обриву і зростання ланцюга, [M] – концентрація мономера, А – 

постійна реакції обриву ланцюга. 

 

Згідно наведеному вище рівнянню, ММ полімеру зменшується із 

збільшенням концентрації Al(C2H5)3. Аналогічно змінюється ММ і із збільшенням 

концентрації TiCl3. 

 

Полімеризація з розкриттям циклу 

Гетероциклічні сполуки можуть полімеризуватися під дією йонних 

ініціаторів з розкриттям циклу. При розриві біля - зв'язки в циклі утворюються 

лінійні макромолекули. До таких сполук відносяться циклічні етери, циклічні 

ацеталі, циклічні естери (лактони), циклічні аміди (лактами) та циклічні аміни. 

Полімеризація циклічних етерів Трьох, чотирьох і п’ятичленні циклічні 

етери під дією катіонних і аніонних каталізаторів полімеризуються з утворенням 

лінійних полиэфірів. Проте шестичленні циклічні етери (наприклад, діоксан) не 

полімеризуються. 

Ініціювання: 

 
Зростання ланцюга: 

 
Аніонна полімеризація оксиетилену 

Ініціювання 

 

 

Зростання ланцюга: 

При полімеризації окислу етилену під дією карбонатів лужноземельних 



металів утворюється високомолекулярний поліетиленоксид. Продукти з ММ до 600 

– в'язкі рідини, а полімери з великими ММ – воскоподібні або тверді кристалічні 

речовини, добре розчинні у воді, бензолі і хлороформі. 

 

Полімеризація циклічних ацеталів 

Циклічні ацеталі (триоксан1,3-диоксан) і тетрагідрофуран полімеризуються 

тільки під дією катіонних ініціаторів. При полімеризації триоксану виходить 

поліоксиметилен, що має таку ж будову, як і поліформальдегід. 

Ініціювання: 

 
 

Зростання ланцюга: 

 

 

Полімер, що утворюється, є нестійким, якщо кінцеві напівацетальні 

гідроксильні групи повністю не блоковані. Поліоксиметилен погано розчинимо і тому 

полімеризація триоксану в масі (розплаві) є гетерофазним процесом. 

 

Полімеризація циклічних естерів 

Циклічні естери ω-оксикарбонових кислот полімеризуються під дією 

катіонних і аніонних ініціаторів з утворенням лінійних аліфатичних поліестерів. 

Здібність до полімеризації лактонів залежить від числа членів в циклі (β- 

пропіолактон, δ-валеролактон, ε-капролактон). Залежно від типу ініціатора і природи 

мономера полімеризація лактонів протікає з розщепленням зв'язку алкіл-оксиген (I) 

або зв'язки ацилоксиген (II): 

 
 

Полімеризація циклічних амідів 

Лактами полімеризуються з розкриттям циклу під дією іонних ініціаторів з 

утворенням лінійних поліамідів. Можливість лактамів до полімеризації залежить від 

числа членів в циклі, а також числа і розташування заступників. П’ятичленний 

лактам (γ- бутиролактам) полімеризується за аніонним механізмом з утворенням 



поліаміду, який деполімеризуеться в присутності ініціаторів при 60-80оС 

утворенням мономера. Шестичленний цикл (5-валеролактон) здатний 

полімеризуватися. Семичленний лактам (δ- капролактам) полімеризується за 

катіонним і аніонним механізмом з утворенням високомолекулярних полімерів. 

Полімеризація δ-капролактама з аніонними ініціаторами. Реакція протікає 

за ланцюговим механізмом. 

Ініціювання: 

 

Зростання ланцюга: 

 

При проведенні аніонної полімеризації ε-капролактама при високій 

температурі спочатку утворюються полімери з високою ММ, яка при подальшому 

нагріванні реакційної суміші зменшується і досягає рівноважного значення. В 

результаті змінюється ММР полімеру, обумовлене реакцією переамідування між 

зростаючими і “мертвими“ ланцюгами поліаміду. 

Полімеризація ε-капролактама в присутності води. Полімеризація ε -

капролактама у присутності ініціатора (вода, 2-амінокапронова кислота або бензойна 

кислота) є типовою ступінчастою реакцією поліамідування. В цьому випадку кінцеві 

групи макромолекули, що утворюється, є залишками молекул ініціатора. 

Ініціювання: 

 

 

 

 

Зростання ланцюга: 

 

В результаті реакції утворюється полі-ε-капролактам (капрон). Значення ММ 

полімеру, що утворюється, зростає зі збільшенням конверсії і зменшенням в 

результаті гідролізу амідного зв'язку. 



 

 

Підвищення температури збільшує швидкість гідролізу і зменшує ММ 

полімеру. При цьому швидкість полімеризації зростає. Величину ММ полімеру 

можна регулювати шляхом додавання невеликих кількостей сполук, здатних до 

реакцій переамідування з ланцюгами поліамідів. 

Характерною особливістю полімеризації циклічних сполук, що відрізняє її від 

ланцюгової полімеризації і поліконденсації, є те, що перетворення мономерів на 

лінійні полімери відбувається без виникнення нових типів хімічних зв'язків. 

Наприклад, зв'язок -СО- NH-, що розривається при розщеплюванні кільця у 

капролактама, замінюється таким самим зв'язком між мономірними ланками в 

макромолекулі. 

Реакція Метатезиса 

Заслуговує на увагу наступна реакція полімеризації циклічних з'єднань, яка 

називається реакцією Метатезиса: 

 

W - вольфрамовий каталізатор 

 

Під дією вольфрамового каталізатора з двох молекул циклоолефіну 

утворюється через перехідний стан одна молекула циклоолефіну. Остання може 

полімеризуватися за рахунок розриву σ-звязку з утворенням полімеру, в кожній 

мономерній ланці якого містяться два подвійні зв'язки.  

Питання для самоконтролю 

1. Механізми координаційно-йонної полімеризації. 

2. Стадії координаційно-йонної полімеризації. 

3. Особливості кінетики координаційно-йонної полімеризації. 

4. Приклади реакцій координаційно-йонної полімеризації. 

5. Характеристика деяких мономерів, і відповідних їм полімерів. 
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