
Лекція 2 

НОМЕНКЛАТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ВМС. СТЕРЕОХІМІЧНА БУДОВА МОЛЕКУЛ ВМС 

 

Зміст 

2.1. Будова та номенклатура полімерів. 

2.2. Особливості структури полімерів. 

2.3. Класифікація полімерів. 

 

 

2.2. Особливості структури полімерів 

Під структурою полімерів розуміють взаємне розташування в просторі всіх 

елементів (структурних ланок), їх внутрішню будову і хімічну взаємодію між ними. 

Особливістю структури полімерної сполуки є наявність ланцюгових молекул, які 

утворені послідовно зв’язаними численними атомами. Для такої сполуки характерні 

два типи зв’язку: хімічний та міжмолекулярний, які різко відрізняються за енергією та 

довжиною. У самому ланцюгу атоми з’єднані між собою міцними хімічними зв’язками, 

що мають довжину 0,10-0,15 нм. Між ланцюгами існують значно слабші 

міжмолекулярні сили, які мають довжину 0,3-0,4 нм. 

2.3. Класифікація полімерів 

У хімії полімерів чільне місце займає хімічна класифікація, яка поділяє полімери 

на класи і групи залежно від хімічного складу самого полімерного ланцюга.  

1. За будовою основного ланцюга полімери ділять на гомоланцюгові і 

гетероланцюгові.  

Гомоланцюгові полімери мають основний ланцюг з однакових атомів (наприклад, 

з Сульфуру –S–S–S–, Карбону С–С–С–, Фосфору –Р–Р–Р–). Полімери, побудовані з 

атомів Карбону називаються карболанцюговими.  

Гетероланцюгові полімери мають основний ланцюг з різних атомів (наприклад –

С–О–, –Si–О–, –P=N–). Стійкість гомоланцюгових і гетероланцюгових полімерів 

залежить від міцності зв’язків між атомами. Найміцнішими є зв’язки між атомами 

Карбону, а найменш міцними є зв’язки між атомами Нітрогену і між атомами Оксигену, 

решта всіх елементів може утворювати гомоланцюгові полімери (наприклад –S–S–S–, 

–Р–Р–Р–, –Si–Si–Si–, –Te–Te–Te ). У гетероланцюгових полімерів енергія зв’язку між 

атомами вища, ніж в гомоланцюгових. Тому гетероланцюгові полімери є 

високоплавкими і високоміцними. 

2. В залежності від складу головного ланцюга всі полімерні сполуки можна 

розділити на три великих класи і відповідні групи всередині цих класів: 

1. Органічні полімери: 

 карболанцюгові; 

 гетероланцюгові; 

 гетероциклічні. 

2. Елементоорганічні полімери: 

 неметалічні; 

 металічні (металоорганічні); 

 внутрікомплексні (хелатні, координаційні). 

3. Неорганічні полімери: 

 гомоланцюгові; 

 гетероланцюгові. 



Органічні полімери – найбільший клас полімерів, у який входять природні 

полімери і велика кількість синтетичних полімерів. Якщо в основному ланцюгу 

знаходяться лише атоми Карбону, то такі полімери називають карболанцюгові. У групу 

карболанцюгових входять:  

– поліетилен                        (1.3) 

– поліпропілен      

CH2 CH

CH3      (1.4) 

полімери вінілового ряду: 

– полівінілхлорид   

CH2 CH

Cl      (1.5) 

полімери вініліденового ряду:  

– поліізобутилен                                                      

  (1.12) 

– полівініліденхлорид            (1.12) 

полімери дивінілового ряду (дієни);  

– поліізопрен           (1.13) 

– полі хлоропрен         (1.14) 

циклічні карболанцюгові полімери:  

– поліфенілен:           (1.19) 

 

Для карболанцюгових полімерів характерна висока гідролітична стійкість.  

Гетероланцюгові полімери – це полімери, у основному ланцюгу яких крім атомів 

Карбону знаходяться ще й інші атоми (гетероатоми), зокрема, атоми Оксигену, 

Нітрогену, Сульфуру, Фосфору. До класу гетероланцюгових належить група в.м.с., що 

включає важливі природні полімери (білки, нуклеїнові кислоти, целюлозу, крохмаль 



тощо), а також синтетичні полімери. Найважливіші представники гетероланцюгових 

полімерів: 

поліоксиметилен (поліформальдегід)                    –СН2–О–; 

поліоксиетилен                                                         –СН2–СН2–О–; 

полі–2,6–диметилфеніленоксид                              –С6Н3(СН3)2–О–; 

крохмаль                                                                    –(С6Н10О5)n–. 

Крім того, до класу гетероланцюгових належать такі широковідомі групи 

промислових полімерів, як: 

1) поліестери, зокрема поліетилентерефталат («лавсан»): 

 

 

2) поліаміди, зокрема полікапроамід (капрон): 

 

 

3) сечовино–формальдегідні смоли: 

 

 

4) поліуретани (на основі гексаметилен діізоціанату і бутандіолу): 

 

 

5) полікарбонати: 

 

 

полісульфони: 

 

 

6) поліетиленсульфіди (тіоколи): 

 

 

7) поліетиленсульфони: 

 

 

Гетероциклічні полімери – це полімери, макромолекули яких містять цикли з 

гетероатомами, наприклад, целюлоза, її етери та естери: 

метилцелюлоза 

 

 

полііміди 

 

 

і багато інших. 

 

Елементорганічні полімери – полімери, у ланцюг яких входять атоми, що не 

містяться у звичайних природних органічних сполуках (деякі неметали, напівметали, 

метали).  

З неметалічних елементорганічних полімерів найбільш вивчені та набули 

широкого практичного значення речовини, які містять в основному ланцюгу атоми 



Силіцію і називаються силіційорганічними полімерами. Присутність Силіцію надає 

полімерам високу тепло– і морозостійкість, добрі діелектричні властивості і 

вогнестійкість. Основні представники: 

полікарбосилани 

 

 

полікарбосилоксани 

 

 

полісилоксани 

 

 

полісилани 

 

 

З металічних (металоорганічних) полімерів відома велика група, в яку входять 

майже всі основні амфотерні метали. Синтезовані і найбільше вивчені металоорганічні 

сполуки титану, алюмінію, олова, германію тощо. Залежно від природи та ступеня 

оксидації вони мають маку структуру: 

 

 

 

 

Для внутрікомплексних полімерів поряд з ковалентними утворюються 

координаційні зв’язки, які можуть містити комплекси металів як всередині ланцюгів, 

так і бокові: 

 

 

 

 

Хелатні полімери – полімери до складу яких крім атомів Карбону і атомів ІІІ–VI 

груп ПС входять ще метали, які за хімічними властивостями є активними 

комплексоутворювачами ( d – елементи, наприклад: Ферум, Кобальт, Нікол). 

Для таких полімерів характерна підвищена теплостійкість. 

 

Неорганічні полімери – це полімери, які не містять у своєму складі атомів 

Карбону. Вони становлять дуже обмежену групу і мало досліджені. Здатність елементу 

утворювати полімерні сполуки залежить від його розміщення у ПС. Елементи першої 

групи, а також одновалентні елементи інших груп (Гідроген, Галогени) не здатні 

утворювати полімери, так як для утворення ланцюгу елемент повинен мати валентність 

не менше ІІ. Не здатні утворювати полімерного стану і благородні гази нульової групи 

ПС. Всі інші елементи можуть утворювати гомоланцюгові і гетероланцюгові полімерні 

сполуки, стійкість яких залежить від міцності зв’язку між атомами. Найбільш міцними 

є зв’язки між атомами Карбону (енергія зв’язку 80 ккал/моль), найменш міцні – між 

атомами Нітрогену і Оксигену.  



Гомоланцюгові неорганічні полімери. Неможливо отримати гомоланцюгові 

полімерні сполуки Нітрогену і Оксигену, оскільки зв’язок між атомами N–N (енергія 

зв’язку 37 ккал/моль) та O–O (енергія зв’язку 34 ккал/моль) дуже слабий. 

Найімовірнішим є можливість існування у полімерному стані таких елементів яу 

Сульфур (енергія зв’язку 63 ккал/моль), Селен (енергія зв’язку 50 ккал/моль). Полімери 

Сульфуру та Селену мають лінійну будову: 

–S–S–S–S–                         –Se–Se–Se–. 

Під час нагрівання сірки, яка складається з циклічних молекул, що містять 8 атомів 

Сульфуру, вище 155ºС вона топиться і починає зростати в’язкість, яка досягає 

максимуму при температурі 187ºС, що пов’язано з полімеризацією циклічних молекул 

внаслідок розкриття циклів з утворенням лінійних ланцюгів. Варто відзначити, що при 

одержанні таких полімерів виникає проблема їх стабілізації. 

Гетероланцюгові неорганічні полімери становлять значну групу в.м.с., оскільки 

майже всі елементи ПС можуть утворювати в різних поєднаннях з атомами Оксигену, 

Нітрогену, Сульфуру, Карбону, Силіцію ,Бору тощо ланцюгові молекули, які 

показують типові ознаки полімерного стану. Значення енергії зв’язку між атомами у 

гетероланцюгових сполуках вищі, ніж у багатьох гомо ланцюгових сполуках. 

Особливо міцні зв’язки утворює Бор з Оксигеном і Нітрогеном, Силіцій з Оксигеном, 

наприклад: 

поліметаборати 

 

 

 

поліалюмосилікати 

 

 

 

Полімерні сполуки з такими зв’язками – високоміцні і високоплавкі речовини. 

 

Крім хімічної класифікації існують класифікації полімерів за походженням, за 

будовою макромолекул, за властивостями, за структурою, за способом синтеу тощо. 

3. За походженням полімери поділяють на: 

–  природні − виділенні з природних матеріалів (целлюлоза, натуральний каучук); 

− синтетичні − одержані шляхом синтезу з мономерів (поліетилен, полістирен); 

− штучні − одержані при модифікуванні природних полімерів (нітроклітковина). 

 

4. За основними властивостями розрізняють:  

пластомери, еластомери (каучуки), волокна, плівки, клеї, лаки. 

 

5. За відношенням до нагрівання: 

 – термопласти (лінійні полімери, що при нагріванні переходять у текучий стан і 

тверднуть при охолодженні). Термопластичні полімери здатні при неодноразовому 

нагріванні розм’якшуватися. Після охолодження вони зберігають здатність до 

розчинення та високоеластичної деформації. Це лінійні полімери (полістирол, 

новолак). При їх нагріванні хімічні зміни не відбуваються, не відбувається зшивання. 



 − реактопласти (під час нагрівання переходять у твердий, нетопливий і нерозчинний 

стан внаслідок хімічних реакцій, що супроводжуються утворенням поперечних зв’язків 

між макромолекулами). Термореактивні полімери − це розгалуженні полімери, у 

бокових ланцюгах яких є реакційноздатні функціональні групи, здатні під час 

нагрівання переходити у неплавкий нерозчинний стан, внаслідок зшивання їх 

ланцюгів. У результаті цього полімер переходить із розгалудженного у просторовий і 

втрачає здатність розчинятися. Відбувається процес твердіння полімеру. При 

повторному нагріванні він розкладається – підлягає термічній деструкції. 

 

6. За будовою макроланцюгів або за структурною формою полімери ділять на:  

 Лінійні − мають ланцюг з великою асиметрією (асиметрія дорівнює n-ступеню 

полімерізації), наприклад, поліетилен, капрон та ін.; 

 Розгалужені − мають довгий основний ланцюг з бічними відгалуженнями, при 

цьому: nгол. ланцюга > nбок. ланцюга, наприклад, крохмаль, прищеплені полімери, 

фенолформальдегідна смола; 

 Сітчасті (просторові, тривимірні, зшиті) − мають довгі ланцюги, сполучені 

хімічними зв’язками, при цьому nгол. ланцюга > nзшивки, наприклад, тверді 

фенолформальдегідні та епоксидні смоли. Якщо nгол. ланцюга ≈ nзшивки – це не 

полімер, а кристал з атомарним типом зв’язку, як, наприклад, алмаз. Трьохмірні 

сітчасті полімери, наприклад, резит, вулканізований каучук, називаються 

просторові. Для них поняття молекулярної маси втрачає зміст, так як увесь 

полімер одна гігантська макромолекула. 

 

7. За надмолекулярною структурою – кристалічні та аморфні. 

 

8. За способом синтезу – полімеризаційні, одержані за реакцією полімеризації 

(поліетилен, полістирол) та поліконденсаційні, одержані за реакцією поліконденсації 

(поліаміди, поліефіри та ін.). 
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