
Лекція 11,12 

Полімеризація, особливості її механізму. Радикальна полімеризація 

 

Полімеризація − це процес отримання полімерів шляхом послідовного 

приєднання молекул мономера до активного центру. 

Залежно від числа тих, що беруть участь в процесі мономерів розрізняють 

гомополімеризацію (один мономер) і кополімеризацію (два мономери або більш). 

Залежно від природи активного центру і механізму зростання ланцюга 

розрізняють радикальну і йонну полімеризацію. 

Здібність мономерів до полімеризації визначається термодинамічними і кінетичними 

чинниками. Полімеризація термодинамічно можлива, якщо різниця вільних енергій 

мономера і полімеру ΔG негативна величина. Проте термодинамічна можливість 

полімеризації залежить від її кінетичної вирішуваної, тобто від того чи протікає реакція 

з помітною швидкістю за вибраних умов. Кінетична вирішувана реакції залежить від 

ефективності каталізатора, умов реакції, розчинника, температури і ін. 

Радикальна полімеризація 

Радикальною називається полімеризація, зростаючі ланцюги якої є вільними 

макрорадикалами. В даний час на цей метод синтезу доводиться біля  3 4    спільного 

світового 

випуску полімерів. У промисловості радикальною полімеризацією отримують такі 

найбільш масові полімери, як ПЕ, ПВХ і ПС. Широке застосування цього методу в 

промисловості обумовлене наступними причинами: 
• малою чутливістю до домішок і середовища, характерним для іонної 

полімеризації 
• вибірковістю деяких мономерів, тобто їх здатністю полімеризуватися під дією 

вільних радикалів (вінілхлорид, вінілацетат). 

Мономери. Під дією вільних радикалів полімеризуються мономери: СН2=СНХ 

(Х : Н, галогени, СООН, СООR, CN, OCOR, CONH2, С6Н5 ), СН2=СХ2 (Х: галоген, 

полярна група), СН2=СХY і ін., Y – інша полярна група. 

Основними стадіями (елементарними актами) полімеризації є: ініціація, 

зростання ланцюга, обрив ланцюга і передача ланцюга. 

Ініціація – це утворення радикалів або активних центрів, яке здійснюється 

різними шляхами : 

1) При енергетичній дії на мономер (нагріваючи, фотоліз, радіоліз). Приклад, 

мимоволі полімеризується при нагріві метилметакрилат. 

2) При введенні ініціаторів – джерел радикалів, останній спосіб є основним. 

Кількість ініціатора, що вводиться, невелика і складає 0,1-1% від маси мономера. У 

якості ініціаторів використовуються сполуки, що мають лабільні зв'язки: 

О-О, N-N, S-S, C-S, N-S. 

Такими сполуками є пероксиди, діазосполуки, дисульфіди і ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 8 

Приклади розпаду різних ініціаторів 

 

У результаті розпаду ініціаторів утворюються вільні радикали – незаряджені 

фрагменти молекул, що мають неспарений електрон. Вільні радикали довго не 

існують – вони взаємодіють з іншими атомами і молекулами. 

Зазвичай ініціатори радикальної полімеризації не є селективними до мономерів і 

їх вибирають: по забезпеченню необхідної швидкості утворення радикалів. Так, 
редокс- системи застосовують при кімнатній або зниженій температурі, персульфати 

– при 40-700 С, діазосполуки – при 50-700С, пероксид бензоїлу – при 80-950С. При 

виборі ініціатора враховують його розчинність в необхідному розчиннику. 
Водорозчинні ініціатори: пероксид водню, персульфати, редокс-системи. У 

органічних розчинниках розчиняються: пероксид бензоїлу, азоініціатори. 

Розглянемо елементарні стадії радикальної полімеризації, яка протікає по 

ланцюговому механізму. 

Ініціювання. Радикал, що утворився при розпаді ініціатора, приєднується до 

мономера і утворює зростаючий ланцюг. 

Тут kрозп. і kи – відповідно константи швидкості розпаду ініціатора і ініціації.  

 

Зростання ланцюга – це приєднання молекул мономера, що повторюється, до активного 

центру: 

Тут kр - константа швидкості росту ланцюга. Розвиток кінетичного ланцюга 

супроводжується утворенням матеріального ланцюга.  

Обрив ланцюга – це загибель активного центру унаслідок реакції з іншим активним 

центром, сторонньою речовиною або в результаті молекулярної перебудови: 

 

k0 – константа швидкості обриву ланцюга. 



При взаємодії двох радикалів можлива їх рекомбінація або 

диспропорціонування: 

 

Обрив може відбуватися при будь-якій довжині макрорадикалу, тому 

утворюються макромолекули різної довжини і полімер стає полідисперсним. Обрив 

можливий і при взаємодії макрорадикала з інгібітором, яким може бути стабільний 

радикал (наприклад, дифенілпікрилгідразил), а також речовини, які перетворюються 

на малоактивних радикалів (наприклад, бензохінон, динітробензол, молекулярний 

кисень, сіра і ін.). Інгібітори застосовуються для попередження полімеризації при 

зберіганні мономерів. В цьому випадку звичайні достатньо невеликих порціях 

інгібітору - кількість в 0,1-1% від маси мономера. 

Передача ланцюга – це перехід активного центру на мономер, полімер, 

розчинник і ін. 

 
 

Тут kпер – константа швидкості передачі ланцюга. Реакції обриву і передачі 

ланцюга називаються реакціями обмеження зростання ланцюга. В результаті 

передачі ланцюга знижується ММ полімеру, це витікає з вираження ступеню 

полімеризації: 

 
 

де Vp, Vo і Vпер – відповідно швидкості росту, обриву і передачі ланцюга. Тому 

передача ланцюга використовується для регулювання ММ полімеру, а передавач 

ланцюга називається регулювальником ММ. Приклад: 

 

Кінетика радикальної полімеризації 

Кінетика містить в собі швидкість реакції і механізм хімічної реакції. Залежно 

від механізму реакції швидкість її описується різними рівняннями. Розгледимо 

виведення різних рівнянь. 

У загальному випадку швидкість полімеризації визначається рівнянням: 

(1) 

При утворенні великих макромолекул швидкість полімеризації дорівнює 

швидкості росту ланцюга: 

(2) 

 

де kp – константа швидкості росту, n – число зростаючих ланцюгів, [M] –  

концентрація мономера. Для знаходження рівнянь швидкості полімеризації 

застосовують принцип стаціонарності, тобто постійність концентрації радикалів в 

часі. Це виконується за умови Vин=Vо. Щоб отримати рівняння швидкості необхідно 

з вираження (2) виключити n. 



1. За відсутності реакції обриву, тобто для утворення 

«жвавих»        полімерів        n        =        [I]0,    де       [I]0 – початкова 

концентрація ініціатора і рівняння для V набирає вигляду: 

(3) 

 

2. За наявності обриву ланцюгів. 

А) Обрив бімолекулярний. В цьому випадку V0=k0 n2 

і звідси n= (V0 / k0)1/2. 

При Vин=Vо отримуємо n= (Vин / k0)1/2. Підставимо цей вираз в рівняння (2) 

і отримуємо: 

 

В разі термічного розпаду ініціатора I > 2R• і Vин=2 kрасп f [I]0, де f – 

ефективність ініціації. Ефективність ініціації – це частка радикалів, що утворилися 

при розпаді ініціатора, яка бере участь в ініціації полімеризації. 

Після підстановки вираження Vін. в рівняння (4) отримуємо 

(5) 

де 

 

Б) Обрив  мономолекулярний. В цьому 

випадку V0=k0 n і перетворення рівняння (2) проводиться аналогічно наведеному 

вище. В результаті отримуємо: 

Слід зазначити, що всі наведені вище рівняння швидкості полімеризації 

можуть застосовуватися для опису процесу тільки при малих конверсіях, коли що всі 

входять в рівняння складові є постійними. Застосування рівнянь до глибокої 

полімеризації приводить до помилок. 

При великих конверсіях унаслідок збільшення концентрації полімеру зростає 

в'язкість реакційної середи, що уповільнює дифузію макрорадикалів і знижує 

вірогідність рекомбінації і диспропорціонування. Тому зменшується обрив 

ланцюгів. При цьому концентрація радикалів в системі зростає і швидкість 

полімеризації збільшується. Це називається гель- еффектом. 

Ступінь полімеризації. Ступінь полімеризації P пов'язаний з довжиною 

кінетичного ланцюга. Довжину кінетичного ланцюга (ν) визначають як середнє 

число молекул мономера, яке доводиться на кожного радикала, що утворився при 

розпаді ініціатора. P=2ν – при обриві ланцюга рекомбінацією і P=ν – при обриві 

диспропорціонуванням. 

На ступінь полімеризації істотно впливає реакція передачі ланцюга. Ступінь 

полімеризації дорівнює довжині кінетичного ланцюга у момент обриву. 

 

 

де [Z] – концентрація агента передачі ланцюга Z. Після перетворень 

отримаємо 



   (8) 

враховуючи, що (kпер/kp) =СZ – константа передачі ланцюга на агент Z, 

отримаємо 

  . 

У загальному випадку передача ланцюга може відбуватися 

на агент Z, розчинник, мономер і ініціатор і вираження для P 

має вигляд: 

 

Тут Сz, Сs, Сi, См - відповідно константи передачі ланцюга на агент Z, розчинник, 

ініціатор і мономер. Згідно приведеному рівнянню, ММ полімеру зростає із 

збільшенням концентрації [М] і зменшенні концентрації [Z], [S], [I] і значень Сz, Сs, 

Сi, См. 

 

Радикальна кополімеризація 

 

Кополімеризація - спільна полімеризація двох або більшого числа мономерів 

є важливим способом отримання кополімерів. У спільному виді кополімеризацію 

можна представити схемою: 

 

Склад кополімера і характер розподілу ланок в ланцюзі залежить від складу 

початкової мономірної суміші, реакційній здатності комономерів і механізму 

кополімеризаціі Більшість кополімерів отримують радикальною або іонною 

кополімеризацію або сополіконденсацією. 

Радикальна кополімеризація протікає в декілька стадій: ініціація, зростання, 

обрив і передача ланцюга. В порівнянні з полімеризацією кінетична схема 

кополімеризації складніша. Для кополімеризації двох мономерів А і В можливі 

чотири варіанти зростання ланцюга: 

Реакції зростання Швидкість реакції зростання 

 

Для кополімеризації можна вивести рівняння, яке зв’язує склад кополімера з 

складом початкової мономерної суміші. 

Мономер А витрачається по реакціях (11) і (13), а мономер У – по реакціях 

(12) і (14). 

Швидкості витрати мономерів при кополімеризація визначаються рівняннями 



 

Розділивши рівняння 15 та 16 отримаємо відношення швидкості

 входження мономерів в кополімер 

 

У стаціонарному стані концентрації радикалів ~A• і ~B• постійні, тобто  

рівні швидкості перехресного росту ланцюга: 

 

Після обєднання рівнянь (17) і (18) і виключення стаціонарних 

концентрацій радикалів отримаємо рівняння складу кополімера або рівняння 

кополімеризація: 

 
Тут [A] і [B] – молярні концентрації мономерів, d[A] і d[B] – молярні 

концентрації ланок в кополімері, rA = kAA / kAB ; rB = kBB / kBA . 

Параметри rA і rB позначають відношення констант швидкостей приєднання 

радикалів до “своїх” і “чужим” мономерам і є відносними активностями 

мономерів або  константами кополімеризації. Приведене рівняння (19) є 

диференційним рівнянням складу Майо-Люіса. Це рівняння описує “миттєвий” 

склад кополімера і склад кополімера на початковій стадії кополімеризація. 

Для зручності користування рівняння кополімеризація (9) можна виразити 

через fA і fB - молярні долі мономерів А і У в початковій суміші, а також через FA і 

FB  - молярні долі А і У в кополімері. 

20) 

(21) 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 8. Залежність складу кополімера від складу початкової мономірної 

суміші. Тут F2 

і f2 – відповідно молярні долі М2 в кополімері і в мономірній суміші. 

 

В результаті комбінації рівнянь (20) і (21) з рівнянням (19) отримаємо 

рівняння: 

 

Приведене рівняння (22) виражає склад кополімера як мольну частка 

мономера А в кополімері. 

Розглянемо залежність складу кополімера від складу вихідної мономірної 

суміші при різних значеннях констант кополімеризація (рис.8). Як видно з рис.8, 

форма кривих складу залежить від значень констант кополімеризація. Розглянемо 

різні випадки: 

1) r1 > 1 і r2 < 1, тобто для всіх співвідношень концентрацій мономерів в 

початковій суміші кополімер збагачений ланками М1; 

2) r2> 1 і r1 < 1, тобто при всіх співвідношеннях концентрацій мономерів в 

початковій суміші кополімер збагачений ланками М2; 

3) r1< 1 і r2< 1, тобто при малому вмісті М1 в початковій мономірній суміші 

кополімер збагачений ланками М1 а при великих - ланками М2. В цьому випадку 

спостерігається схильність до чергування з кополімері ланок М1 і М2, яка 

посилюється при наближенні до нуля значень r1 і r2 . Крива складу перетинає 

діагональ діаграми складів в крапці, званій азеотропній, коли склад кополімера 

дорівнює складу мономірної суміші. 

4) r1 > 1 і r2 > 1 - випадок, що рідко реалізовується на практиці, коли 

повинна виходити суміш гомополімерів або утворюватися кополімер з довгими 

послідовностями однакових ланок. 

5) r1 = r2 = 1, тобто для всіх початкових співвідношень концентрацій 

мономерів  склад кополімера дорівнює складу мономірної суміші. В цьому випадку 

забезпечується отримання однорідного кополімера аж до повного вичерпання 

мономерів. 

6) r1 ≈ r2 ≈ 1. При цьому незалежно від складу суміші мономерів 

утворюється еквімолекулярний кополімер з регулярним чергуванням ланок. 



Звичайний твір r1 r2 < 1 і рідше за r1 r2 = 1, що відповідає ідеальній 

кополімеризації. 

Слід зазначити, що диференціальне рівняння кополімеризації застосовано 

тільки при складах кополімера, деяких при малих конверсіях. Якщо кополімер 

отриманий при великій глибині перетворення, то для розрахунку використовується 

інтегральне рівняння Майо- Люіса або Абкіна. Вказані рівняння засновані на 

допущенні про незалежність реакційної здатності зростаючих часток від природи 

передостанньої ланки. Рівняння кополімеризація непридатні при залежності 

реакційної здатності реагуючих часток від природи передостанньої ланки, у випадку 

кополімеризація мономерів з полярними і об'ємними заступниками, в разі тієї, що 

паралельно протікає з кополімеризацією деполімеризації, в разі гетеро фазної 

кополімеризації і ін. 

Визначення констант кополімеризація. Визначення констант здійснюють 

різними методами, але всі вони полягають в експериментальному кополімеризація 

визначенні складу кополімера, отриманого при малих конверсіях (менше 5%) для 

декількох різних сумішей мономерів М1 і М2. Введемо позначення для складу 

початкової мономірної суміші і складу кополімера: 

і 

 

Метод Майо-Люіса 

Рівняння кополімеризація можна записати в наступному вигляді: 

  (23) 

Потім для довільних значень r1 розраховують по рівнянню (23) відповідні 

значення r2 і для кожної пари значень E і Z отримують серію прямих в координатах 

r2 = f(r1) (рис.9). По координатах точки перетину прямих знаходять шукані значення 

r2 і r1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Графічний спосіб визначення констант кополімеризація по методу Майо-Люіса.  

Метод Файнемана-Росса 

У основі методу лежить модифікація рівняння кополімеризації 

 

При побудові залежності E– від (Е/Z) отримують прямую (рис.10) і по 

величині відрізання, що відсікається на осі ординат, визначають значення (–r2 ), а по 



куту нахилу прямої до осі абсцис –r1 (r1 = tgα). 

  

 

Рис.10. Графічний спосіб визначення констант кополімеризація по методу 

Файнемана- Росса. Тут х = (E2/Z). 

 

 

Схема “Q – e” 

Для кількісної характеристики реакційної здатності мономерів в радикальній 

кополімеризації великого поширення набула схема “Q – e”, запропонована Алфрєєм 

і Прайсом. У основі методу лежить допущення, що константу швидкості приєднання 

радикала i до мономера j можна представити рівнянням: 

 

Індекси i і j відносяться до макрорадикала і мономера відповідно. У рівнянні 

D і Q – параметри, що характеризують спільну реакційну здатність радикала і 

мономера; e – параметр, що характеризує полярні властивості (мономеру і 

радикалові приписується одне і те ж значення e). 

Значення констант кополімеризації пов'язані з параметрами Q і e рівняннями: 

 

Значення Q1 і e1 обчислюють з дослідних значень r1 і r2 при використанні як 

стандарт мономера стиролу. Вибір стиролу обумовлений тим, що він здатний 

кополімеризуватися з більшістю мономерів. Для стиролу Q2=1 і e2 = –0,8. Згідно 

схемі Q – e мономери з параметрами e, що різко відрізняються, характеризуються 

тенденцією до чергування ланок в ланцюзі. Кополімеризація мономерів з близькими 

параметрами Q і майже ідентичними параметрами e приводить до азеотропної 

кополімеризація. 

Схема Q – e має наближений і емпіричний характер, а також не має повного 

теоретичного обґрунтування. Проте схема Q – e корисна, оскільки на її основі можна 

оцінити відносну реакційну здатність мономерів і роль полярних чинників для 

більшості мономерів, що кополімеризуються. Значення Q і e для багатьох мономерів 

приводяться в довідковій літературі. 

Склад кополімера при глибоких конверсіях. Рівняння кополімеризації (для 

даної пари мономерів з відомими константами кополімеризація і певним складом 

початкової мономірної суміші) дозволяє розрахувати миттєвий склад кополімера. 

Виходячи з рівняння кополімеризація не можна передбачити склад кополімера, 

отриманого при конверсіях 50- 60%, що має місце в промислових процесах. Це 



наслідок зміни складу мономерів, що не прореагували, з конверсією. Зміна з 

конверсією складу мономерної суміші і складу кополімера приводить до 

прогресуючої композиційної неоднорідності кополімера, що утворюється. Розподіл 

по складу (ступінь неоднорідності) залежить від конверсії. З підвищенням конверсії 

збільшується неоднорідність кополімера по складу. 

Для отримання однорідного по складу кополімера потрібно керуватися 

наступним: підбирають мономерні пари з константами кополімеризації, 

близькими одиниці, щоб склад мономерної суміші мінімально змінювався із 

збільшенням конверсії; 
• реакцію проводять по можливості ближче за азеотропний склад; 
• обмежуються мінімально можливими конверсіями при отримання 

кополімерів; 
• зберігають постійним склад мономерної суміші шляхом додавання в 

ході реакції в реакційну суміш більш за активного сомономера. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Механізми радикальної полімеризації.  

2. Стадії радикальної полімеризації. 

3. Особливості кінетики радикальної полімеризації. 

4. Приклади реакцій радикальної полімеризації. 

5. Особливості радикальної кополімеризації. 
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