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Ο πολυµερισµός είναι µια αντίδραση που χρησιµοποιείται πάρα πολύ τα τελευταία πενήντα 
χρόνια. Ο πολυµερισµός που θα µας απασχολήσει είναι ο πολυµερισµός προσθήκης. Ονοµάζεται έτσι 
γιατί γίνεται σε ακόρεστες ενώσεις – κυρίως µε διπλό δεσµό – µε µηχανισµό αντίστοιχο αυτού της 
προσθήκης. Αλλά ενώ ανορθώνεται ο διπλός δεσµός σαν να γίνεται προσθήκη, δεν προσθέτουµε τίπο-
τα αλλά ενώνονται µεταξύ τους τα µόρια του µονοµερούς.  

Ο άλλος µηχανισµός είναι ο µηχανισµός πολυµερισµού µε απόσπαση, όπως συµβαίνει στη 
βιολογία, στους φωσφορικούς δεσµούς ADP, ATP αλλά και στον σχηµατισµό των πρωτεϊνών µε τα 
αµινοξέα. Αυτό εµάς ∆ΕΝ θα µας απασχολήσει. 

α. Πολυµερισµός µε ρίζα βινύλιο : CH2=CH -   
Η ρίζα βινύλιο προκύπτει από το αιθένιο ( ή αιθυλένιο) όταν χάσει ένα υδρογόνο. Στη κενή 

θέση που µένει µπορούµε να έχουµε διάφορους υποκαταστάτες.  
Αν έχουµε Η µιλάµε για το αιθένιο και το πολυµερές λέγεται πολυαιθυλένιο. 
Αν έχουµε Cl µιλάµε για το βινυλοχλωρίδιο και το πολυµερές λέγεται πολυβινυλοχλωρίδιο. 
Αν έχουµε CH3 µιλάµε για το προπένιο και το πολυµερές λέγεται πολυπροπένιο (ή πολυπρο-

πυλένιο). 
Αν έχουµε τον αρωµατικό δακτύλιο του βενζολίου (C6H5 - ) µιλάµε για το στυρόλιο και το πο-

λυµερές λέγεται πολυστυρόλιο.  
Τέλος αν έχουµε τη ρίζα κυάνιο (CN-) τότε µιλάµε για το ακρυλονιτρίλιο και το πολυµερές λέγε-

ται πολυακρυλονιτρίλιο.  
‘Όλα αυτά περιγράφονται µε το γενικό σχήµα πολυµερισµού : 
 v CH2 = CH                   ( - CH2 – CH - )v
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Αν το Α  είναι το CH3 τότε έχουµε το 2 – µέθυλο 1,3 – βουταδιένιο και το πολυµερές είναι το 
συνθετικό καουτσούκ, και η γουταπέρκα. 

Αν το Α είναι το Cl τότε έχουµε το 2 – χλώρο – 1,3 – βουταδιένιο και το πολυµερές είναι το νε-
οπρένιο (πολυµερές εξαιρετικά ανθεκτικό στα χηµικά αντιδραστήρια). 

γ.Συµπολυµερισµός 
Το κάθε πολυµερές έχει συγκεκριµένες ιδιότητες και συµπεριφορές. Πολλές φορές χρειαζόµα-

στε ορισµένα χαρακτηριστικά από το ένα πολυµερές και άλλα χαρακτηριστικά από το άλλο. Για να 
πετύχουµε αυτό το αποτέλεσµα χρησιµοποιούµε τον συµπολυµερισµό.  

Κατά τον συµπολυµερισµό χρησιµοποιούµε δύο τουλάχιστον είδη µονοµερών µε συγκεκριµέ-
νη αναλογία µορίων. Το πολυµερές που σχηµατίζεται µε αυτό τον τρόπο εµφανίζει τόσο ιδιότητες από 
το ένα όσο και ιδιότητες από το άλλο πολυµερές. 

Για παράδειγµα µπορούµε να πάρουµε το Buna S που είναι συµπολυµερισµός του 1,3 - βου-
ταδιενίου  µε το στυρόλιο παρουσία Νατρίου που γίνεται ο συµπολυµερισµός σε ποσοστά 75 % και 25 
% αντίστοιχα σε µόρια. (3 µόρια βουταδιενίου και 1 µόριο στυρόλιο).  

Αντίστοιχα έχουµε το Buna N για βουταδιένιο και ακρυλονιτρίλιο.  
Πρακτική εξάσκηση : Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν τον πολυµερισµό των πα-

ρακάτω ενώσεων : 
CH2 = CH2,      CH2 = CH – CH = CH2,    CH2 = CH – CH3,    CH3 – CH = CH – CH3
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