
Лекція 13,14 

Йонна полімеризація: катіонна, аніонна. 

 

Йонна полімеризація 

У промисловості до середини 50-х років ХХ століття при отримання полімерів 

основне місце займали радикальні процеси. В даний час разом з радикальними 

використовуються і іонні процеси, на долю яких доводиться близько 20% від 

загальної маси матеріалів полімеризацій. Іонною полімеризацією в промисловості 

отримують ПЕ, ПП, ПБ, поліформальдегід. 

Іонна полімеризація викликається різними полярними з'єднаннями, які 

приводять до розриву ненасичених зв'язків (С=С, С=О, С≡ N) або розкриття 

карбоциклів і циклів, що містять гетероатоми (Про, N, S). Крім того, іонна 

полімеризація може протікати і під дією іонізуючого випромінювання (радіаційна 

полімеризація) і електричного струму. Тому іонною полімеризацією можна отримати 

більше число полімерів в порівнянні з радикальною. 

Залежно від знаку заряду на кінцевому атомі зростаючого ланцюга іонну 

полімеризацію підрозділяють на аніонну (негативний заряд) і катіонну (позитивний 

заряд). 

Активні центри при іонній полімеризації є полярними утвореннями, 

компоненти яких називаються зростаючим іоном (R+ і R-) і противоіоном (А- або 

В+). 

Характер зв'язку між компонентами каталізатора залежить від їх властивостей 

і природи реакційної середи. Активний центр може бути поляризованою молекулою, 

іонною парою або вільним іоном. 

Наприклад, при аніонній полімеризації: 

 

 

Різні типи іонних форм володіють різною реакційною здатністю. Наведене 

вище іонізаційне рівновага істотно впливає природа реакційної середовища і тому 

іонна полімеризація на відміну від радикальної сильно залежить від реакційної 

середи. Внаслідок залежності іонної полімеризації від природи розчинника 

проводити іонну полімеризацію складніше, ніж радикальну полімеризацію, але вона 

забезпечує отримання стереорегулярних полімерів - полімерів кращої якості. Іонній 

полімеризації властива так же відсутність реакцій обриву і передачі ланцюга, тобто 

утворення «жвавих» полімерів. 

 

Катіонна полімеризація 

При катіонній полімеризації кінець зростаючого ланцюга заряджений 

позитивно і зростання ланцюга можна представити у вигляді: 

 

~Мn+ + M ≈ ~М+ 

 

Каталізаторами є з'єднання кислотного характеру: протонні кислоти (Н2S04, 

HCl, Н3PO4, HJ04, HF, НBr), апротонні кислоти - реагенти Фріделя - Крафтса із 

n+1 



спільною формулою MeXn, де Ме -метал, Х- галоген. Це кислоти Люіса. (BF3, BCI3, 

АlBr3, TiCl4,  FeCl3). При використанні апротонних кислот необхідний 

співкаталізатор - вода, спирти, протонні кислоти, ефіри і ін.) 

Мономерами для катіонної полімеризації є: 

1) вінілові і диєнові мономери, электро-нодонорные заступники, що 

містять, біля подвійного зв'язку (наприклад, ізобутилен СН2=С(СН3)2, а-

метилстирол, ізопрен). Із збільшенням електронопозитивності заступника активність 

мономера в катіонній полімеризації зростає. 

2) Карбонілвмістні сполуки (по зв'язку С=О), наприклад формальдегід; 

3) гетероциклічні мономери (з розкриттям циклу), наприклад, оксиди 

олефінів. 

Схему   катіонної полімеризації   на   прикладі   ізобутилену   у   присутності

 ВF3 і співкаталізатора Н2О можна представити в 

наступному вигляді: 

Ініціація: 

 
 

Обрив ланцюга при катіонній полімеризації – явище рідке, але може протікати 

в наступних випадках: 

1) при перенесенні ланцюга з макроіона до противоіону або при передачі 

ланцюга на мономер 

 

2) при взаємодії макроіона з противоіоном за рахунок переходу іонного 

зв'язку в ковалентну ~М+, А+ → ~МА. 

3) при приєднанні аніонного фрагмента противоіона до карбкатіону. 

 

При катіонній полімеризації швидкість процесу і ММ полімерів описується 

різними рівняннями (для кожної системи «мономер-каталізатор-розчинник»). Проте 

для більшості катіонних систем спільним є: швидкість пропорційна концентрації 

ініціатора, а ММ не залежить від концентрації ініціатора (на відміну від радикальної 

полімеризації). 



Для катіонної полімеризації швидкості елементарних стадій мають вигляд: 

 

Тут [Рn+] – концентрація активних центрів. 

В умовах стаціонарності, тобто Vин = V0 швидкість полімеризації рівна V= 

[(kин kр) / kо] [М] [I]0. 

Для середньочислової ступеня полімеризації виходить залежність 

 

 

Сумарна енергія активації (Есум) катіонного процесу визначається 

вираженням Есум = Еїн + Ер + Ео. Часто Ео> (Еїн + Ер) і тому Есум < 0, тобто 

швидкість катіонної полімеризації і ММ зростають з пониженням температури (на 

відміну від радикальної полімеризації). Приклад, при катіонній полімеризації 

ізобутилену. 

Роль середовища при катіонній полімеризації зводиться: 

1. до стабілізації тих або інших форм активних центрів (поляризованої 

молекули, іонних пар або вільних іонів). 

2. зміні реакційній здатності активних центрів. Це залежить від: 

полярності середовища, специфічній сольватації сокаталітичної дії розчинника. 

Вплив полярності середи. Зазвичай швидкість катіонної полімеризації і ММ 

зростають із збільшенням полярності середи. Наприклад, в системі «стирол-SnCl4- 

растворитель» при переході від бензолу (е = 2,3) до нітробензолу (е = 36) швидкість 

полімеризації збільшується в 100 разів, а ММ збільшується в 5 разів. 

Вплив сольватуючої здатності розчинника. Якщо розчинник здібний до 

комплексоутворюванню з каталізатором, то активність каталізатора може сильно 

змінюватися або повністю пригнічуватися. Приклад, о-нітротолуол і етанол мають 

близьку діелектричну проникність, проте в середі спирту катіонна полімеризація не 

протікає. 

 

Аніонна полімеризація 

 

При аніонній полімеризації кінець зростаючого ланцюга заряджений 

негативно і зростання ланцюга можна зобразити наступним чином: 

 

 

Каталізаторами аніонної полімеризації служать агенти основного характеру - 

лужні метали або похідні металів I і II груп Періодичної системи (аміди, алкоголяти, 

алкіли, ароматичні комплекси). 

Мономери для аніонної полімеризації: 

• ненасичені сполуки СН2=СХУ, де Х - група, що знижує електронну 

щільність біля подвійного зв'язку (наприклад, CN, N02, C6H5, -CH=CH2), Y - інша 



полярна група. 
• гетероциклічні сполуки (окисли, тіоокиси, лактоні, лактами, сілоксани) 
• карбонилсодержащі сполуки (наприклад, альдегіди полімеризуються по 

зв'язку 

С=О). 

Спільна схема аніонної полімеризації включає ініціацію, зростання, обрив і 

передачу 

ланцюга (ланцюговий процес). 

Ініціація 

 
Зростання ланцюга 

 

Механізм аніонної полімеризації під дією лужних металів: 

Ініціація:_ 

Аніон-радікали рекомбінують, утворюючи дианіони і зростання ланцюга йде 

на обох кінцях ініціатора 

Аніонній полімеризації характерна відсутність реакцій обриву і передачі 

ланцюга, тому утворюються «жваві» полімери. Після завершення полімеризації 

(після повного використання мономера) активні центри зберігаються і при введенні 

нових порцій мономера продовжується зростання ланцюга. 

Швидкість аніонної полімеризації і ММ полімерів, що утворюються, 

визначаються співвідношеннями 

 

де q – конверсія. 

 

При до kин> kр ланцюга ростуть одночасно і утворюється полімер з вузьким 

ММР. 

Швидкість аніонної полімеризації залежить від природи розчинність і зростає 

із збільшенням його полярності. 

Обрив ланцюга можливий в наступних випадках: 

1) За рахунок реакції передачі ланцюга (шляхом відриву активним центром 

протона від розчинника або мономера) 

 
 

Прикладом такої реакції є обрив ланцюга при полімеризації стиролу під дією 

калію в рідкому аміаку. 

2) При перенесенні гидрід-иона з кінця ланцюга на противоіон або мономер: 

 



Питання для самоконтролю 

1. Механізми катіонної, аніонної полімеризації. 

2. Стадії катіонної, аніонної полімеризації. 

3. Особливості кінетики катіонної, аніонної полімеризації. 

4. Приклади реакцій катіонної, аніонної полімеризації. 

5. Характеристика деяких мономерів, і відповідних їм полімерів. 
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