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Iontová polymerace

• K iniciaci t�chto polymerací se užívají látky schopné v reak�ním
prost�edí heterolytickému št�pení vazeb za vzniku iont�.

• Reakce zpravidla vyžadují katalyzátor.

Rozd�lení iontových polymerací:
• Kationtové – polymerace iniciované kationtem
• Aniontové – polymerace iniciované aniontem
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Kationtová polymerace

• Reakce jsou katalyzovány Lewisovými kyselinami (nap�. Al2O3)
• Sou�ástí reak�ní sm�si musí být látka schopná poskytnout proton 

(voda, alkohol, …)
• Proton se váže na násobnou vazbu v molekule monomeru, 

vzniká tak karbokation
• Karbokation se následn� slu�uje s další molekulou monomeru, 

dochází k prodlužování �et�zce
• Tento proces se mnohokrát opakuje
• K ukon�ení reakce dochází p�idáním vhodného �inidla �i 

p�enesením centra reaktivity na jinou molekulu
• Kationtové polymerace probíhají za velmi nízkých teplot velikou 

rychlostí
• Tímto postupem lze polymerovat nap�íklad styren �i 1,3-butadien



Aniontová polymerace

• Do aniontových polymerací vstupují vinylové monomery, které 
nesou na uhlíku, z n�hož vychází dvojná vazba substituent 
s –I efektem (substituent p�itahující elektrony)

• Jako katalyzátor se užívají alkalické kovy, hydridy alkalických kov�
nebo organokovové slou�eniny

• Nej�ast�jšími katalyzátory jsou Ziegler-Nattovy katalyzátory (jsou 
tvo�eny trialkylhliníkem a chloridem titani�itým)

• Disociací katalyzátoru vzniká anion, který atakuje monomer za 
vzniku karboaniontu

• Vzniklý karboanion reaguje s další molekulou monomeru. Dochází 
tak k prodloužení �et�zce za vzniku nového karboaniontu

• Proces se mnohokrát opakuje
• Reakce je ukon�ena p�ídavkem vody nebo alkoholu



Polyadice

Polyadice je reakce, které se ú�astní dva r�zné monomery se dv�ma 
r�znými funk�ními skupinami. Jeden z monomer� musí být slabou 
kyselinou (m�že odšt�povat proton ze své funk�ní skupiny). 
Uvoln�ný proton je navázán druhým monomerem. Polyadice tak 
nemá vedlejší produkty.

P�íkladem materiál� vyráb�ných polyadicí jsou polyuretany, užívané k 
výrob� molitanu, um�lých k�ží (barex), jako textilní vlákna �i jako 
montážní p�ny.
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Polykondenzace

• Polykondenzace je reakce, které se ú�astní dva r�zné monomery 
se dv�ma r�znými funk�ními skupinami. Polykondenza�ní reakce 
mají nízkomolekulární vedlejší produkty (voda, methanol, 
amoniak,…).

• P�íkladem materiál� vyráb�ných polyadicí jsou polyestery
(nap�. polyethylentereftalát – Tesil, Terylen) nebo polyamidy 
(nap�. Nylon, Silon). Uvedené materiály nacházejí uplatn�ní jako 
syntetická vlákna.
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