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Вступ 

У теперішній час важко уявити собі матеріальні складові цивілізації – техніку, 

транспорт, дороги, одяг, книги – без використання синтетичних полімерних матеріалів. 

Приблизно 60% загального випуску полімерних матеріалів призначено для 

будівництва і машинобудування. Але не менше потрібно їх і в легкій промисловості, 

оптиці, електроніці, медицині. Отже, розвиток науки і техніки тепер неможливий без 

використання полімерів, які застосовуються у всіх галузях народного господарства. 

Особлива будова макромолекул є причиною виникнення у полімерах характерних 

властивостей, принципово відмінних від низькомолекулярних сполук: волокно– і 

плівкоутворюючих властивостей, еластичності (здатності до великих зворотних 

деформацій), пружності, міцності, релаксації напруження та прояв «пам’яті», високої 

в’язкості розчинів та розплавів, різка зміна властивостей під дією незначних хімічних 

додатків. Особливістю полімерів у зв’язку з їх високою міжмолекулярною взаємодією 

є також відсутність газового стану (немає Ткип.), а розчинення відбувається через стадію 

набрякання. Варто також відзначити, що на відміну від металів, полімери легко 

переробляються у вироби 

Технологію полімерних матеріалів можна умовно поділити на три етапи. Перший 

етап – синтез полімерних речовин. Другий етап – отримання полімерного матеріалу, 

оскільки полімери у чистому вигляді майже не застосовуються, при виробництві 

матеріалів на їх основі необхідно додавати різні допоміжні речовини (стабілізатори, 

пластифікатори, наповнювачі і т.п.). Третій етап – надання полімерному матеріалу 

певної форми – перетворення полімеру на плівки, волокна, вироби. 

Отримання полімерів певної структури – це одне з основних завдань сучасної хімії 

і фізики полімерів. Структурою полімеру визначаються найбільш вигідні 

експлуатаційні властивості виробів. Тому при формуванні полімеру, крім певної 

форми, матеріал повинен мати визначену структуру. 

У курсі «Хімія високомолекулярних сполук» розглянено основні поняття та 

номенклатуру полімерів, питання пов’язані з гнучкістю полімерних ланцюгів, 

фазовими станами полімерів, особливостями впорядкованості макромолекул; 

обговорені методи отримання полімерів; механічні і реологічні властивості полімерів, 

які знаходяться у еластичному, твердому і в’язкотекучому стані; запропоновано 

сучасні уявлення про електричні та магнітні властивості полімерів. Варто також 

розглянути теорію розчинів полімерів, оскільки, по–перше, волокна і плівки часто 

формуються із концентрованих розчинів, де виникають структури, які визначають 



властивості виробу; по–друге, процеси розчинення і набрякання лежать в основі 

взаємодії полімеру з різними речовинами (рідинами і парами). Знання теорії 

розведених розчинів дуже важливі для розуміння методів визначення молекулярної 

маси і форми молекул полімеру.  

Отже, мета даного курсу: з’ясувати зв’язок синтез – структура – властивості 

полімерів. 

1.1. Коротка історія розвитку хімії високомолекулярних сполук 

Природні високомолекулярні сполуки відомі дуже давно. Такі природні 

матеріали, як різні волокна, шкіра й каучук, використовувалися ще в давні часи. Однак 

саме поняття «високомолекулярна сполука» з’явилося відносно недавно, а хімія 

високомолекулярних сполук як самостійна наука почала розвиватися лише у двадцятих 

роках минулого сторіччя. Настільки пізній розвиток науки про високомолекулярні 

сполуки, що відіграють таку величезну роль, на перший погляд є дивним. Однак це 

протиріччя лише уявне. Хімія високомолекулярних сполук могла виділитися в 

самостійну науку тільки після того, як «класична» органічна хімія досягла досить 

високого рівня розвитку. 

Створена О. М. Бутлеровим в 1861 р. теорія хімічної будови забезпечила 

бурхливий розвиток органічної хімії. На основі цієї теорії стало можливим 

встановлення будови складних органічних сполук, синтез їх з більш простих речовин, 

а згодом одержання ще більш складних речовин – високомолекулярних сполук. 

Визначення будови високомолекулярних речовин й опис їхніх властивостей 

довгий час утруднявся неможливістю виділити їх методами класичної органічної хімії 

в хімічно чистому стані й визначити їх точні фізичні константи (температуру 

плавлення, температуру кипіння, молекулярну вагу). На основі ж даних елементарного 

аналізу можна було визначити лише склад речовини, але не її будову. Вивчення будови 

й властивостей високомолекулярних сполук стало можливим тільки з розвитком 

фізичної хімії й появою таких методів дослідження, як рентгенографія, 

електронографія й інші фізичні методи. Були створені також спеціальні методи 

визначення молекулярної ваги, форми й будови гігантських молекул, невідомих 

класичній хімії. 

Дуже цінні й досить різноманітні фізико-механічні властивості полімерів і 

необмежені можливості їхнього технічного використання, а також надзвичайно велика 

роль, яку вони відіграють у біології, сприяли швидкому розвитку хімії 

високомолекулярних сполук. 

Перші спроби опису властивостей високомолекулярних сполук на основі подань 

класичної хімії привели (20-30-і роки) до колоїдної теорії будови високомолекулярних 

сполук, тому що деякі особливості розчинів високомолекулярних сполук були близькі 

до властивостей уже добре відомих у той час колоїдних систем. Так, в’язкість розчинів 

високомолекулярних сполук у десятки й сотні разів перевищує в’язкість істинних 

розчинів низькомолекулярних сполук. Високов’язкі розчини були відомі лише для тих 

низькомолекулярних речовин, молекули яких при розчиненні асоціюються в міцели – 

колоїдні частки (прикладом може служити колоїдний розчин мила у воді). По величині 

молекул високомолекулярні сполуки теж близькі до колоїдних часток і дуже далекі від 



молекул низькомолекулярних сполук, що утворюють істинні розчини (наприклад, 

розчин мила в спирті). Така формальна аналогія між розчинами високомолекулярних 

сполук і колоїдних розчинів привела до того, що всі високомолекулярні сполуки 

розглядалися як колоїди. 

Відповідно до особливих властивостей (розчинення із сильним набряканням, 

утворення розчинів з дуже високою в’язкістю, гелеутворення й ін.) всі 

високомолекулярні органічні сполуки були виділені в групу ліофільних колоїдів на 

відміну від низькомолекулярних сполук, здатних до утворення тільки ліофобних 

колоїдів. 

Щодо будови колоїдних часток високомолекулярних сполук існували різні 

точки зору. Найбільше значення Для подальшого розвитку хімії високомолекулярних 

сполук мали міцелярна теорія К. Майєра та Г. Марка й особливо – макромолекулярна 

теорія Г. Штаудингера. Згідно міцелярної теорії будови в її первісному вигляді, 

високомолекулярні сполуки побудовані з міцел, які являють собою пучки твердих 

макромолекул (ступінь полімеризації близько 100). У кожну міцелу, що утворює 

поверхнево обмежену структурну одиницю (на прикладі цегли), входить 40-60 

паралельно розташованих макромолекул полімеру. Поведінкою цих структурних 

одиниць визначаються всі властивості високомолекулярних сполук. 

Штаудингер, спостерігаючи дуже високу в’язкість навіть низькоконцентрованих 

розчинів високомолекулярних сполук, висловив припущення про існування дуже 

довгих, не асоційованих між собою молекул, розміри яких обумовлюють всі 

особливості високомолекулярних сполук. Для доказу своєї теорії Штаудингер вивчив 

хімічні перетворення багатьох природних, а згодом синтетичних полімерів. Йому 

вдалося показати, що при хімічних перетвореннях полімерів у м’яких умовах 

зберігається вихідний ступінь полімеризації, що неможливо, якщо допустити участь в 

утворенні полімерної частки сил асоціації. Ним були отримані різні похідні (ацетати, 

нітрати, метилові ефіри) целюлози й інших полісахаридів, ступінь полімеризації яких 

практично не відрізнявся від ступеня полімеризації вихідних речовин. На прикладі 

полістиролу й целюлози Штаудингер показав, що вищі й нижчі члени 

полімергомологічних рядів побудовані однаково й різна здатність до набухання, 

розчинення та інших фізико-хімічних властивостей обумовлені розходженням 

молекулярних ваг. 

Штаудингер заперечував при цьому можливість асоціації молекул не тільки в 

розведених, але й у концентрованих розчинах полімерів. Він думав, що молекули 

полімерів являють собою тверді палички, які не можуть помітно міняти свою форму. 

Одним з доказів цього положення Штаудингер вважав відносну легкість деструкції 

полімерів при механічному впливі, наприклад при розмелі на кульовому млині, при 

витіканні через тонкий капіляр і т.д. 

Теорія Штаудингера мала багато недоліків. Заперечуючи здатність 

макромолекул до асоціації, неможливо було пояснити особливості процесів 

розчинення, а також властивості полімерів у твердому стані й у розчинах. Уява про 

макромолекули як про тверді палички також виявилася неможливою. У цей час 

гнучкість макромолекул й їхня здатність значно змінювати свою форму доведені 

експериментально. На підставі цього стало можливим установити механізм деформації 



полімерів і вплив гнучкості ланцюга на процеси розчинення, плавлення й т.д. 

Незважаючи на зазначені недоліки, прогресивна роль теорії Штаудингера в розвитку 

хімії високомолекулярних сполук безсумнівна. Ця теорія вперше дала уяву про 

полімери як про речовини, величина молекул яких на кілька порядків відрізняється від 

величини молекул низькомолекулярних сполук, що приводить до різких якісних 

відмінностей у властивостях цих двох класів сполук. 

Вирішальне значення в створенні сучасної теорії будови високомолекулярних 

сполук мав синтез цілого ряду полімерів. 

Започаткований в кінці XIX ст. потужний розвиток органічного синтезу й 

одержання величезної кількості синтетичних продуктів, у тому числі мономерів, 

послужило поштовхом до синтезу різноманітних високомолекулярних сполук. 

Завдяки застосуванню нових методів дослідження, головним чином 

рентгенографії й електронографії, а також віскозиметричного, осмометричного й 

ультрацентрифугального методів визначення молекулярних мас, виявилося можливим 

установити спільність будови й властивостей синтетичних і природних 

високомолекулярних сполук. Було показано, що природні й синтетичні полімери 

складаються з довгих ниткоподібних молекул, молекулярна маса яких досягає десятків 

і сотень тисяч. Нагромадження експериментальних даних змусило переглянути 

міцелярну теорію будови високомолекулярних сполук. 

У тридцятих роках А. Фрей-Вислинг і ряд інших дослідників висловили 

припущення про міцели, як ділянки місцевої орієнтації ланцюгів головних 

валентностей, коли довжина макромолекули не обмежується величиною міцели й одна 

макромолекула може брати участь в утворенні декількох міцел. Штаудингер зі свого 

боку змушений був визнати можливість асоціації й взаємної орієнтації макромолекул 

у твердих полімерах. 

На основі результатів подальших досліджень структури високомолекулярних 

сполук й їхніх фізичних властивостей (роботи Г. Марка, Е. Гута, В. Куна, П.П. Кобеко, 

А.П. Александрова, Я.И. Френкеля, В.А. Каргіна, С. Банна, С.Н. Журкова, 

Ю.С. Лазуркина, Г.Л. Слонимського й інших дослідників) сформувалась сучасна уява 

про будову високомолекулярних сполук. 

Згідно сучасних трактувань, високомолекулярні сполуки побудовані з довгих 

гнучких нитковидних молекул, здатних змінювати свою форму. Зв’язок між 

макромолекулами здійснюється фізичними силами міжмолекулярної взаємодії. Як 

показали структурні дослідження, всі полімери неоднорідні за фізичною структурою, 

що обумовлено значною довжиною й гнучкістю макромолекул. Полімери, що здатні до 

кристалізації, двохфазні й мають кристалічні й аморфні ділянки. Аморфні полімери 

однофазні, але й у цих полімерах, відповідно до подань В. А. Каргіна, є області 

впорядкованості, названі ним пачками. Завдяки гнучкості макромолекул й їхньої 

здатності міняти свою форму полімери мають високі оборотні деформації, що відрізняє 

їх від низькомолекулярних сполук. 

Термодинамічні дослідження властивостей розчинів полімерів, проведені М. 

Хаггинсом, П.Флори, В.А. Каргіним, С.М. Ліпатовим й іншими дослідниками, 

показали, що більшість високомолекулярних сполук утворюють істинні розчини й 

лише деякі з них можуть утворювати колоїдні розчини. 



Завдяки швидкому розвитку вчень про кінетику хімічних реакцій і хімічної 

термодинаміки стало можливим за короткий строк створити теоретичні основи методів 

синтезу високомолекулярних сполук. 

На основі блискуче розвинутої Н.Н.Семеновим теорії ланцюгових реакцій була 

розроблена теорія ланцюгової полімеризації – одного з найважливіших методів синтезу 

високомолекулярних сполук. Велика заслуга в розробці теорії ланцюгової 

полімеризації належить Г.Шульцу, С.С. Медведєву, Р. Норришу, Х.С. Багдасарьяну. У 

створенні основ теорії полімеризації значну роль зіграли роботи С.В. Лебедєва. 

Застосувавши кінетичний метод дослідження процесу полімеризації, він уперше 

встановив залежність швидкості полімеризації від хімічної будови висхідних 

низькомолекулярних речовин. 

Роботи С.В. Лебедєва мали величезне практичне значення, завдяки яким уперше 

в світі був здійснений промисловий синтез каучуку. 

Основи теорії іншого найважливішого методу синтезу високомолекулярних 

сполук – поліконденсації – розроблені У.Карозерсом. Велика кількість досліджень у 

цій області належить В.В.Коршаку, Г.С.Петрову й ААВанштейдгу. 

Значною подією в історії хімії полімерів було відкриття К. Ціглером і Дж. 

Наттом в 1955 р. методу синтезу нового типу високомолекулярних сполук – 

стереорегулярних полімерів, що відрізняються регулярністю структури й надзвичайно 

високими фізико-механічними показниками. Великі успіхи досягнуто в останні роки в 

області синтезу полімерів у твердій фазі, а також створення термостійких полімерних 

матеріалів і полімерів зі спряженою системою зв’язків. Використання олігомерів для 

синтезу полімерів значно розширило можливості створення нових матеріалів з 

хорошими фізико-механічними властивостями. Оскільки олігомери володіють 

в’язкістю, достатньою для формування з них виробів, то стає можливим проводити 

полімеризацію вже в самих виробах. Це усуває труднощі, які виникають при 

формуванні виробів з тугоплавких і важкорозчинних полімерів. 

Певні успіхи досягнуті також у синтезі елеменгорганічних і неорганічних 

полімерів. 

Останні роки ознаменувалися блискучими успіхами у вивченні будови й 

функцій найважливіших біологічно активних полімерів. Завдяки розвитку нових 

методів розділення й очистки речовин (різні методи хроматографії, електрофорезу, 

фракціонування з використанням молекулярних сил) і подальшому розвитку методів 

рентгеноструктурного аналізуй інших фізико-хімічних методів дослідження 

органічних сполук стало можливим визначення будови найскладніших природних 

високомолекулярних сполук. Вивчено будову деяких білків (роботи Фішера, 

Сенджера, Стейна й Мура). Установлено принцип побудови нуклеїнових кислот 

(роботи Левіна, Тодда, Чаргаффа, Дотти, Уотсона, Крика, Белозерського) і 

експериментально доведена їх визначна роль у синтезі білка й передачі спадкоємних 

ознак організму. Широкий розвиток одержали роботи з вивчення будови змішаних 

біополімерів, що містять одночасно полісахаридну й білкову частини й виконують 

дуже відповідальні функції в організмі. 

Цікаві результати отримані в області синтезу біополімерів. В 1955 р. був 

синтезований циклічний декапептид – антибіотик граміцидин, виділений раніше з 



Bacillus brevis. В 1961 р. синтезований синтетичний пептид, що відтворює й за своїми 

властивостями і будовою фрагмент білкового гормону. Розроблені методи синтезу 

полінуклеотидів – найпростіших моделей нуклеїнових кислот. Всі ці досягнення в 

області дослідження будови, функцій і синтезу біополімерів дозволили на іншому, 

новому – молекулярному рівні підійти до вивчення життєвих процесів. Є всі підстави 

припускати, що найближчим часом нас чекають великі й цікаві відкриття у світі 

пізнання самих складних і тонких областей життєдіяльності організму (передачі 

спадковості, діяльності нервової системи, явищ імунітету і т.д.). 

1.2. Основні поняття та визначення 

Полімер – це структура, яка складається з великої кількості атомів, основною 

ознакою якої є чергування атомів. Термін «високомолекулярна сполука» часто 

застосовують, щоб підкреслити надзвичайно високу молекулярну масу полімеру, що 

розглядається. 

Високомолекулярні сполуки (ВМС) – сполуки, які мають доволі високу 

молекулярну масу. Велика величина їх молекул зумовлена складністю будови, а не 

багаторазовим повторенням простих ланок.  

Елементарна ланка – група атомів, які повторюються у структурі полімеру. 

Полімери є синтетичні та природні (синтетичні – ланки повторюються, а на кінцях 

будуть групи залишки мономеру; природні – природний білок (ВМС), синтетичний 

білок (полімер)). 

Макромолекула – це набір структурних одиниць, що повторюються n–раз із 

функціональними групами мономеру на кінцях цього структурного утворення. 

Мономер (моно – один, мер – атом) – сполука, яка включає в себе групу атомів, 

що утворюють елементарну ланку полімеру. 

Мезомер (мезо – середній) – структурна ланка одного чи декількох типів, які 

повторюються. Часто при характеристиці склад полімеру подають через його 

структурну ланку (мезомер): 

– (– СН2– СНХ –)р – або – (– М –)р – 

Гомополімери – полімери, які утворені з одного типу мономеру. 

Кополімери – полімери, які утворені з двох і більше типів мономеру, наприклад:  

– (– М1 –)х – (– М2 –)у –; х + у = р. 

Олігомери (олігос – мало) – продукти нижчої молекулярної маси, на відміну від 

полімеру. 

Коефіцієнт (ступінь) полімеризації (р) – кількість ланок, що повторюються. Він 

може змінюватися у широких межах і дорівнює: 

мон

пол

m

M
p  , 

де полМ – середня молекулярна маса полімеру; 

     монm – молекулярна маса вихідного мономеру. 

Для полімеру р ≥ 100, для олігомеру – від 3 до 100. 



У термінології полімерної хімії часто зустрічаються терміни «смола» та 

«пластик». У деякій літературі смолою називають тверду або напівтверду природну 

чи синтетичну органічну сполуку порівняно високої молекулярної маси (не 

обов’язково полімер),яка не має чіткої точки топлення і знаходиться переважно в 

аморфному стані. Проте смолами називають і рідкі синтетичні низькомолекулярні 

продукти – олігомери, наприклад, епоксидні смоли, фенол формальдегідні смоли, 

акрилати, які містять реакційно здатні функціональні групи, що надалі самі або з 

наповнювачами та іншими додатками перетворюються на пластики. Пластик – будь–

яка речовина з великої групи органічних речовин, природних і синтетичних, яку можна 

піддавати формуванню. Назву «пластик» застосовують для всіх полімерів, які не 

мають високої еластичності, характерної для еластомерів та дуже високої 

кристалічності, характерної для більшості волокон. У технічному розумінні, пластик 

є композицією, яка містить один або декілька полімерів чи смол у суміші з 

наповнювачами, пластифікаторами, мастильними речовинами тощо, з якої надалі 

виготовляють вироби. Часто термін «смола» і «пластик» використовують один замість 

іншого. 

1.2. Властивості полімерів 

2. Аґреґатний стан. Полімери бувають тверді (аморфні) та рідкі. За рахунок сил 

ван–дер–ваальса молекули полімеру можна перевести з одного стану в інший. 

3. В’язкість розчинів в.м.с. За однакових умов в’язкість полімерів на порядок 

вища за в’язкість низькомолекулярних сполук (н.м.с.). 

4. Особливості розчинення. Перед розчиненням в.м.с. набрякають, оскільки 

молекули низькомолекулярних сполук проникають у структуру полімеру і, 

відповідно, збільшується об’єм. Для просторово зшитих полімерів розчинення 

не можливе! 

5. При випаровуванні розчину низькомолекулярної сполуки, продукти 

виділяються у твердому кристалічному стані; при випаровуванні розчину в.м.с. 

– у твердому аморфному стані. 

6. Для полімерів характерні високооборотні деформації у високоеластичному 

стані. 

7. Хімічні реакції протікають по-різному у розчинах в.м.с. та н.м.с. 

 

1.3. Хімічна будова та полярність полімерів 

Основним фактором, який визначає властивості полімерів є енергія та довжина 

зв’язку. Енергія зв’язку – це енергія, яку треба затратити для розриву зв’язку або яка 

виділяється при утворенні гомолітичного зв’язку. За енергією хімічний зв’язок 

найміцніший (йонний зв’язок 590–1050 кДж/моль; водневий – до 50 кДж/моль; 

дисперсійна взаємодія до 40 кДж/моль; орієнтаційна до 20 кДж/моль; індукційна 

взаємодія до 2 кДж/моль). Для полімерів енергія зв’язку лежить в межах 100–

500 кДж/моль, довжина зв’язку – 0,1–0,2 нм. Наприклад, енергія зв’язку С–С = 

336 кДж/моль, Si–Si = 189 кДж/моль, Si–О = 373 кДж/моль; найвище значення енергії 

має зв’язок С–В = 420 кДж/моль атомів. 



Важливою характеристикою полімерів, яка залежить від молекулярної маси та 

характеру взаємодії атомів у ланцюгах (хімічної і фізичної) і між ланцюгами є 

полярність. Цей показник визначає стійкість до дії температури, агресивних 

середовищ і електричні властивості полімерів. При розгляді терміну полярність, 

фігурує термін «дипольний момент» μ – добуток сили, яка діє між зарядами на відстань 

(Кл ∙ м): 

lF  . 

Відстань між зарядами рівна приблизно 10–8 см, а величина сили між зарядами – 

біля 10–10 електростатичних одиниць. Тому дипольні моменти молекул мають 

величини: 

10–8∙10–10 = 10–18 (електростатичних одиниць на см = 1дебай) 

Значення дипольних моментів лежать у межах від нуля до 10 дебай. 

В залежності від величини μ полімери поділяють на полярні (μ > 0)та неполярні (μ 

= 0).  

Гранично полярним зв’язком є йонний зв’язок, тобто зв’язок, який утворений 

катіонами та аніонами, як наприклад у молекулі Na+ Cl–. Тут електрон переходить від 

одного атома до іншого. Молекула води побудована несиметрично, тому це дипольна 

(полярна) молекула. Її дипольний момент рівний 1,84∙10–10 дебай. У зв’язках С–ОН, С–

СООН, С–NH2, C–Cl, C–F електронна густина розподілена несиметрично – це так звані 

полярні зв’язки. При введенні у молекулу таких полярних зв’язків (якщо вони взаємно 

не компенсуються) сполуки отримують дипольний момент. До найбільш полярних 

полімерів відносять полівініловий спирт, целюлозу, крохмаль, які містять велику 

кількість полярних ОН–груп, поліакрилонітрил і поліметакрилові кислоти (групи 

СООН).  

Гранично неполярним зв’язком є ковалентний зв’язок, що утворений однаковими 

атомами, наприклад, у молекулах Н2, О2 і т.п., оскільки електронна хмара знаходиться 

симетрично відносно ядер обох атомів. У цих молекул (Н2, Cl2, CH4, C2H6) дипольний 

момент рівний нулю. Всі аліфатичні вуглеводні побудовані симетрично, тому їх 

дипольний момент рівний нулю. Полімерні вуглеводні також неполярні. До них 

відносяться поліетилен, поліпропілен, поліізопрен, полібутадієн, поліізобутилен. 

Всі інші зв’язки є проміжними. Полівінілхлорид, що містить зв’язки C–Cl, ацетат 

целюлози і нітрат целюлози (групи ОСОСН3, ОNO2) за полярністю є проміжними 

полімерами. Ще менш полярні полімерні естери (поліакрилати і поліметакрилати). 

Однак наявність у молекулі полярних груп не завжди свідчить про полярність 

молекули в цілому. Слід розрізняти «дипольний момент макромолекули (полімеру)» і 

«дипольний момент полярної групи». «μ полімеру» – це векторна сума дипольних 

моментів полярних груп.  

Якщо полярні групи у молекулі розміщені симетрично, то їх електричні поля 

компенсуються, і дипольний момент молекули рівний нулю. У молекулі СCl4 зв’язки 



C–Cl полярні, але вони розташовані симетрично, тому μ=0. Полярність макромолекул 

теж залежить від симетричності (асиметричності) розташування полярних груп. Так, 

зв’язок С– F полярний, але у молекулі політетрафторетилену ці зв’язки розміщені 

симетрично , тому електростатичне поле ланцюга симетричне, і вся макромолекула 

неполярна, не дивлячись на велику кількість зв’язків С–F. 

Таблиця 1 

Дипольний момент полімерів за температури 298 К (розчинник толуол) 

Полімер значення μ, ×10–30 Кл∙м 

поліізопрен 0,934 

полівінілізобутиловий естер 3,569 

поліетиленоксид 3,636 

поліметилметакрилат 4,504 

поліхлоропрен 4,837 

полівінілацетат 6,104 

 

Таким чином, полярність полімеру визначається: 

 ступенем полярності груп, що входять до складу;  

 симетрією розміщення груп, що входять до складу полімеру у просторі; 

 частотою їх розміщення вздовж ланцюга. 

 

1.4. Методи синтезу полімерів 

Існує дві реакції, за допомогою яких одержують полімери: реакція полімерізації і 

реакція поліконденсації. Різниця між ними полягає у механізмі процесу.  

Реакція полімеризації – це реакція з’єднання великої кількості молекул мономера 

в молекулу полімера внаслідок розриву кратних зв’язків або циклів. Полімерізація у 

більшості випадків не супроводжується виділенням побічних продуктів. Молекули 

мономеру повинні містити групи або зв’язки –С=С–, −С≡N, −С=О та інші, здатні до 

полімерізації. Реакція полімерізаціїї завжди екзотермічна. Це має важливе значення під 

час синтезу полімеру у блоці (у масі), де необхідне рівномірне відведення тепла, щоб 

зняти напругу у готовому полімері.  

Механізм реакції полімерізації буває двох видів: ланцюговий та ступеневий. Якщо 

проміжні продукти реакції стійкі та їх можна виділити у вільному стані, реакція іде за 

ступеневим механізмом. Молекулярна маса полімеру зростає повільно від стадії до 

стадії. Якщо проміжні продукти реакції не стійкі, механізм реакції ланцюговий. 

Полімер з дуже високою молекулярною масою утворюється вже на перших хвилинах 

реакції. Теорія ланцюгових процесів розроблена радянським академіком М. М. 

Семеновим. Полімерізаційні полімери в основному одержують по ланцюговому 

механізму. В залежності від характеру активних центрів ланцюговий процес реакції 

полімерізації буває двох видів: вільнорадикальний та йонний. У першому випадку 

активним центром є вільні радикали – частки, що мають неспаренні електрони, і 

полімеризація називається вільнорадикальною. У другому випадку активними центрам 



є йони. Для радикальної та йонної реакцій полімеризації характерні усі стадії 

ланцюгового процесу: ініціювання або початок ланцюга; зростання ланцюга; передача 

ланцюга; обрив ланцюга. Вільнорадикальна полімеризація протікає за участю вільних 

радикалів. Серед усіх стадій ланцюгового процесу найбільша енергія активації 

притаманна реакції ініціювання. Ініціювання – це перетворення невеликої долі молекул 

мономеру у активні центри, що здатні приєднувати до себе нові молекули мономеру.  

Реакція поліконденсації – це процес утворення полімеру із бі- та 

поліфункціональних сполук внаслідок взаємодії функціональних груп, що проходить з 

виділенням побічної низькомолекулярної речовини (води, спирту, галогеноводню та 

ін.). Наприклад, синтез поліаміду. 

Особливості реакції поліконденсації:  

– Реакція протікає по ступінчастому механізму через стадії утворення димера, 

тримера, полімера. Молекулярна маса полімера зростає поступово.  

– Реакція зворотня, рівноважна, підлягає принципу Ле-Шателье. Для одержання 

полімеру з високою молекулярною масою необхідно здвигати рівновагу вправо, що 

досягається усуненням зі сфери реакції низькомолекулярної речовини.  

– Мономер повинен бути не менше, ніж біфункціональним. Якщо мономер не 

багатофункціональний, полімер не утворюється. Для біфункціонального мономеру 

можливі два випадки:  

1) в молекулу мономеру входять дві різні функціональні групи, здатні 

взаємодіяти між собою, наприклад, оксікислоти НО–R–СООН, , амінокислоти 

Н2N–R–СООН. Реакція поліконденсації іде внаслідок взаємодії різних груп 

однієї молекули мономера. Нприклад, синтез поліефіру: 

2) в молекулу мономеру входять дві однакові групи, наприклад, дікарбонові 

кислоти НООС–R–СООН, діаміни Н2N–R–NН2, двохатомні спирти НО–R–

ОН та ін. Для одержання полімеру необхідно мати два мономери, 

функціональні групи яких здатні взаємодяти один з одним, наприклад, при 

одержанні поліаміду із діаміна та дикарбонової кислоти:  

3) гексаметілендіамін адіпінова кислота поліамід–6,6 або полігексаадіпамід 

Якщо у реакції поліконденсації приймає участь мінімальне для даної реакції 

число мономерів (1 або 2), реакція називається гомополіконденсацією. Якщо у 

реакції крім мономерів, необхідних для данної реакції, приймає участь, хоч би 

ще один мономер, процес називають сополіконденсацією, яка, наприклад, 

протікає при поліконденсації двох амінів і однієї карбонової кислоти.  

– Елементарна ланка поліконденсаційного полімеру відрізняється від молекул 

мономеру за складом і за будовою. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що означають поняття: полімер, елементарна ланка полімеру, ступінь 

полімерізації, молекулярна маса полімеру? 

2. Що таке гомополімер, сополімер, блоксополімер, прищеплений сополімер? Як 

відрізняються властивості кожного з вказаних типів кополімерів від властивостей 

гомополімерів? 



3. Написати формули елементарних ланок наступних полімерів і молекул 

мономерів, з яких вони одержані: а) поліетилена; б) полівінілхлорида; г) поліаміда. Які 

функціональні групи входять до їх складу? Як відрізняється елементарна ланка 

полімера від молекули мономера? 

4. Які фізичні стани спостерігаються у аморфних полімерів? У чому їх 

особливості?  

5. Назвіть основні властивості полімерів. 

6. Охарактеризуйте основні способи отриманння полімерів. 

7. Що означають поняття «смола», «пластик». 

8. Основні фактори, які визначають властивості полімерів. 

9.  

Рекомендована література 
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