Βαζηθέο Έλλνηεο
Σν πνιπκεξέο είλαη κηα θαζαξή ρεκηθή έλσζε
(καθξνκόξην), ελώ ην “πιαζηηθό” είλαη ζπλήζσο κίγκα
πνιπκεξνύο (ή ζπκπνιπκεξνύο) θαη άιισλ πιηθώλ
Η δηεπθξίληζε απηή γίλεηαη γηαηί πνιύ ζπρλά νη δύν
απηνί όξνη ζπγρένληαη κεηαμύ ηνπο
Έλα πνιπκεξέο (polymer) ή καθξνκόξην (macromolecule) είλαη
έλα κεγάιν κόξην πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ επαλάιεςε κηθξώλ
δνκηθώλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε
νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο
Ο όξνο “καθξνκόξην” ή “πνιπκεξέο” ή “πνιπκεξηθό πιηθό” δίλεηαη
ζε κόξηα κε πεξηζζόηεξεο από δέθα δνκηθέο κνλάδεο.
Σα κόξηα κε δέθα ή κε ιηγόηεξεο από δέθα δνκηθέο νλνκάδνληαη
νιηγνκεξή (oligomers).
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Οη ελώζεηο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα πνιπκεξή ιέγνληαη
κνλνκεξή (monomers)
Σα κνλνκεξή θαη νη δνκηθέο κνλάδεο (repeating units) ή κνλνκεξηθά
ζηνηρεία (monomeric units) δηαθέξνπλ είηε ζηνλ ηξόπν ζύλδεζεο
ησλ αηόκσλ ηνπο είηε ζηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ηνπο
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Ο αξηζκόο ησλ κνλνκεξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ καθξνκνξίνπ νλνκάδεηαη βαζκόο
πνιπκεξηζκνύ, Υ (degree of polymerization) θαη δίλεηαη από ηελ εμίζσζε:
X = Μ / Μ0
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Γεληθά ηα πνιπκεξή ηαμηλνκνύληαη ζε δύν κεγάιεο
θαηεγνξίεο:
ηα θπζηθά πνιπκεξή θαη ηα παξάγσγά ηνπο π.ρ.
πξσηεΐλεο, θπηηαξίλε, νμηθή θαη ληηξηθή θπηηαξίλε θιπ.
ηα
ζπλζεηηθά
πνιπκεξή
π.ρ.
πνιπαηζπιέλην,
πνιπζηπξέλην, πνιπακίδηα, πνιπεζηέξεο θιπ.

Σα ζπλζεηηθά πνιπκεξή κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο:
α) Αλάινγα κε ηε ρεκηθή ηνπο δνκή
β) Αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε ζέξκαλζε θαη
γ) Αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
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Η ζπνπδαηόηεξε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απιώλ ελώζεσλ θαη ησλ
πνιπκεξώλ είλαη όηη ηα πνιπκεξή απνηεινύληαη από καθξνκόξηα
δηαθνξεηηθνύ κνξηαθνύ βάξνπο, ελώ νη απιέο ελώζεηο από κόξηα κε
ην απηό κνξηαθό βάξνο. Άξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπκεξώλ
κηιάκε γηα κέζα κνξηαθά βάξε θαη πνηέ γηα θαζαξά κνξηαθά βάξε.
Σν κνξηαθό βάξνο ελόο πνιπκεξνύο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε κέζνδν πνπ βαζίδεηαη
ζηνλ αξηζκό ησλ καθξνκνξίσλ π.ρ. νζκνκεηξία, ηόηε ην κνξηαθό βάξνο πνπ
πξνθύπηεη νλνκάδεηαη κέζν κνξηαθό βάξνο θαη’ αξηζκό:

M

n

N i M i N1M 1  N 2 M 2  N 3 M 3  ...


N i
N1  N 2  N 3  ...

Από κεηξήζεηο ζθέδαζεο θσηόο, κεζόδνπ ε νπνία βαζίδεηαη ζην βάξνο ησλ
καθξνκνξίσλ, ιακβάλεηαη ην κέζν κνξηαθό βάξνο θαηά βάξνο:
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Έλα κέηξν ηεο θαηαλνκήο κνξηαθώλ βαξώλ ελόο πνιπκεξνύο είλαη
ν ζπληειεζηήο πνιπκνξηαθόηεηαο ή θαηαλνκήο κνξηαθώλ βαξώλ
(polydispersity factor), Ι, ν νπνίνο δίλεηαη από ηελ εμίζσζε:
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Όζν ην Ι1, ηόζν ην πνιπκεξέο έρεη κηθξόηεξε κνξηαθή δηαζπνξά
δειαδή απνηειείηαη από κόξηα κε ην απηό πεξίπνπ κνξηαθό βάξνο.
Δθόζνλ αλαθεξόκαζηε ζε κέζα κνξηαθά βάξε ηόηε ζα
κεηαβάιιεηαη θαη ν βαζκόο πνιπκεξηζκνύ αλάινγα κε ην ελ ιόγσ
θάζε θνξά κέζν κνξηαθό βάξνο σο εμήο:
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H(NHR1NHCR2C)nCl + (2n-1)HCl
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n CH2 CH + R-R
Cl

R ( CH2CH )n R
Cl

Αληίδξαζε πνιππξνζζήθεο
OH
n HOR1OH + n OCNR2NCO

HO

OH

HOR1O ( CNR2NCOR1O )n-1 CNR2NCO

Ση αληίδξαζε είλαη;

Βηνκεραληθέο Μέζνδνη ηαδηαθνύ Πνιπκεξηζκνύ
O O
nH2NR1NH2 + nClCOR2COCl

H ( NHR1NHCR2C )n Cl + (2n-1) HCl

Υκέλαο Nylon-6,6
Μεζεπηθάλεηα

Φάζε δηακίλεο (Η2Ο)
Φάζε δηριωξηδίνπ (CCl4)

Η αληίδξαζε απηή γίλεηαη ζηε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία είλαη
πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ παξαζθεπή πνιπκεξώλ πνπ είλαη αζηαζή ζε
κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο.
Βηνκεραληθή παξαζθεπή ηνπ Terylene (γλσζηό θαη σο ΡΔΣ, δειαδή
ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε:
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n HO(CH2)2OH + n CH3OC
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θαηαιύηεο

H ( O(CH2)2OC

C )n OCH3 + (n-1)H2O
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Πνιπκεξηζκόο κάδαο ή ηήγκαηνο (Mass ή Bulk ή Melt polymerization)
Πνιπκεξηζκόο δηαιύκαηνο (Solution polymerization) θαη
Πνιπκεξηζκόο ζηε κεζεπηθάλεηα δπν πγξώλ (Interfacial polymerization)
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