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1. ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРІВ 

У хімії полімерів розрізняють наступні типи хімічних перетворень: 

1. реакції деструкції 

2. реакції зшивання 

3. реакції функціональних груп 

4. реакції внутрімолекулярних перегрупувань. 

На практиці ці реакції дуже часто протікають одночасно. Так, наприклад, під 

дією якогось впливу може початися реакція деструкції, яка супроводжується реакціями  

зшивання, і так далі. 

1.1. Реакції деструкції 

Реакціями деструкції називають реакції, які протікають з розривом зв’язків у 

головному ланцюгу макромолекули. В залежності від типу хімічного зв’язку 

(ковалентного чи іонного) можливі три механізми деструкції полімерів: радикальний, 

іонний та іонно-радикальний. При наявності ковалентного зв’язку між атомами 

головного ланцюга розрив макромолекули протікає з утворенням вільних радикалів: 

ÑÍ 2 ÑÍ 2 ÑÍ 2 ÑÍ 2 ÑÍ 2 ÑÍ 2 ÑÍ 2 ÑÍ 2+
 

В залежності від природи агента, який викликає розрив зв’язків в ланцюгу, 

розрізняють фізичну і хімічну деструкцію. Фізична в свою чергу поділяється на 

термічну, механічну, фотохімічну та деструкцію під дією іонізуючого випромінювання. 

Хімічна деструкція протікає під дією різних хімічних агентів. Найважливішими видами 

хімічної деструкції є окислення, гідроліз, алкоголіз, ацидоліз, амоноліз. 

В процесі переробки та при експлуатації виробів із полімерних матеріалів 

останні піддаються, як правило, механічному, тепловому, світловому та іншим видам 

впливів одночасно. На практиці відразу протікають кілька реакцій деструкції різного 

роду. Наприклад, дуже часто полімер одночасно окислюється і нагрівається 

(термоокисна деструкція); світло каталізує реакції хімічної деструкції (фотоокисна 

деструкція) і т. д. 

Утворені в процесі реакції макрорадикали можуть вступати в різноманітні 

реакції, в результаті яких отримують кінцеві продукти лінійної, розгалуженої та 

сітчастої будови. Вільні макрорадикали можуть ініціювати реакції деструкції. Так, 

наприклад, при додаванні макрорадикалів, які виникли при деструкції крохмалю до 

звичайного крохмалю відбувається деструкція останнього. 

Якщо реакція протікає в умовах, при яких утворені макрорадикали 

дезактивуються, то в таких випадках кінцевим продуктом будуть короткі ланцюги, 

тобто молекулярна маса полімера знижується. В залежності від інтенсивності і 

тривалості дії можна отримати макрорадикали різної довжини, а отже, можливий 

різний ступінь деструкції. 

Деструкція, внаслідок якої відбувається відщеплення мономера, називається 

деполімеризацією. 
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Процеси деструкції мають велике практичне значення, оскільки властивості 

полімерних матеріалів сильно залежать від довжини ланцюга (тобто від величини 

молекулярної маси).  

Якщо розкласти низькомолекулярну сполуку так, щоб молекулярна маса 

зменшилася вдвічі, то отримаємо речовину, властивості якої різко відрізняються від 

вихідної. Якщо ж розкласти високомолекулярну речовину так, щоб молекулярна маса 

також зменшилась вдвічі, то на певні властивості це не вплине. Помітна зміна 

властивостей полімера проявляється при зменшенні молекулярної маси приблизно в 10 

разів. 

Оскільки полімери і полімерні матеріали в процесі переробки та експлуатації 

піддаються різноманітній дії, то цілком імовірно, що в результаті деструкції може 

відбутись різка зміна його властивостей. В той же час реакції деструкції спеціально 

використовують для отримання продуктів з нижчою молекулярною масою. Тому дуже 

важливо знати механізм і закономірності реакцій деструкції, щоби вміти ними 

керувати. Крім того реакції деструкції мають велике теоретичне значення для вивчення 

будови високомолекулярних сполук.  

1.1.4. Вплив на полімери високої температури 

При нагріванні в полімерах відбуваються різноманітні хімічні і фізичні 

перетворення, які супроводжуються утворенням газоподібних і рідких продуктів, 

зміною забарвлення, тощо. Стійкість полімера до хімічного розкладу при нагріванні 

визначається його термостійкістю (термостабільністю). 

Зазвичай термостійкість визначається  температурою, при якій починається 

помітний розклад полімеру, за продуктами розкладу і за кінетикою процесу. 

Хімічні реакції полімерів при підвищеній температурі можна розділити на дві 

групи: реакції, які протікають з розривом головного ланцюга макромолекули (власне 

реакції деструкції), і реакції, які протікають без розриву головного ланцюга 

макромолекули.  

Реакції, які протікають з розривом головного ланцюга макромолекули. 

При нагріванні полімера внаслідок флуктуації теплової енергії в деяких місцях системи 

енергія теплового руху стає співмірною з енергією хімічного зв’язку, і зв'язок 

розривається. Очевидно, що дуже важливим фактором, який визначає термостійкість 

полімера, є величина енергії зв’язку між атомами в головному ланцюгу.  

Одним з найбільш стійких до термічної дії є вуглець-вуглецевий зв'язок. Цей 

зв'язок особливо стійкий в алмазі. Наявність в молекулі атомів водню сильно знижує 

енергію зв’язку С–С, тому, наприклад, високомолекулярні вуглеводні та деякі їх 

похідні володіють невисокою термостійкістю і при нагріванні легко руйнуються. 

Дослідження багатьох карболанцюгових насичених сполук при нагріванні у 

глибокому вакуумі дозволило виявити вплив ряду факторів на термостійкість. Було 

встановлено, що на міцність зв’язку С–С впливає ступінь розгалуження полімерів та 

наявність замісників у макромолекулі. В розгалужених полімерах зв’язки С–С між 

бічними ланцюгами і головним ланцюгом слабші, ніж зв’язки С–С в головному 
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ланцюгу. Тому розгалужені полімери менш термостійкі, ніж нерозгалужені. Ізотактичні 

полімери більш термостійкі, ніж атактичні. 

Великий вплив на термостійкість високомолекулярних сполук мають 

замісники. Зі збільшенням кількості числа замісників у ланцюгу енергія зв’язку С–С 

зменшується. Поліетилен є більш термостійким матеріалом, ніж поліпропілен чи 

поліізобутилен: 

Ñ Ñ
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а полістирол більш термостійкий, ніж полі-α-метилстирол: 
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Проте не всі замісники знижують термостійкість полімерів. При заміщенні 

атомів водню на атоми фтору термостійкість полімерів підвищується. Наприклад, 

політетрафторетилен – термостійкий полімер, який не розкладається до 400С. При 

вищій температурі він розкладається до мономера.  

При наявності кисню в складі полімера (особливо в головному ланцюгу) 

швидкість термічної деструкції різко збільшується.  

Нижче приведені показники деяких полімерів за даними Мадорського і Страуса 

(Т – температура, при якій полімер втрачає половину своєї початкової маси протягом 

перших 30 хв. нагрівання): 

                   Т,С 

Поліпропіленоксид атактичний…………..295 

Поліпропіленоксид ізотактичний………...312 

Поліетиленоксид…………………………..345 

Поліпропілен...…………………………….387 

Поліетилен…………………………………404 

Із наведених даних випливає, що більш стійкими є менш розгалужені і 

особливо стереорегулярні полімери. 

Реакції, які протікають без розриву головного ланцюга макромолекули. В 

багатьох полімерах при підвищеній температурі відбуваються численні фізичні і 

хімічні зміни, які не супроводжуються розривом ланцюга макромолекули. При 

нагріванні таких полімерів відбувається відщеплення бічних ланцюгів, що призводить 

до утворення термостійкішого продукту. В деяких випадках продукти термічної 

обробки втрачають розчинність. 
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Імовірно, реакції зшивання, які можуть бути наслідком рекомбінації двох 

утворених полімерних радикалів чи взаємодії полімерного радикала одного ланцюга з 

ненасиченим зв’язком іншого ланцюга, також протікають за вільно радикальним 

механізмом.  

Реакції, які не супроводжуються розривом головного ланцюга можуть 

протікати і за внутрімолекулярним механізмом. Прикладом такої реакції є термічний 

розпад полівінілацетату, який протікає з виділенням оцтової кислоти. Утворений 

подвійний зв'язок С=C активує сусідню метиленову групу в молекулі полівінілацетату, і 

в результаті відбувається утворення системи спряжених подвійних зв’язків. 

Отже, найменш термостійкими карболанцюговими полімерами є поліізопрен, 

поліметилметакрилат та поліізобутилен. Одним з найбільш термостійких 

карболанцюгових полімерів є політетрафторетилен. Багато гетероланцюгових 

високомолекулярних сполук, які містять в ланцюгу зв’язки С–О, наприклад целюлоза 

та її естери, характеризуються невисокою термостійкістю.  

Проблема створення термостійких полімерів – одна з важливих проблем 

сучасної науки. На цьому шляху зроблені значні успіхи. Достатньо стійкими 

органічними високомолекулярними сполуками є багатоядерні ароматичні сполуки типу 

полі-п-феніленів, поліакрилати, поліаміди, термостійкість яких в окремих випадках 

сягає 800-900С. Термостійкі полімери отримують також синтезом елементорганічних і 

неорганічних полімерів, які містять в головному ланцюгу атоми Al, Ti, B, Sn, тощо. 

Хімічна деструкція. Хімічна деструкція протікає під дією різних хімічних 

агентів, таких як вода, кислоти, аміни, спирти чи кисень. Найважливішими видами 

хімічної деструкції є окисна деструкція і деструкція під дією протоновмісних речовин. 

Окисна деструкція. Окисна деструкція полімерів – це деструкція під дією 

кисню повітря чи інших окисників. 

Стійкість полімера до дії окисників залежить від його будови і перш за все від 

наявності зв’язків і груп, які легко окислюються. Із карболанцюгових 

високомолекулярних сполук окислюються ненасичені вуглеводні, наприклад 

натуральний чи бутадієновий каучуки.  

Окисна деструкція протікає більш інтенсивно на світлі та при нагріванні.  

Встановлено, що подвійні зв’язки в головному ланцюгу більш схильні до 

окислення, ніж подвійні зв’язки в бічних вінільних групах. Тому окисній деструкції 

піддаються, в основному, полієни лінійної будови. Розгалужені полієни, які отримані в 

результаті приєднання дієнів у положення 1,2, при окисленні не розпадаються, а 

утворюють просторову структуру. 

Сильним окисником є озон. При дії на натуральний каучук озону (на світлі) 

відбувається його сильна деструкція, що слід враховувати при експлуатації виробів із 

натурального каучука.  

Карболанцюгові насичені полімерні сполуки (поліетилен, поліізобутилен, 

полістирол) більш стійкі до окислення. Так, при кімнатній температурі ці полімери 

практично не окислюються киснем повітря; вони можуть руйнуватися тільки при 
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нагріванні. При введенні в полімер хлору і фтору в якості замісників стійкість сполук 

до окиснення підвищується. Найбільш стійкий до дії окисників політетрафторетилен. 

Гетероланцюгові сполуки під дією окисників також руйнуються. Найбільш 

піддатливі деструктивній дії окисників сполуки, які мають ацетатні зв’язки, наприклад 

целюлоза, яка руйнується навіть під дією кисню повітря.  

Деструкція під дією різних хімічних агентів. Хімічна деструкція протікає під 

дією таких речовин, як вода, кислоти, аміни, спирти тощо.  

Гідроліз. Гідроліз – це деструкція, яка протікає під дією води і водних розчинів 

кислот, лугів і солей, що супроводжується приєднанням молекул води по місцю 

розриву зв’язку. Із гетероланцюгових полімерів найбільш чутливі до гідролізу сполуки, 

які містять ацетальні, амідні та ефірні зв’язки. За легкістю гідролізу ці зв’язки 

розміщені в ряд: 

ацетальний > амідний > естерний > етерний 

Отже, найлегше гідролізуються целюлоза і її похідні (ацетальний зв’язок) і 

білки (амідний зв'язок). 

Окрім природи гетеро-зв’язку полімера велике значення має гідролізуючий 

агент. Так, целюлоза (при відсутності кисню) практично не гідролізується лугом, тоді 

як розведені кислоти достатньо агресивні по відношенні до ацетального зв’язку. 

Найсильнішими гідролізуючими агентами є сульфатна, хлоридна, флуороводнева 

кислоти, які омилюють целюлозу до глюкози.  

В процесі промислового отримання ацетату целюлози при взаємодії целюлози з 

сумішшю оцтового ангідриду і сульфатної кислоти одночасно протікають 

ацетилування та гідроліз. При тривалій дії цієї суміші на целюлозу утворюється 

октаацетат целобіози, і навіть пентаацетат глюкози.  

Наступне місце після ацетального зв’язку за чутливістю до гідролізу займає 

амідний зв'язок. При нагріванні поліамідів в концентрованих розчинах сірчаної, 

соляної та оцтової кислот протікає гідроліз амідного зв’язку з утворенням аміно- і 

карбоксильної груп: 

NH CO

H  OH

NH2 HOOC+
 

Елементорганічні та неорганічні полімери також піддаються гідролізу. 

Встановлено, що по відношенні до дії концентрованої хлоридної кислоти (10-13%) 

найбільш стійкий зв'язок 

―Ті―О―Si― 

потім зв'язок  

―Al―О―Si― 

і найменш стійкий зв'язок  

―Sn―О―Si― 

В одних і тих же умовах зв'язок ―Al―О―Si― поліалюмосилоксанів 

розщеплюється важче, ніж в каоліні (алюмосилікат). 



 8 

Ацидоліз і амоноліз. Ацидоліз – це деструкція під дією карбонових кислот, яка 

протікає з утворенням більш низькомолекулярних продуктів, наприклад: 

HOOC

NH (CH2)n NH

(CH2)4 COOH

NH (CH2)n NHCO

HOOC

CO (CH2)m CO ...

(CH2)4

CO

COOH

...

(CH2)m
...  +

+  ...  
Було показано, що ступінь деструкції продуктів, які піддавались ацидолізу, 

пропорційний кількості взятої для реакції дикарбонової кислоти. При цьому більш 

схильні до ацидолізу довгі ланцюги. В результаті ацидолізу отримують продукти, що 

близькі за молекулярною масою.  

Амоноліз – це деструкція, яка протікає під дією амінів. Прикладом може 

служити взаємодія поліамідів при нагріванні з гексаметилендіаміном: 

NH2 (CH2)6

NH (CH2)n NH

NH2

NH2 (CH2)6 NH CO

NH

(CH2)m

CO (CH2)m CO ...

CO

NH2

...

(CH2)n +

+  
В приведеній реакції ступінь деструкції полімера пропорційний кількості 

взятого для реакції діаміну.  

1.2. Реакції зшивання 

Реакціями зшивання (структурування) називають реакції утворення поперечних 

хімічних зв’язків між макромолекулами, що приводить до утворення полімерів 

сітчастої будови. Реакції можуть протікати в процесі синтезу полімерів, а також при 

переробці вже отриманих лінійних полімерів. При синтезі полімерів зшивання 

ланцюгів переважно небажаний процес, бо при цьому утворюються неплавкі і 

нерозчинні продукти, які важко вивантажити з реактора. Тому при полімеризації і 

поліконденсації зазвичай отримують полімери лінійної чи розгалуженої будови. При 

виготовленні з таких полімерів виробів часто спеціально проводять реакції зшивання. 

В гумовій промисловості ці реакції називаються вулканізацією, в промисловості 

пластичних мас – затвердінням. Такі реакції можуть протікати при нагріванні чи при 

дії іонізуючого випромінювання. 

Зшивання полімерів під дією іонізуючого випромінювання називається 

радіаційним зшиванням. Цей процес найповніше вивчений на прикладі поліетилену, 

при опроміненні котрого відбувається виділення водню з одночасним збільшенням 

ступеня ненасиченості молекули. Механізм процесу зводиться до наступного. При дії 

на молекулу поліетилен γ-випромінювання генеруються вільні радикали, які реагуючи 

з молекулою чи з іншим макрорадикалом, утворюють розгалуження, чи мостик 
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(зшивка). В результаті відриву атома водню від метиленової групи утворюються 

подвійні і поперечні мостикові зв’язки. За кількістю виділеного водню можна 

визначити кількість зшивок.  

Радіаційне зшивання поліетилену та інших полімерів дозволяє отримати 

матеріали з підвищеною термостійкістю, нерозчинних в органічних розчинниках та з 

іншими цінними властивостями. Цей процес має велике практичне значення. 

Поперечні хімічні зв’язки в полімерах можуть утворюватись безпосередньо між 

атомами карбону сусідніх макромолекул без інших речовин або за допомогою різних 

сполук, які спеціально для цього вводяться в систему. Такі речовини називаються 

вулканізаторами або затверджувачами.  

Полімери, які утворюють просторову сітку, називають термореактивними. 

Полімери, в яких при нагріванні не утворюються поперечні хімічні зв’язки і які 

при певній визначеній температурі переходять з твердого в пластичний стан, 

називають термопластами або термоплавкими.  

Іноді сам полімер не є термореактивним, а суміш цього полімера з 

вулканізуючим агентом є термореактивною. В термореактивних полімерах поперечні 

зв’язки можуть утворюватись і при кімнатній температурі, але швидкість зшивання 

дуже мала. Це має велике значення для зберігання термореактивних сумішей.  

З підвищенням температури швидкість більшості відомих реакцій зшивання 

різко збільшується. Тому на практиці реакції вулканізації і затвердіння зазвичай 

проводять при нагріванні. На сьогодні відомі системи «полімер – вулканізуючий 

агент», які з великою швидкістю тверднуть і на холоді (холодна вулканізація). 

1.3. Реакції функціональних груп 

Багато полімерів не можна отримати шляхом полімеризації чи поліконденсації 

безпосередньо із низькомолекулярних сполук тому, що вихідні мономери невідомі, чи 

тому, що вони не полімеризуються. Тому особливого значення набуває синтез 

полімерів з інших високомолекулярних сполук, які містять реакційноздатні групи. Для 

проведення цього синтезу умови реакції мають підбиратися так, щоб запобігти 

можливості деструкції молекулярних ланцюгів. Тоді внаслідок хімічних перетворень 

відбувається зміна хімічного складу полімера без суттєвої зміни ступеня полімеризації. 

Такі реакції були названі Штаудінгером полімераналогічними перетвореннями. 

В реакції полімераналогічних перетворень можуть вступати сполуки з 

різноманітними функціональними групами, наприклад: 

C

O

H C

O

CI C

O

NH2

C

O

NH NH2 C

O

NH OH  
 

SO3H SO2CI SO2F  
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На цьому методі засновані промислові способи отримання багатьох полімерів. 

Різні естери целюлози отримують в промисловості шляхом її естерифікації. При цьому 

гідроксильні групи целюлози заміщуються на –ONO2  і –ОСОСН3. Крім відомих 

простих та складних ефірів целюлози, отримані фенілові ефіри целюлози 

[С6H7O2(OH)2OC6H5]n, ефіри целюлози з амінокислотами 

[С6Н7О2(ОН)2ОСОС6Н4NH2]n, з фосфоровмісними кислотами тощо. 

Полівініловий спирт також отримують вже з готового полімера кислотним чи 

лужним омиленням полівінілацетату: 

CH2 CH CH2

OCOCH3

CH

OCOCH3

CH2 CH

OCOCH3

CH2 CH CH2

OH

CH CH2

OH

CH

OH

î ì èëåí í ÿ

 
Відновленням поліакролеїну отримують поліаліловий спирт. Із поліакролеїну 

можна отримати також полімерні оксими, гідразон, фенілгідразон та інші аналоги 

відповідних низькомолекулярних органічних речовин. 

Дуже цікава реакція отримання високомолекулярних сполук, які містять лужні 

та лужноземельні метали, наприклад синтез полі-п-літійстиролу. Спочатку 

ізотактичний кристалічний полістирол перетворюють в полі-п-іодстирол, який, 

реагуючи з бутиллітієм, утворює полі-п-літійстирол: 
CH2 CH CH2 CH

Li Li  
Таким чином, полімераналогічні перетворення дають можливість створювати 

нові класи полімерів і в широкому діапазоні змінювати властивості і області 

застосування готових продуктів.  

1.4. Реакції внутрішньомолекулярних перегрупувань 

Сюди відносяться реакції дегідрохлорування полівінілхлориду, які приводять 

до утворення полівінілену, реакції внутрімолекулярної циклізації поліакрилонітрилу та 

деякі інші, які полягають в перегрупуванні всередині самої макромолекули.  

Стабілізація полімерів 

Процес переробки – це не тільки надання матеріалу певної форми. Це 

створення якості, яка в значній мірі залежить від хімічних процесів, які протікають під 

дією різноманітних впливів. При цьому відбувається деструкція, окислення, 

структурування. Утворені вільні радикали вступають у вторинні реакції, утворюються 

розгалуження, просторові сітки. Термоокиснювальні та механохімічні перетворення, 

невідворотні в умовах переробки, в кінцевому результаті викликають різке погіршення 
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якості полімерного матеріалу. Переробка полімерів завжди пов’язана з їх частковим 

руйнуванням, і задача технолога-переробника полягає в тому, щоб по можливості 

уповільнити хімічні процеси, які призводять до руйнування полімера. 

Це можна зробити двома шляхами: застосуванням дуже чистих мономерів і 

додаванням спеціальних речовин -- стабілізаторів 

Сполуки, які застосовують в якості стабілізаторів, є, як правило, інгібіторами 

ланцюгових реакцій розпаду полімера, тобто акцепторами вільних радикалів.  

Не дивлячись на різноманітні явища, які відбуваються при руйнуванні 

полімерів, основну роль в них відіграють ланцюгові процеси окислення і розпаду 

макромолекул. Як було показано вище, всі механохімічні та термоокисні перетворення 

протікають по механізму ланцюгових реакцій. Тому різні добавки в полімері, які легко 

розпадаються на вільні радикали чи іони, можуть відігравати роль ініціаторів цих 

процесів.  

Тому полімери, синтезовані не з дуже чистих мономерів чи самі не достатньо 

очищені, завжди погано переробляються. Але при достатньо високій температурі всі 

перераховані процеси в тій чи іншій мірі відбуваються і в дуже чистих полімерах. 

Область переробки полімера – це температурна область між плавленням і термічним 

розкладом. Потрібно, щоб ця область була якомога ширшою. Розширити її шляхом 

зниження температури плавлення чи температури склування полімера недоречно, 

оскільки це призвело б до зниження теплостійкості матеріалу і погіршення його 

експлуатаційних характеристик. Тому температурну область переробки слід 

розширювати за рахунок підвищення температури розкладу полімера, тобто шляхом 

введення стабілізаторів.  

На сьогодні більшість полімерів переробляються з додаванням стабілізаторів, 

які в умовах експлуатації полімерних виробів запобігають їх старінню, тобто зміні 

властивостей в часі. 

Стабілізація в широкому розумінні слова полягає в збереженні вихідних 

властивостей полімерів при найрізноманітніших середовищах. Внаслідок 

багатоманітності хімічних процесів, які протікають при руйнуванні полімерів, 

стабілізацію не можна здійснити в один крок. Для кожного полімера мають 

застосовуватись свої специфічні стабілізатори. Але, оскільки всі реакції розпаду є 

ланцюговими реакціями, то для їх уповільнення можна застосувати три методи: 

1) придушення ланцюгових реакцій, які розвиваються в процесі термічного 

і термоокислювального розпаду; 

2) створення умов, при яких утворені при розпаді речовини запобігають 

подальшому розкладу полімера; 

3) створення умов, при яких розпад протікає зворотно. 

На практиці в більшості застосовують перший метод. 
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ВИСНОВКИ 

У лекції розглянули хімічні перетворення полімерів. А саме: 

- реакції деструкції;  

- реакції зшивання; 

- реакції функціональних груп; 

- реакції внутрімолекулярних перегрупувань. 

Також ми дізналися як впливає на полімери висока температура. 

Отож, під час реакції деструкції в залежності від типу хімічного зв’язку 

(ковалентного чи йонного) можливі три механізми деструкції полімерів: радикальний, 

йонний та йонно-радикальний.  

Для реакцій зшивання поліетилену та інших полімерів характерним є те, що 

вони дозволяють отримати матеріали з підвищеною термостійкістю, нерозчинних в 

органічних розчинниках та з іншими цінними властивостями. Цей процес має велике 

практичне значення. 
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