
Πολυμερισμός 

Πολυμερισμός ονομάζεται η συνένωση μικρών μορίων που ονομάζονται 

μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου, που ονομάζεται 

πολυμερές. 

Τα πολυμερή περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα (μακρομόρια) και η σχετική 

μοριακή μάζα (Mr) τους κυμαίνεται συνήθως από 10.000 έως 1.000.000. 

Ανάλογα με την προέλευσή τους διακρίνονται σε: 

 Φυσικά πολυμερή. Είναι τα πολυμερή τα οποία παράγει η φύση (π.χ. κυτταρίνη, 

μαλλί, άμυλο). 

 Συνθετικά πολυμερή. Είναι τα πολυμερή τα οποία παράγει ο άνθρωπος (π.χ. 

PVC, νάιλον).  

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2016 



Πολυμερισμός 

Αν συμβολίσουμε με Μ το μονομερές, η αντίδραση πολυμερισμού μπορεί να γραφεί 

ως εξής: 

λ Μ   →    -Μ-Μ-Μ-…-Μ-Μ-Μ- 

λ 

Τα πολυμερή παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις φυσικές ( μηχανικές ) τους 

ιδιότητες. Τα περισσότερα από τα υφάσματα, χρώματα, γυαλιά που 

χρησιμοποιούμε σήμερα είναι συνθετικά πολυμερή. 

Είδη πολυμερισμού 

Πολυμερισμός προσθήκης. Τα μονομερή είναι 

ακόρεστες ενώσεις και ενώνονται μεταξύ τους με 

αντιδράσεις προσθήκης χωρίς να γίνεται 

απόσπαση μορίων. 

Πολυμερισμός συμπύκνωσης. Τα μονομερή  

ενώνονται μεταξύ τους με ταυτόχρονη απόσπαση 

μορίων. 



Πολυμερισμός προσθήκης 

Στάδια παραγωγής 

πολυμερούς 

Έναρξη πολυμερισμού. 

Διάδοση πολυμερισμού 

Τερματισμό πολυμερισμού 

Τα είδη πολυμερισμού προσθήκης που θα μελετήσουμε είναι: 

 Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο (CH2=CH-). 

 Πολυμερισμός 1, 4. 

 Συμπολυμερισμός. 



Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο (CH2=CH-). 

Το μονομερές έχει το γενικό τύπο: CH2 = CH-Α, όπου Α είναι μονοσθενές στοιχείο ή 

μονοσθενής ρίζα. Η γενική αντίδραση πολυμερισμού μπορεί να συμβολιστεί: 

ν CH2=CH   →   (-CH2-CH-)ν   

            |                        | 

            Α                       Α 
Παραδείγματα: 

ν CH2=CH2     →     (-CH2-CH2-)ν   

   αιθυλένιο            πολυαιθυλένιο 

  (μονομερές)          (πολυμερές) 

ν CH2=CH   →   (-CH2-CH-)ν   

            |                        | 

           CH3                   CH3  

   προπένιο         πολυπροπένιο 

  (μονομερές)       (πολυμερές) 



Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο (CH2=CH-). 



Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο (CH2=CH-). 

Παράδειγμα: Τρόπος γραφής πολυμερισμού αιθενίου. 

CH2=CH2   +   CH2=CH2   +   CH2=CH2   →   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- 

επαναλαμβανόμενη 

ομάδα 

3 CH2=CH2   →   (-CH2-CH2-)3   

2ος τρόπος γραφής πολυμερισμού αιθενίου. 



Πολυμερισμός 1, 4. 

Την αντίδραση αυτή δίνουν τα συζυγή αλκαδιένια και τα παράγωγά τους. 

Συζυγή αλκαδιένια ονομάζονται τα αλκαδιένια που περιέχουν στο μόριό τους 

δύο διπλούς δεσμούς ανάμεσα στους οποίους υπάρχει ένας απλός δεσμός. 

Χημικής εξίσωση αντίδρασης πολυμερισμού 1, 4. 

ν CH2=C-CH=CH2   →   (-CH2-C=CH-CH2-)ν   

            |                                     | 

            Α                                    Α 



Πολυμερισμός 1, 4. 



Συμπολυμερισμός 

Ο πολυμερισμός που γίνεται με δύο ή περισσότερα είδη μονομερούς ονομάζεται 

συμπολυμερισμός. 

Η κατανομή των μονομερών στο συμπολυμερές είναι είτε τυχαία, είτε αυστηρά 

εναλλασσόμενη κατά μήκος της αλυσίδας. 

 Πολυμερές Buna N. Προκύπτει από τον συμπολυμερισμού του 1, 3 – 

βουταδιενίου και του ακρυλονιτρίλιου (CH2=CH-CN). Χρησιμοποιείται ως 

τεχνητό καουτσούκ. 

Παραδείγματα προϊόντων συμπολυμερισμού: 

 Πολυμερές Buna S. Προκύπτει από τον συμπολυμερισμό του 1, 3 -

βουταδιένιο και του στυρολίου. Χρησιμοποιείται ως τεχνητό καουτσούκ. Το 

όνομα του πολυμερούς προκύπτει από τα αρχικά Bu για το βουταδιένιο na για 

το Na παρουσία του οποίου γίνεται ο συμπολυμερισμός και S για το στυρόλιο). 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων στον πολυμερισμό. 

Στον πολυμερισμό προσθήκης ισχύουν τα εξής: 

1) Η σχετική μοριακή μάζα του πολυμερούς είναι πολλαπλάσια της σχετικής 

μοριακής μάζας του μονομερούς: 

Mr(πολυμερούς) = ν ∙ Mr(μονομερούς)  

2) Όταν η αντίδραση πολυμερισμού είναι ποσοτική ισχύει: 

μάζαπολυμερούς = μάζαμονομερούς  

3) Το πολυμερές έχει την ίδια εκατοστιαία σύσταση (%w/w) με το αντίστοιχο 

μονομερές. 



Ασκήσεις πάνω στις αντιδράσεις πολυμερισμού. 

1.Ερωτήσεις σωστού / λάθους, επιλογής της σωστής απάντησης. 

2.Συμπλήρωση χημικών εξισώσεων αντιδράσεων πολυμερισμού. 

3.Εύρεση του συντακτικού τύπου του μονομερούς που χρησιμοποιείται για τη 

σύνθεση ενός πολυμερούς. 

4.Εύρεση του αριθμού των μορίων του μονομερούς που περιέχονται στο μόριο του 

πολυμερούς.  

5.Υπολογισμός της μάζας του μονομερούς που αντέδρασε ή του πολυμερούς που 

παράχθηκε. 


