
Лекція 6. 

Поліконденсація. Особливості кінетики поліконденсації 

6.1. Поліконденсація 

Поліконденсація є ефективним методом отримання низки промислових 

полімерів і, зокрема, волокноутворюючих – поліамідів, поліефірних смол, лавсану. 

Поліконденсація – це процес утворення полімерів з двух- або 

поліфункциональних сполук, який супроводжується виділенням побічної 

низькомолекулярної речовини (вода, спирти, галогенпохідні і ін.) 

Приклад, синтез поліестеру з гліколя і дикарбонової кислоти 

При поліконденсації утворення полімеру йде за рахунок взаємодії 

функціональних груп. Реакція протікає по ступінчастому механізму (тобто 

послідовними актами) і зростання ланцюга протікає дуже повільно (на відміну від 

швидкого зростання при ланцюговій полімеризації). При виділенні 

низькомолекулярних побічних продуктів елементний склад полімеру не відповідає 

складу початкових мономерів. 

6.2. Класифікація і термінологія 

Залежно від числа мономерів, що беруть участь в реакції,

 розрізняють гомополіконденсацію і гетерополіконденсацію. 

Гомополіконденсація – реакція за участю одного мономера: 

 

Гетерополіконденсація – це реакція за участю двох мономерів, біля яких 

функціональні групи одного мономера реагують з функціональними групами іншого 

мономера 

 

Кополіконденсацією називається реакція, в якій окрім мономерів, необхідних для 

реакції, бере участь ще один мономер: 

 

 

Залежно від участі однакових або різних функціональних груп

 розрізняють гомофункціональну і гетерофункціональну 

поліконденсацію. 

Гомофункціональна - реакція за участю однакових функціональних груп: 

 

         

 Гетерофункціональна реакція за участю різних функціональних груп: 

 

В залежності від числа функціональних груп біля мономерів виходять різні 

продукти: лінійні (якщо беруть участь в реакції дві групи) і тривимірні (за участю трьох 

або поліефірних мономерів). 



Якщо поліконденсація супроводжується циклізацією, то процес називається 

поліциклоконденсація. 

Залежно від оборотності реакції розрізняють рівноважну (оборотна) і не 

рівноважну (необоротна) поліконденсацію. При оборотній поліконденсації полімер 

взаємодіє з низькомолекулярною речовиною. 

Оборотність реакції характеризується значеннями константи рівноваги 

  (33) 

де [A] і [B] – відповідно концентрації функціональних груп, [X] і [Z] – відповідно 

концентрації утворившихся при поліконденсації зв'язків і побічного продукту. Для 

оборотних реакцій значення К знаходяться в межах до 100, а для необоротних значення 

К≥1000. 

Мономери при поліконденсації ділять на три групи: 

1) мономери з однаковими функціональними групами, здібні реагувати між 

собою: 

 

 

2) мономери з однаковими функціональними групами, не здатними 

реагувати між собою, але здатними реагувати з функціональними групами іншого 

мономера: 

 

3) мономери з різними функціональними групами, здатними реагувати між 

собою: При поліконденсації слід враховувати вплив різноманітних супутніх 

реакцій. 

Процеси супутні поліконденсації 

 

Супутні основному процесу реакції можуть пригнічувати основну реакцію, 

погіршувати якість полімеру і збільшувати витрату сировини, тобто їх роль негативна. 

За природою супутні процеси розділяють на фізичних і хімічних. 

До фізичних супутніх процесів відносять: 

• виключення функціональних груп з реакції мимовільного випадання полімеру в 

осад 

• блокування функціональних груп молекулами розчинника 

• підвищення в'язкості реакційної системи і ін.  

До хімічних супутніх процесів відносять: 
• небажані реакції функціональних груп з домішками, розчинниками, 
монофункціональними добавками. Наприклад,

 
 

• хімічні перетворення функціональних груп унаслідок побічних реакцій за 



участю домішок. Наприклад: 

1) розкладання функціональних груп 

2) видозміна функціональних груп 

 

Реакції, які ускладнюють поліконденсацію 

 

Ускладнюють поліконденсацію реакції циклізації і деструкції макромолекул. 

Циклізація. Залежно від механізму процеси циклізації розділяють на 

внутрішньо- і міжмолекулярних. Внутрішньомолекулярна циклізація відбувається при 

взаємодії функціональних груп, що належать одній молекулі мономера. 

Наприклад, побічна реакція циклізації при синтезі поліаміда з амінокислоти: 

 

Міжмолекулярна циклізація відбувається при взаємодії функціональних груп 

різних молекул. 

Наприклад: 

 

Легко циклізуючими є сполуки, які утворюють 5-7 членні цикли, але можливе 

утворення 20-40 членних циклів з проміжних продуктів поліконденсації. 

Ускладнююча реакція циклізації протікає в разі оборотної поліконденсації - при 

взаємодії полімерів з низькомолекулярними побічними продуктами. 

Деструкція макромолекул є такою, що також ускладнює ре-акція при 

поліконденсації. Деструкція може протікати при взаємодії продуктів поліконденсації з 

низькомолекулярними сполуками (див. Тема 3. Хімічні перетворення полімерів. 

Розділ. Хімічна деструкція). 

В разі поліконденсації необхідно враховувати не лише можливість протікання 

побічних конкуруючих реакцій, але і циклізацію. Так, гетероциклічні полімери в 

разбавленних розчинах можуть деструктуроватися з утворенням макроциклічної 

сполуки за рахунок обміних реакцій між ланками полімерних ланцюгів: 

де n = m +w. 

 

Співвідношення швидкостей основної і побічної реакцій визначає молекулярні 

характеристики полімеру (структуру макромолекул, ММ, ММР), вміст домішок і ін. Це 

співвідношення залежить від будови мономерів, ступеня їх очищення, умов синтезу. 



Внутрішньомолекулярній циклізації можна запобігти увеличением концентрації 

мономерів і зниженням температури реакції. Деструкції запобігають видаленням 

низькомолекулярного продукту із зони реакції. 

 

Кінетика поліконденсації 

При поліконденсації зручно виражати швидкість процесу через концентрації 

реагуючих функціональних груп. В разі мономерів узятих в еквімолярних кількостях 

[A]=[B] рівняння поліконденсації має вигляд 

  (34) 

[A] і [B] – концентрації функціональних груп 

 

до – константа швидкості реакції. Після підстановки в рівняння (34) початкової 

концентрації функціональних груп [A]0, конверсії (X) і інтеграції виходить 

 

Рівняння (35) дотримується для необоротніх процесів і для початкових стадій 

оборотних процесів. Рівняння (35) можна перетворити до вигляду: 

Тут P - середньочислова ступінь поліконденсації. 

Згідно рівнянню (36), для отримання полімерів з високою ММ необхідно 

збільшувати початкову концентрацію мономера і проводити поліконденсацію до 

глибоких конверсій. Кінетичні параметри необоротною і оборотними поліконденсації 

розрізняються: 

• для необоротних процесів характерні високі швидкості і малі енергії 

активації, ці процеси екзотермічні 
• для оборотних процесів характерні малі швидкості і великі енергії 

активації. 
Для оборотної поліконденсації дотримується 

рівняння (37) 

 

K – константа рівноваги, [Z] – концентрація низькомолекулярного продукту. 

З рівняння (37) виходить, що для отримання високомолекулярного продукту 

необхідно зменшувати концентрацію низькомолекулярного продукту Z (шляхом 

застосування вакууму, проведення реакції при високих температурах і в тонкому шарі 

реагуючих мономерів). 

ММ продукту поліконденсації залежить від конкуренції основної реакції з 

паралельно протікаючими процесами, які приводять до дезактивації реагуючих груп). 



 

Рис. 11. Залежність ступеня полімеризації (Р) при лінійній

 ступінчастій поліконденсації від глибини перетворення функціональних 

груп (X). 

 

Чинники поліконденсації, що впливають на молекулярну масу продуктів 

Такими чинниками є: глибина перетворення мономерів в полімер, 

співвідношення вихідних мономерів, концентрація регулювальників ММ, умови 

синтезу. 

1) Глибина перетворення мономерів в полімер. Середній ступінь 

полімеризації полімеру, що утворюється, при поліконденсації визначається 

вираженням: 

(38)  

де Х - конверсія. 

 

Згідно приведеному рівнянню, чим глибше минула реакція поліконденсації (Х 

>1, тобто 100%), тим більше розмір макромолекул і їх ММ. Залежність ступеня 

полімеризації від глибини поліконденсації представлена на рис.11. Видно, довжина 

макромолекул протягом реакції безперервно наростає з часом. Ця закономірність 

поліконденсації відмінна від закономірності ланцюгової полімеризації, коли з часом 

наростає ступінь перетворення мономера, а ММ не змінюється. Характерною 

особливістю полімеру, що утворюється при поліконденсації, є його полідисперсність, 

тобто широке ММР. При збільшенні конверсії зростає частка макромолекул з високою 

ММ і знижується частка низькомолекулярних олігомерів. Внаслідок цього збільшення 

конверсії підвищує полідисперсність полімеру. змінення кривих ММР полімеру в 

процесі поліконденсації від глибини перетворення функціональних груп показано на 

рис.12. Як видно, із збільшенням конверсії криві ММР стають ще більш широкими, їх 

максимум зміщується у бік великих ММ. Це свідчить про збільшення 

полімолекулярності системи. При цьому загальна маса системи (площа під кожною 

кривою) залишається постійною, міняється тільки характер розподілу по ММ. 

2) Вплив співвідношення початкових мономерів на ММ полімеру при 

поліконденсації. Залежність ММ кінцевого продукту поліконденсації двох мономерів 

з різними функціональними групами показана на мал.13. Як видно з рис. 13, для 

досягнення високою ММ потрібне еквімолярне співвідношення мономерів при 

поліконденсації. 



 
 

Рис. 12. Масове ММР полімера для різних конверсій. Конверсія %; 1-90, 2-95, 

3-98, 4- 

99. 

Вплив концентрації регулювальників ММ відзначається рівнянням 

(39) 

де g – концентрація моно функціональної сполуки. 

 

Згідно приведеному рівнянню, із зростанням концентрації моно 

функціональної сполуки ММ полімеру зменшується. 

Умови синтезу. Підвищення температури прискорює поліконденсацію, 

полегшує видалення низькомолекулярних речовин і тому реакційну рівновагу 

зміщується у бік утворення високомолекулярного продукту. Проте після досягнення 

рівноваги ММ продукту, що утворюється, буде вище, якщо реакція проводилася при 

меншій температурі. Це використовують для скорочення тривалості синтезу в 

гомогенному середовищі – спочатку процес ведуть при високій температурі, а після 

досягнення рівноваги – при низькій. 

Підвищення температури мало позначається на величині ММ полімеру, що 

утворюється при поліконденсації. Температура тільки полегшує видалення побічних 

продуктів реакції, що може також забезпечуватися продуванням реакційної суміші 

інертним газом або застосування вакууму. Проте підвищення температури і 

концентрації мономерів скорочує час досягнення найбільшої ММ. 

На значення ММ продуктів поліконденсації може мати вплив спосіб 

проведення процесу - в розчині, розплаві, на межі розділу фаз. Наприклад, при 

проведенні реакції міжфазної поліконденсації константи швидкості високі, тому 

процес можна проводити при низьких температурах і отримувати полімер з високою 

ММ. 

 

Рис. 13 Залежність ММ полімеру, отриманого при поліконденсації від 

співвідношення мономерів А і B. 



 

Питання для самоконтролю 

1. Особливості протікання процесів поліконденсації. 

2. Характеристика полімерів, які отримання за допомогою поліконденсації. 
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