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WSTÊP

Tekst zawiera zalecane definicje podstawowych pojêæ
stosowanych w opisie procesów polimeryzacji, szczególnie jej kinetyki, termodynamiki i mechanizmów.
Ze wzglêdu na specyfikê procesów polimeryzacji
definicje zawarte w tekœcie mog¹, w niektórych wypadkach, ró¿niæ siê od podanych w Compendium of Chemical Terminology (tzw. Gold Book) ([1]). Niektóre mo¿na
te¿ znaleŸæ we wczeœniejszych zaleceniach IUPAC:
„Glossary of Basic Terms in Polymer Science” [2] i „Basic
Classifcation and Definitions of Polymerization Reactions” [3]. W obecnym tekœcie zachowano wiêkszoœæ sformu³owanych wczeœniej definicji, jednak rozwój nauki
o polimerach spowodowa³ w wielu przypadkach koniecznoœæ pewnego ich zmodyfikowania, co zaznaczono
w uwagach.
Komentarz t³umaczy:
Has³a podano zgodnie z kolejnoœci¹ alfabetyczn¹ w
jêzyku polskim. Przy ka¿dym z hase³ podano nazwê w
jêzyku angielskim (kursyw¹) oraz t³umaczenie definicji.
W kilku wypadkach odst¹piono od dos³ownego t³umaczenia terminów angielskich i zaproponowano polskie odpowiedniki. Dotyczy to np. hase³: dead-end-polyme-
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rization, back-biting i combination. W wypadku stosowania
polskiego odpowiednika zaleca siê podanie w nawiasie
terminu angielskiego, np: polimeryzacja niekompletna
(ang. dead-end polymerization).
W oryginalnym dokumencie termin chain jest stosowany zarówno w odniesieniu do ³añcucha materialnego
(makrocz¹steczki), jak i do ³añcucha kinetycznego (pojêcia kinetycznego). W t³umaczeniu starano siê dokonaæ
wyraŸnego rozró¿nienia.
Niektóre terminy zdefiniowane w oryginalnym dokumencie, w nauce o polimerach s¹ w zasadzie synonimami. Dotyczy to np. hase³: chain-carrier, active center i active site. Aby unikn¹æ niejasnoœci wszystkie te terminy
t³umaczono jako „aktywne centrum”.
1. aktywne centrum (w polimeryzacji ³añcuchowej),
aktywne miejsce (niezalecane w jêzyku polskim), noœnik kinetycznego ³añcucha [active center (in a chain
polymerization), active site, kinetic chain carrier]
Miejsce w noœniku ³añcucha, w którym przebiega reakcja.
Uwaga: Terminy „aktywne centrum” i „aktywne miejsce”
zosta³y zdefiniowane w [1] jako terminy odnosz¹ce siê do
heterogenicznej katalizy, natomiast termin „reaktywne
miejsce” by³ u¿yty w odniesieniu do polimeryzacji ³añcuchowej.
2. aktywowanie ³añcucha (chain activation)
Zobacz: reaktywowanie ³añcucha.
3. aktywowany monomer (activated monomer)
Aktywne centra generowane odwracalnie na cz¹steczkach monomeru.
Uwaga 1: Aktywowany monomer najczêœciej jest anionem
lub kationem.
Uwaga 2: Przyk³adami s¹: deprotonowany laktam, protonowany cykliczny eter lub cykliczny ester (lakton).
Zobacz równie¿: polimeryzacja aktywowanego monomeru.
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4. autoakceleracja (auto-acceleration)
Zwiêkszenie szybkoœci polimeryzacji towarzysz¹ce
wzrostowi stopnia przereagowania monomeru (monomerów).
Uwaga: Autoakceleracja w polimeryzacji mo¿e mieæ ró¿ne
przyczyny. Przyk³adem autoakceleracji w polimeryzacji
jest efekt Norrisha-Trommsdorfa (efekt ¿elu), prowadz¹cy
do znacznego zwiêkszenia szybkoœci polimeryzacji rodnikowej ze wzrostem stopnia przereagowania monomeru. Efekt
ten jest skutkiem zwiêkszenia stê¿enia propaguj¹cych rodników w wyniku zmniejszenia szybkoœci zakoñczenia wraz
ze wzrostem lepkoœci œrodowiska.
5. ciep³o polimeryzacji, Q (heat of polymerization, Q)
Ciep³o poch³oniête lub oddane podczas przekszta³cenia
okreœlonej iloœci monomeru w polimer.
Uwaga 1: Molowe ciep³o polimeryzacji oznaczane symbolem Qm jest ciep³em polimeryzacji jednego mola monomeru.
Jednostka SI: J mol–1.
Uwaga 2: Podczas polimeryzacji w warunkach izobarycznych lub izotermicznych ciep³o molowe polimeryzacji jest
równe, co do wartoœci bezwzglêdnej, entalpii polimeryzacji.
6. cyklopolimeryzacja (cyclopolymerization)
Polimeryzacja, w której liczba cyklicznych struktur w
jednostkach konstytucyjnych powstaj¹cych makrocz¹steczek jest wiêksza ni¿ w cz¹steczkach monomeru [1, 2].
7. cz¹steczka inicjuj¹ca (initiating species)
Indywiduum chemiczne, do którego przy³¹czenie monomeru rozpoczyna polimeryzacjê ³añcuchow¹.
Uwaga 1: Zwi¹zek inicjuj¹cy mo¿e powstawaæ z inicjatora,
lub mo¿e nim byæ sam inicjator.
Uwaga 2: W polimeryzacji rodnikowej zwi¹zki inicjuj¹ce
powstaj¹ce bezpoœrednio z inicjatora nazywane s¹ rodnikami pierwotnymi [2].
Komentarz t³umaczy: Brak w³aœciwego odpowiednika w jêzyku
polskim dla s³owa species. Zosta³o ono przet³umaczone jako
„cz¹steczka”, choæ w inicjowaniu mog¹ uczestniczyæ cz¹steczki, atomy, rodniki lub jony.
8. degeneracyjne przeniesienie ³añcucha (degenerative
chain transfer)
Reakcja przeniesienia ³añcucha, w której generowane jest
nowe aktywne centrum o tej samej reaktywnoœci, jak wyjœciowe aktywne centrum.
9. degradacyjne przeniesienie ³añcucha (degradative
chain transfer)
Reakcja przeniesienia ³añcucha, w której generowane jest
nowe aktywne centrum o znacznie mniejszej reaktywnoœci, w porównaniu z wyjœciowym aktywnym centrum.
10. depolimeryzacja (depolymerization)
Proces przemiany polimeru w monomer lub w mieszaninê monomerów [1, 2].
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Zobacz równie¿: depropagacja ³añcucha lub unzipping.
11. depropagacja (depropagation)
Zobacz: depropagacja ³añcucha.
Zobacz równie¿: unzipping.
12. depropagacja ³añcucha, depropagacja (chain depropagation)
Reakcja chemiczna prowadz¹ca do powstania cz¹steczki
monomeru z aktywnego centrum w koñcowym fragmencie aktywnej makrocz¹steczki i do zmniejszenia
stopnia polimeryzacji rosn¹cej makrocz¹steczki o jedn¹
jednostkê.
Uwaga 1: Depropagacja ³añcucha jest reakcj¹ odwrotn¹ do
propagacji ³añcucha.
Zobacz równie¿: depolimeryzacja.
13. dezaktywacja ³añcucha (chain deactivation)
Przekszta³cenie aktywnego centrum w postaæ nieaktywn¹.
Uwaga 1: Dezaktywacja aktywnego centrum mo¿e byæ procesem odwracalnym w odró¿nieniu od terminacji w polimeryzacji ³añcuchowej; zob. odwracalna dezaktywacja w polimeryzacji ³añcuchowej.
Uwaga 2: Procesem odwrotnym do dezaktywacji aktywnego centrum jest reaktywacja aktywnego centrum.
14. d³ugoœæ ³añcucha kinetycznego, v (kinetic-chain
length, v)
W polimeryzacji ³añcuchowej, iloraz szybkoœci propagacji ³añcucha i sumy szybkoœci wszystkich reakcji terminacji ³añcucha.
Uwaga 1: Procesy terminacji ³añcucha obejmuj¹ terminacjê
przez po³¹czenie lub dysproporcjonowanie, ale nie obejmuj¹
przeniesienia ³añcucha.
Uwaga 2: Jeœli nie wystêpuje przeniesienie ³añcucha, to d³ugoœæ ³añcucha kinetycznego jest równa stopniowi polimeryzacji.
15. dolna temperatura graniczna polimeryzacji, Tf, jednostka SI: K (floor temperature, Tf, SI unit: K)
Najwy¿sza temperatura, poni¿ej której, w danej polimeryzacji nie powstaje polimer o du¿ej masie molowej.
Uwaga 1: Dolna temperatura graniczna wystêpuje jedynie
w polimeryzacji ³añcuchowej, w której DHm > 0 i DSm > 0,
gdzie DHm i DSm oznaczaj¹, odpowiednio, zmianê entalpii
i entropii odnosz¹ce siê do przereagowania jednego mola
monomeru.
Uwaga 2: Przyk³adami polimeryzacji ³añcuchowej, w której
DHm > 0 i DSm > 0 s¹ polimeryzacje monomerów cyklicznych o pierœcieniach zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 5 atomów,
np. siarki elementarnej (S8) i oktametylocyklotetrasiloksanu [2,2,4,4,6,6,8,8-oktametylo-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoksatetrasiloksanu], przebiegaj¹ce wg mechanizmu z otwarciem
pierœcienia.
Uwaga 3: Powy¿ej Tf, DGm (=DHm – TDSm) < 0; w Tf,
DGm = 0; i poni¿ej Tf, DGm > 0.
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Uwaga 4: Poniewa¿ w temperaturze granicznej DGm = 0
wiêc Tf = DHm/DSm. W przypadku gdy DH°m i DS°m oznaczaj¹ zmiany entalpii i entropii w stanie standardowym,
a monomer z punktu widzenia termodynamiki mo¿na traktowaæ jako substancjê idealn¹, wówczas
Tf = DH°m /{DS°m + R ln([M]0/c0)}
gdzie: c0 = 1 mol dm–3 jest stê¿eniem standardowym, a [M]0
stê¿eniem pocz¹tkowym monomeru. W tych warunkach Tf
zale¿y od stê¿enia pocz¹tkowego monomeru.
Uwaga 5: Symbol Tf (c0) oznacza doln¹ temperaturê graniczn¹ w sytuacji, gdy pocz¹tkowe stê¿enie monomeru,
[M]0, jest równe c0.
Uwaga 6: Symbol Tf (blok) jest u¿ywany do oznaczenia dolnej temperatury granicznej wówczas, gdy pocz¹tkowe stê¿enie monomeru jest równe stê¿eniu monomeru nierozcieñczonego.
Zobacz te¿: górna temperatura graniczna polimeryzacji.
16. dysproporcjonowanie (w polimeryzacji ³añcuchowej) [disproportionation (in a chain polymerization)]
Terminacja ³añcucha w polimeryzacji rodnikowej, w której bior¹ udzia³ dwie rosn¹ce makrocz¹steczki, prowadz¹ca do dwóch makrocz¹steczek: jednej o nienasyconym koñcu ³añcucha, a drugiej o nasyconym koñcu ³añcucha.
Definicja ró¿ni¹ca siê od przedstawionej w [1].
17. efekt klatkowy (cage effect)
Termin opisuj¹cy reakcje pomiêdzy zwi¹zkami chemicznymi chwilowo uwiêzionymi w ograniczonej przestrzeni
(„klatce”) o rozmiarach molekularnych.
Uwaga: W procesach polimeryzacji najlepiej znanym efektem
klatkowym jest zmniejszona efektywnoœæ inicjowania w rodnikowej polimeryzacji wywo³ana reakcj¹ dwóch rodników powstaj¹cych w homolitycznej dysocjacji inicjatora i uwiêzionych w molekularnej klatce. Reakcja przebiega zanim utworzone rodniki zd¹¿¹ dyfundowaæ poza granice klatki.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
18. efekt przedostatniej jednostki powtarzalnej (penultimate-unit effect)
Zjawisko, polegaj¹ce na tym, ¿e przedostatnia jednostka
powtarzalna, poprzedzaj¹ca centrum aktywne w ³añcuchu makrocz¹steczki wywiera wp³yw na reaktywnoœæ
tego centrum aktywnego.
Zobacz te¿: wspó³czynnik reaktywnoœci koñców ³añcucha.
19. efektywnoœæ inicjowania, f (initiator efficiency, f)
Stosunek liczby rosn¹cych ³añcuchów do liczby aktywnych centrów wytworzonych z cz¹steczek inicjatora.
Uwaga 1: W polimeryzacji rodnikowej szybkoœæ powstawania rodników z inicjatora tworz¹cego dwa podobne rodniki
jest równa 2kd×t, gdzie kd oznacza sta³¹ szybkoœci rozpadu
inicjatora.
Uwaga 2: W niektórych przypadkach efektywnoœæ inicjowania jest definiowana jako frakcja rodników unikaj¹cych
dezaktywacji w wyniku efektu klatkowego.
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20. fotoinicjator (photoinitiator)
Substancja wprowadzona do uk³adu reakcyjnego w celu
zainicjowania polimeryzacji pod wp³ywem napromieniowania uk³adu œwiat³em widzialnym lub nadfioletowym.
Zobacz równie¿: inicjator.
21. fotopolimeryzacja (photopolymerization)
Polimeryzacja inicjowana przez œwiat³o widzialne lub
nadfioletowe, na ogó³ w obecnoœci zwi¹zku œwiat³oczu³ego nazywanego fotoinicjatorem.
Uwaga: Zale¿nie od mechanizmu rozk³adu fotoinicjatora
pod wp³ywem promieniowania i struktury monomeru, fotopolimeryzacja mo¿e przebiegaæ wg mechanizmu rodnikowego lub jonowego.
22. funkcjonalizacja koñca ³añcucha (end-capping)
Reakcja, w której powstaj¹ koñcowe grupy o po¿¹danej
z góry za³o¿onej strukturze.
23. funkcyjnoœæ (w nauce o polimerach), f; przy³¹czalnoœæ (w nauce o polimerach), f, [functionality (in polymer science), f; connectivity (in polymer science)]
Liczba wi¹zañ kowalencyjnych (f), które monomeryczny
lub polimeryczny reagent mo¿e utworzyæ z innymi reagentami podczas polimeryzacji.
Uwaga 1: Nie istniej¹ monomery monofunkcyjne.
Uwaga 2: W wypadku gdy f = 2, mog¹ powstawaæ makrocz¹steczki liniowe lub makrocykliczne (patrz definicja 1.57
w [2]).
Uwaga 3: W wypadku gdy f > 2, mo¿e powstawaæ punkt
rozga³êzienia (wêze³) prowadz¹cy do makrocz¹steczki rozga³êzionej, sieci lub mikrosieci polimerowej.
Uwaga 4: Etylen i glikol etylenowy [etano-1,2-diol] s¹
przyk³adami monomerów dwufunkcyjnych, glicerol [propano-1,2,3-triol] jest przyk³adem monomeru trójfunkcyjnego, diwinylobenzen i pentaerytrytol [2,2-bis(hydroksymetylo)propano-1,3-diol] s¹ przyk³adami monomerów czterofunkcyjnych.
24. górna temperatura graniczna polimeryzacji, Tc, jednostki SI: K (ceiling temperature, Tc, SI unit: K)
Najni¿sza temperatura, powy¿ej której w danym procesie polimeryzacji ³añcuchowej nie powstaje wielkocz¹steczkowy polimer.
Uwaga 1: Górna temperatura graniczna wystêpuje tylko
w polimeryzacji ³añcuchowej, w której DHm< 0 i DSm < 0;
DHm i DSm s¹, odpowiednio, zmian¹ entalpii i entropii,
w odniesieniu do 1 mola przereagowanego monomeru.
Uwaga 2: W wiêkszoœci polimeryzacji ³añcuchowych
DHm < 0 i DSm < 0.
Uwaga 3: Poni¿ej Tc, DGm (= DHm – TDSm) < 0; przy Tc,
DGm = 0; a powy¿ej Tc, DGm > 0.
Uwaga 4: Poniewa¿ DGm = 0 w temperaturze granicznej,
wiêc Tc = DHm/DSm. Jeœli DH°m i DS°m s¹ zmianami entalpii
i entropii w stanie standardowym i monomer zachowuje siê
idealnie, to Tc = DH°m/{DS°m + R ln([M]0/c0)}.
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W tym równaniu c0 = 1 mol dm–3 jest standardowym stê¿eniem, a [M]0 jest pocz¹tkowym stê¿eniem monomeru. Tc
zale¿y wiêc od pocz¹tkowego stê¿enia monomeru.
Uwaga 5: Symbol Tc(c0) oznacza górn¹ temperaturê graniczn¹, gdy pocz¹tkowe stê¿enie monomeru, [M]0, jest równe c0.
Uwaga 6: Symbol Tc(blok) oznacza górn¹ temperaturê graniczn¹, gdy pocz¹tkowe stê¿enie monomeru jest równe stê¿eniu nierozcieñczonego monomeru.
Zobacz równie¿: dolna temperatura graniczna polimeryzacji.
25. grupa koñcowa (end-group)
Jednostka konstytucyjna, która stanowi zakoñczenie
makrocz¹steczki lub cz¹steczki oligomeru [2].
26. homopolimeryzacja (homopolymerization)
Polimeryzacja, podczas której powstaje homopolimer [1, 2].
Uwaga: Homopolimerem jest polimer otrzymany z jednego
rodzaju monomeru (rzeczywistego, domniemanego lub
hipotetycznego) [2].
27. homopropagacja (homopropagation)
Przy³¹czenie monomeru do aktywnego centrum zawieraj¹cego jednostkê tego samego monomeru.
28. idealna kopolimeryzacja binarna (ideal binary copolymerization)
Kopolimeryzacja binarna, w której szybkoœci wzglêdne
przy³¹czenia ka¿dego z dwóch rodzajów monomerów s¹
niezale¿ne od rodzaju jednostki monomerycznej znajduj¹cej siê na koñcu ³añcucha.
Uwaga 1: Zobacz: stosunki reaktywnoœci monomerów.
W idealnej kopolimeryzacji binarnej (idealna kopolimeryzacja binarna) k11/k21 = k12/k22 i r12r21 = 1.
Uwaga 2: W szczególnym wypadku idealnej kopolimeryzacji binarnej, w której r12 = r21 = 1, ka¿dy z monomerów wykazuje jednakow¹ reaktywnoœæ wobec ka¿dego rodzaju propaguj¹cych centrów. Wówczas k11 = k21 a k12 = k22 i w konsekwencji kopolimeryzacja mieszaniny dwóch monomerów
o dowolnym stosunku stê¿eñ monomerów prowadzi do kopolimeru, w którym stosunek molowy jednostek monomerycznych jest taki sam jak stosunek molowy monomerów
w mieszaninie polimeryzacyjnej.
Zobacz równie¿: kopolimeryzacja azeotropowa.
29. impulsowa polimeryzacja laserowa (ang. PLP), polimeryzacja pod wp³ywem impulsów œwiat³a lasera [pulsed-laser polymerization (PLP)]
Polimeryzacja inicjowana nastêpuj¹cymi po sobie impulsami œwiat³a laserowego.
Uwaga: W polimeryzacji rodnikowej, PLP pozwala wyznaczyæ sta³e szybkoœci propagacji.
30. inhibitor (w nauce o polimerach) [inhibitor (in polymer science)]
Domieszka, która reaguj¹c szybko z aktywnymi centrami
polimeryzacji powoduje zmniejszenie obserwowanej
szybkoœci polimeryzacji do zera.
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Uwaga: Makrocz¹steczki o d³ugich ³añcuchach nie mog¹
powstawaæ dopóki ca³y inhibitor nie zostanie zu¿yty.
Definicja ró¿ni¹ca siê od podanej w [1].
31. inicjator (initiator)
Substancja dodawana do uk³adu reakcyjnego w celu zainicjowania wzrostu ³añcucha.
Uwaga: W odró¿nieniu od katalizatora inicjator jest zu¿ywany podczas reakcji.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
32. inicjowanie (w polimeryzacji ³añcuchowej) [initiation (in a chain polymerization)]
Zobacz równie¿: inicjowanie ³añcucha.
33. inicjowanie ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej) [chain initiation (in a chain polymerization)]
Reakcja chemiczna, w której inicjator lub produkty powstaj¹ce z inicjatora przy³¹czaj¹ siê do monomeru tworz¹c aktywne centra.
Uwaga: Zalecanym symbolem sta³ej szybkoœci inicjowania
w polimeryzacji jest ki.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
34. komonomer (comonomer)
Monomer stosowany w kopolimeryzacji.
35. kopolimeryzacja (copolymerization)
Polimeryzacja, w której powstaje kopolimer [1, 2].
Uwaga: Kopolimer jest polimerem utworzonym z co najmniej dwóch ró¿nych monomerów [1, 2].
36. kopolimeryzacja azeotropowa (azeotropic copolymerization)
Binarna kopolimeryzacja, w której ¿aden ze wspó³czynników reaktywnoœci monomerów r12 i r21 nie jest równy
jednoœci, chocia¿ w kopolimeryzacji powstaje kopolimer,
w którym udzia³ jednostek powtarzalnych pochodz¹cych z odpowiednich monomerów jest równy udzia³owi monomerów w mieszaninie reakcyjnej.
Uwaga 1: Kopolimeryzacja azeotropowa ma miejsce wy³¹cznie przy okreœlonym sk³adzie mieszaniny reakcyjnej.
Uwaga 2: Pomimo, ¿e sk³ad kopolimeru azeotropowego jest
taki sam jak sk³ad mieszaniny reakcyjnej, podobnie jak
w idealnej kopolimeryzacji binarnej, w której r12 = r21 = 1, to
jednak kopolimeryzacja azeotropowa nie jest kopolimeryzacj¹ idealn¹, poniewa¿ r12, r21 ¹ 1.
37. kopolimeryzacja bez³adna (random copolymerization)
Kopolimeryzacja, w której powstaje kopolimer bez³adny.
Uwaga 1: Kopolimer bez³adny jest kopolimerem z³o¿onym
z makrocz¹steczek, w których prawdopodobieñstwo wystêpowania okreœlonych jednostek monomerycznych w dowolnym fragmencie ³añcucha nie zale¿y od rodzaju s¹siednich
jednostek monomerycznych.
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Uwaga 2: Kopolimeryzacji bez³adnej nie nale¿y myliæ z kopolimeryzacj¹ statystyczn¹.
38. kopolimeryzacja binarna (binary copolymerization)
Kopolimeryzacja z udzia³em dwu ró¿nych monomerów.
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47. kopolimeryzacja zwitterjonowa, kopolimeryzacja
z udzia³em jonu obojnaczego (zwitterjonu) (w nauce
o polimerach) (zwitterionic copolymerization (in polymer science)]

Kopolimeryzacja, podczas której wszystkie rodzaje aktywnych centrów s¹ tak samo reaktywne wobec monomerów obecnych w uk³adzie.

Kopolimeryzacja bêd¹ca polimeryzacj¹ zwitterjonow¹
(z udzia³em jonu obojnaczego).
Uwaga: Kopolimeryzacja zwitterjonowa przebiega zwykle
z udzia³em monomeru nukleofilowego i monomeru elektrofilowego i mo¿e prowadziæ do kopolimeru przemiennego.

40. kopolimeryzacja jonowa (ionic copolymerization)

48. kopolimeryzacja ¿yj¹ca (living copolymerization)

Kopolimeryzacja bêd¹ca polimeryzacj¹ jonow¹ [2].

Kopolimeryzacja, która jest polimeryzacj¹ ¿yj¹c¹.

41. kopolimeryzacja ³añcuchowa (chain copolymerization)

49. makromonomer (macromonomer)

39. kopolimeryzacja idealna (ideal copolymerization)

Polimeryzacja ³añcuchowa, w której powstaje kopolimer.
42. kopolimeryzacja periodyczna (periodic copolymerization)
Kopolimeryzacja, w której powstaje kopolimer periodyczny.
Uwaga: Kopolimer periodyczny to kopolimer sk³adaj¹cy siê z
makrocz¹steczek zawieraj¹cych co najmniej dwa rodzaje jednostek monomerycznych w regularnych sekwencjach [1, 2].
43. kopolimeryzacja przemienna (alternating copolymerization)
Kopolimeryzacja, w której powstaje kopolimer przemienny.
Uwaga 1: Kopolimer przemienny jest kopolimerem zbudowanym z jedno¿y³owych makrocz¹steczek zawieraj¹cych
dwie ró¿ne jednostki powtarzalne w przemiennej sekwencji.
Zobacz równie¿: kopolimeryzacja periodyczna.
Komentarz t³umaczy: Zamiast „jedno¿y³owych” dopuszcza siê
u¿ycie terminu „jedno³añcuchowych”.
44. kopolimeryzacja rodnikowa (radical copolymerization)
Kopolimeryzacja, która jest polimeryzacj¹ rodnikow¹.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
45. kopolimeryzacja statystyczna (statistical copolymerization)
Kopolimeryzacja, w której powstaje kopolimer statystyczny.
Uwaga 1: Kopolimerem statystycznym jest kopolimer z³o¿ony z makrocz¹steczek, w których rozk³ad sekwencji jednostek monomerycznych wynika ze znanych praw statystyki.
Uwaga 2: Kopolimeryzacji statystycznej nie nale¿y myliæ
z kopolimeryzacja bez³adn¹.
46. kopolimeryzacja z otwarciem pierœcienia (ring-opening copolymerization)
Kopolimeryzacja, która jest polimeryzacj¹ z otwarciem
pierœcienia w odniesieniu do przynajmniej jednego
monomeru.

Polimer lub oligomer sk³adaj¹cy siê z cz¹steczek, z których ka¿da ma co najmniej na jednym koñcu ³añcucha
lub innym miejscu grupê funkcyjn¹ zdoln¹ do polimeryzacji.
Uwaga: Homopolimeryzacja lub kopolimeryzacja cz¹steczek makromonomeru, z których ka¿da ma jedn¹ grupê funkcyjn¹ zdoln¹ do polimeryzacji prowadzi do kopolimerów
szczepionych.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1, 2].
50. miejsce aktywne (w polimeryzacji ³añcuchowej)
[active site (in a chain polymerization)]
Zobacz: aktywne centrum.
51. miêdzycz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha (intermolecular chain transfer)
Przeniesienie ³añcucha od aktywnego centrum w makrocz¹steczce do innej makrocz¹steczki.
Uwaga: Aktywne centrum mo¿e znajdowaæ siê w dowolnym miejscu ³añcucha makrocz¹steczki.
Zobacz równie¿: przeniesienie ³añcucha, back-biting.
52. (molowa) entalpia polimeryzacji, DHm lub DabHm,
jednostka SI: J mol–1 [(molar) enthalpy of polymerization, DHm or DabHm, SI unit: J mol–1]
Zmiana entalpii podczas polimeryzacji ³añcuchowej prowadz¹cej do utworzenia homopolimeru, odnosz¹ca siê
do przekszta³cenia jednego mola monomeru w polimer,
w warunkach izobarycznych i izotermicznych.
Uwaga 1: W okreœlonych warunkach standardowych entalpia polimeryzacji jest oznaczana jako DH°m.
Uwaga 2: Indeksy dolne w DabHm oznaczaj¹: (a) stan skupienia monomeru i (b) stan skupienia polimeru:
g: stan gazowy (w przypadku polimeru hipotetycznego)
l: stan ciek³y (w przypadku mezofazy musi byæ zdefiniowany)
s: roztwór (roztwór i mezofazy, te ostatnie musz¹ byæ zdefiniowane)
c: (stan skondensowany) amorficzny, szklisty
c’: stan krystaliczny lub czêœciowo krystaliczny
np. DlcHm oznacza: ze stanu cieczy do stanu amorficznego
lub szklistego; DssHm oznacza: z monomeru w roztworze do
polimeru w roztworze.
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Uwaga 3: Nie zaleca siê stosowania czêsto u¿ywanego symbolu DHab, poniewa¿ symbolem rekomendowanym przez
IUPAC jest DabHm [4].
53. (molowa) entropia polimeryzacji, DSm lub DabSm,
jednostka SI: J mol–1 K–1 [(molar) entropy of polymerization, DSm or DabSm, SI unit: J mol–1 K–1]
Zmiana entropii podczas polimeryzacji ³añcuchowej prowadz¹cej do utworzenia homopolimeru, odnosz¹ca siê
do przekszta³cenia jednego mola monomeru w polimer,
w warunkach izobarycznych i izotermicznych.
Uwaga 1: W okreœlonych warunkach standardowych entropia polimeryzacji jest oznaczana jako DS°m; w przypadku
gdy stan standardowy odnosi siê do standardowego stê¿enia a monomer z punktu widzenia termodynamiki mo¿na
traktowaæ jako substancjê idealn¹, wówczas DSm = DS°m +
R ln ([M]0/c0), gdzie [M]0 oznacza stê¿enie pocz¹tkowe a
c0 = 1 mol dm–3 stê¿enie standardowe.
Uwaga 2: Indeksy dolne w DabSm oznaczaj¹ stan skupienia
monomeru (a) i stan skupienia polimeru (b) (zobacz uwagi
dotycz¹ce entalpii polimeryzacji).
54. nieodwracalna dezaktywacja ³añcucha (irreversible
chain deactivation)
Zobacz: terminacja ³añcucha.
55. noœnik kinetycznego ³añcucha (kinetic-chain carrier)
Zobacz: aktywne centrum.
56. noœnik ³añcucha (chain carrier)
Powstaj¹ce przejœciowo po³¹czenie chemiczne stanowi¹ce aktywne centrum propagacji w reakcjach ³añcuchowych.
Uwaga: Je¿eli aktywne centrum znajduje siê w koñcowej
jednostce powtarzalnej makrocz¹steczki, noœnik ³añcucha
jest przedstawiany symbolem …-m*.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
Komentarz t³umaczy: „Noœnik ³añcucha” jest pojêciem niejednoznacznym. „Kinetyczny noœnik ³añcucha” na ogó³ nie odnosi siê do fragmentu materialnego (chocia¿, powy¿ej jest przedstawiony jako fragment materialnego ³añcucha) ale jest pojêciem kinetycznym w równaniach opisuj¹cych proces polimeryzacji. Stosownie do sytuacji mo¿e mieæ obydwa znaczenia.
W tekœcie t³umaczenia, zast¹piono termin „noœnik ³añcucha”
terminem „aktywne centrum”.
57. odwracalna dezaktywacja aktywnych centrów (reversible chain deactivation)
Dezaktywacja aktywnych centrów w polimeryzacji ³añcuchowej, przekszta³caj¹ca odwracalnie aktywne centrum w grupê nieaktywn¹, a nastêpnie, w czasie krótszym ni¿ œredni czas ¿ycia makrocz¹steczki, odtworzenie
aktywnego centrum w tym samym miejscu tego samego
³añcucha.
Uwaga 1: Przejœciowo zdezaktywowane centra powstaj¹ce
w tym procesie s¹ czêsto okreœlane jako uœpione.
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Uwaga 2: Odwracalna dezaktywacja czêsto przebiega jako
odwracalne po³¹czenie lub odwracalne przeniesienie ³añcucha.
58. oligomeryzacja (oligomerization)
Proces przemiany monomeru lub mieszaniny monomerów w oligomer [1, 2].
Uwaga: Oligomer jest to substancja sk³adaj¹ca siê z cz¹steczek oligomeru zbudowanych z niewielkiej liczby jednostek
powtarzalnych pochodz¹cych faktycznie lub domyœlnie
z cz¹steczek o mniejszej masie molowej [1, 2].
Zobacz równie¿: telomeryzacja.
59. para jonów (w nauce o polimerach) [ion pair (in
polymer science)]
Para przeciwnie na³adowanych jonów utrzymywanych
razem si³ami kulombowskimi.
Skrót definicji z [1].
60. poliaddycja (polyaddition)
Polimeryzacja, w której wzrost ³añcucha polega na addycji miêdzy cz¹steczkami o dowolnym stopniu polimeryzacji.
Uwaga 1: Etapy wzrostu opisuje równanie:
Px + Py ® Px+y x Î {1,2... ¥}; y Î {1,2... ¥}
gdzie: Px i Py oznaczaj¹ ³añcuchy o stopniach polimeryzacji,
odpowiednio, x i y.
Uwaga 2: Wczeœniejsze okreœlenie „polimeryzacja addycyjna”, poprzednio zdefiniowane w [6], obejmuje zarówno
wspó³czesne koncepcje poliaddycji i polimeryzacji ³añcuchowej, ale nie obejmuje kondensacyjnej polimeryzacji ³añcuchowej (patrz uwaga 3 do has³a polimeryzacja ³añcuchowa).
61. polikondensacja (polycondensation)
Polimeryzacja, w której wzrost ³añcuchów polega na
kondensacji miêdzy cz¹steczkami o dowolnym stopniu
polimeryzacji [1, 2].
Uwaga 1: Etapy wzrostu opisuje równanie:
Px + Py ® Px+y + L, x Î {1,2... ¥}; y Î {1,2... ¥}
gdzie: Px i Py oznaczaj¹ ³añcuchy o stopniach polimeryzacji,
odpowiednio, x i y, a L to produkt uboczny o ma³ej masie
molowej.
Uwaga 2: Okreœlenia „polikondensacja” i „polimeryzacja
kondensacyjna”, poprzednio zdefiniowane w [6], by³y synonimami. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e obecne definicje polikondensacji i kondensacyjnej polimeryzacji ³añcuchowej
(patrz uwaga 3 do polimeryzacji ³añcuchowej) by³y zawarte
we wczeœniejszej definicji terminu „polikondensacja”.
62. polikondensacja miêdzyfazowa (interfacial polycondensation)
Polikondensacja dwóch monomerów, z których ka¿dy
rozpuszczony jest osobno w niemieszaj¹cych siê rozpuszczalnikach tworz¹cych uk³ad dwufazowy, przy
czym polikondensacja przebiega na (lub w pobli¿u) granicy faz.
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63. polimeryzacja (polymerization)
Proces przemiany monomeru lub mieszaniny monomerów w polimer [1, 2].
Uwaga: Polimer jest substancj¹ sk³adaj¹c¹ siê z makrocz¹steczek [1, 2].
64. polimeryzacja acyklicznych dienów wg mechanizmu metatezy (ang. ADMET) [acyclic diene metathesis
polymerization (ADMET)]
Polimeryzacja acyklicznego dienu wed³ug mechanizmu
metatezy.
Uwaga: Przyk³adem jest polimeryzacja 1,5-heksadienu
z utworzeniem poli(1,4-butadienu) [poli(2-buteno-1,4-diylu] oraz etanu jako produktu ubocznego katalizowana
przez zwi¹zki metaloorganiczne.
65. polimeryzacja aktywowanego monomeru (activated-monomer polymerization)
Polimeryzacja ³añcuchowa, w której propagacja przebiega jako reakcja pomiêdzy koñcem ³añcucha makrocz¹steczki i aktywowanym monomerem.
Uwaga: Przyk³adami s¹: katalizowana zasadami polimeryzacja laktamów oraz katalizowana kwasami polimeryzacja
cyklicznych eterów i cyklicznych estrów.
Zobacz równie¿: aktywowany monomer.
66. polimeryzacja anionowa (anionic polymerization)
Polimeryzacja jonowa, w której aktywnymi centrami s¹
aniony.
Uwaga: Aniony mog¹ byæ wolne albo wchodziæ w sk³ad par
jonów lub agregatów jonowych.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1, 2].
67. polimeryzacja autoinicjowana (self-initiated polymerization)
Polimeryzacja, w której inicjuj¹ce centra powstaj¹ wy³¹cznie z monomeru.
68. polimeryzacja emulsyjna (emulsion polymerization)
Proces, w którym monomer(y), inicjator, oœrodek dysperguj¹cy (i ewentualnie stabilizator koloidu) po zmieszaniu tworz¹ pocz¹tkowo uk³ad niehomogeniczny, ale
umo¿liwiaj¹cy polimeryzacjê monomeru (lub monomerów) prowadz¹c¹ do powstania cz¹steczek polimeru
o wymiarach koloidalnych.
Uwaga: „polimeryzacja emulsyjna” jest terminem b³êdnym
wynikaj¹cym z mylnego przekonania na wczesnym etapie
badañ tego procesu, ¿e polimeryzacja przebiega w kroplach
emulsji monomeru.
69. polimeryzacja jonowa (ionic polymerization)
Polimeryzacja ³añcuchowa, w której centrami aktywnymi s¹ jony lub pary jonów.
Uwaga 1: Zazwyczaj grupy koñcowe s¹ jonami, chocia¿
jony mog¹ znajdowaæ siê równie¿ w cz¹steczkach monomeru, np. w polimeryzacji aktywowanego monomeru.
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Uwaga 2: Jony mog¹ wystêpowaæ w formie wy¿szych agregatów, które zazwyczaj s¹ mniej reaktywne ni¿ centra niezagregowane.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [2].
70. polimeryzacja kationowa (cationic polymerization)
Polimeryzacja jonowa, w której aktywne centra s¹ kationami.
Uwaga: Kationy mog¹ byæ wolne, albo mog¹ wchodziæ
w sk³ad par jonów lub agregatów jonowych.
71. polimeryzacja kontrolowana (controlled polymerization)
Termin wskazuj¹cy na mo¿liwoœæ prowadzenia polimeryzacji pod kontrol¹ za³o¿onych z góry pewnych kinetycznych parametrów polimeryzacji i/lub cech strukturalnych powstaj¹cych makrocz¹steczek.
Uwaga 1: Wyra¿enie „polimeryzacja kontrolowana” jest
czasami u¿ywane do opisu polimeryzacji rodnikowej lub jonowej, w których odwracalna dezaktywacja noœników ³añcucha jest niezbêdnym elementem mechanizmu, prowadz¹cym do wyd³u¿enia czasu propagacji i zapewniaj¹cym
mo¿liwoœæ kontroli jednego lub wiêcej parametrów kinetycznych polimeryzacji i/lub jednej lub wiêcej cech strukturalnych powstaj¹cych makrocz¹steczek.
Uwaga 2: Wyra¿enie „kontrolowana polimeryzacja rodnikowa” jest u¿ywane do opisu polimeryzacji rodnikowej
przebiegaj¹cej w obecnoœci reagentów, które prowadz¹ do
(np.) polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu
(ATRP, od ang. atom-transfer radical polymerization), polimeryzacji pod wp³ywem pochodnych nitroksydowych [aminoksylowych] (NMP, od ang. nitroxide-mediated polymerization) lub polimeryzacji z odwracalnymi reakcjami addycji, fragmentacji i przeniesienia ³añcucha (RAFT, od ang.
reversible-addition-fragmentation-chain transfer).
Uwaga 3: Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przymiotnik „kontrolowana” nie powinien byæ stosowany bez wskazania parametru kinetycznego lub cechy strukturalnej podlegaj¹cej kontroli.
72. polimeryzacja koordynacyjna (coordination polymerization)
Polimeryzacja ³añcuchowa wymagaj¹ca wstêpnej koordynacji monomeru i aktywnego centrum.
Uwaga: Koordynacyjna polimeryzacja czêsto przebiega
jako polimeryzacja pseudojonowa.
73. polimeryzacja ³añcuchowa (chain polymerization)
Reakcja ³añcuchowa, w której wzrost ³añcucha polimeru
polega wy³¹cznie na reakcji monomeru i aktywnego centrum makrocz¹steczki, z odtworzeniem aktywnego centrum po zakoñczeniu ka¿dego elementarnego etapu
wzrostu.
Uwaga 1: Polimeryzacja ³añcuchowa rozpoczyna siê reakcj¹
inicjowania z dalsz¹ propagacj¹ ³añcucha. Mo¿e równie¿
mieæ miejsce dezaktywacja, terminacja i przeniesienie ³añcucha kinetycznego.
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Uwaga 2: S³owo „³añcuch” w opisie kinetyki polimeryzacji
³añcuchowej oznacza „³añcuch kinetyczny” a nie „³añcuch
polimeru”.
Uwaga 3: Propagacja w polimeryzacji ³añcuchowej na ogó³
przebiega bez powstawania ma³ych cz¹steczek. S¹ jednak
przypadki, w których na ka¿dym etapie wzrostu powstaj¹
ma³ocz¹steczkowe produkty uboczne, np. w polimeryzacji
2,5-oksazolidiono dionów otrzymywanych z aminokwasów
(zwanych potocznie N-karboksybezwodnikami). Gdy powstaj¹ ma³ocz¹steczkowe produkty uboczne zaleca siê dodanie przymiotnika „kondensacyjna”; w pe³nym brzmieniu
„kondensacyjna polimeryzacja ³añcuchowa”.
Uwaga 4: Etapy wzrostu s¹ wyra¿one nastêpuj¹co:
Px + M ® Px+1 (+L) x Î {1,2,... ¥}
gdzie: Px oznacza rosn¹cy ³añcuch o stopniu polimeryzacji x,
M monomer, L uboczny produkt ma³ocz¹steczkowy, powstaj¹cy w przypadku kondensacyjnej polimeryzacji ³añcuchowej.
Uwaga 5: Termin „polimeryzacja ³añcuchowa” mo¿na
okreœliæ bardziej dok³adnie, jeœli jest to konieczne, okreœlaj¹c
rodzaj reakcji chemicznej na etapie wzrostu ³añcucha (propagacji), np.: polimeryzacja z otwarciem pierœcienia, polimeryzacja kationowa itp.
Uwaga 6: Wystêpuj¹ równie¿ polimeryzacje przebiegaj¹ce
jako reakcje ³añcuchowe, ale które wg definicji nie s¹ reakcjami ³añcuchowymi, np. reakcja:
HS–X–SH + H2C=CH–Y–CH=CH2 ®
® (–S–X–S–CH2–CH2–Y–CH2–CH2–)n
przebiegaj¹ca jako rodnikowa reakcja ³añcuchowa w ramach
wewn¹trzcz¹steczkowego przeniesienia rodnikowego centrum. Jednak¿e, etap wzrostu jest reakcj¹ pomiêdzy cz¹steczkami wszystkich wystêpuj¹cych cz¹steczek, ró¿ni¹cych
siê stopniem polimeryzacji, a wiec polimeryzacja ma charakter poliaddycji. Jeœli jest to konieczne, to taki rodzaj polimeryzacji mo¿e byæ nazwany jako „³añcuchowa reakcja
poliaddycji”.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1, 2].
74. polimeryzacja matrycowa (template polymerization)
Polimeryzacja monomeru zaadsorbowanego lub/i zorientowanego (a) na powierzchni, (b) w sieci polimerowej, (c) na polimerze w roztworze, co powoduje, ¿e struktura powstaj¹cych ³añcuchów polimeru jest okreœlana
przez orientacjê cz¹steczek monomeru.
75. polimeryzacja niekompletna (dead-end polymerization)
Polimeryzacja rodnikowa zatrzymana w wyniku wyczerpania siê inicjatora przed ca³kowitym przereagowaniem monomeru.
Komentarz t³umaczy: T³umacze nie znaleŸli w³aœciwego
odpowiednika terminu dead-end polymerization i proponuj¹ termin „polimeryzacja niekompletna”, której niekompletnoœæ wynika z wyczerpania siê inicjatora.
76. polimeryzacja pere³kowa (bead polymerization,
pearl polymerization)
Zobacz: polimeryzacja suspensyjna.
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77. polimeryzacja pseudojonowa (pseudo-ionic polymerization)
Polimeryzacja polegaj¹ca na wbudowywaniu monomeru
do spolaryzowanego wi¹zania bez tworzenia jonów.
Uwaga: Wiêkszoœæ polimeryzacji pseudojonowych wymaga
uzgodnionego (np. cztero- lub wielocentrowego) mechanizmu propagacji.
Zobacz równie¿: polimeryzacja koordynacyjna.
78. polimeryzacja rodnikowa (radical polymerization)
Polimeryzacja ³añcuchowa, w której aktywnymi centrami s¹ rodniki.
Uwaga: Ka¿de aktywne centrum jest noœnikiem niesparowanego elektronu.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
79. polimeryzacja suspensyjna (polimeryzacja pere³kowa) [suspension polymerization (pearl polymerization,
bead polymerization)]
Polimeryzacja zachodz¹ca wewn¹trz cz¹stek, których
wymiary przekraczaj¹ wymiary cz¹stek koloidalnych,
zdyspergowanych w obojêtnym ciek³ym œrodowisku.
Uwaga: Inicjator w polimeryzacji suspensyjnej jest rozpuszczalny w fazie zdyspergowanego monomeru i jest w zasadzie
nierozpuszczalny w dysperguj¹cej fazie cieczy obojêtnej.
80. polimeryzacja stereospecyficzna (stereospecific
polymerization)
Polimeryzacja, w której powstaje polimer taktyczny.
Uwaga 1: Polimerem taktycznym jest polimer z³o¿ony
z taktycznych makrocz¹steczek.
Uwaga 2: Taktyczna makrocz¹steczka jest regularn¹ makrocz¹steczk¹, w której w zasadzie wszystkie konfiguracyjne jednostki powtarzalne s¹ identyczne.
81. polimeryzacja topochemiczna (topochemical polymerization)
Polimeryzacja w ciele sta³ym, w wyniku której powstaje
polimer maj¹cy zasadniczo tê sam¹ strukturê krystaliczn¹ jak monomer.
Uwaga 1: Polimeryzacja topochemiczna jest zwykle inicjowana przez napromieniowanie krystalicznego monomeru
œwiat³em ultrafioletowym, promieniami g, lub przez inicjowanie chemiczne.
Uwaga 2: W polimeryzacji topochemicznej nie nastêpuj¹
znacz¹ce przemieszczenia atomów lub cz¹steczek.
82. polimeryzacja w bloku (w masie) (bulk polymerization)
Polimeryzacja ciek³ego, nierozcieñczonego monomeru.
83. polimeryzacja w ciele sta³ym (solid-state polymerization)
Polimeryzacja krystalicznego monomeru.
Uwaga 1. Inicjuj¹ce centra mog¹ powstawaæ w wyniku
dzia³ania ciep³a, naœwietlania monomeru np. œwiat³em ul-
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trafioletowym, promieniami g, lub, rzadziej, przez inicjowanie chemiczne.
Uwaga 2: Polimeryzacja w ciele sta³ym mo¿e prowadziæ do
polimeru czêœciowo krystalicznego o strukturze krystalicznej, ró¿nej od struktury krystalicznej monomeru albo mo¿e
przebiegaæ jako polimeryzacja topochemiczna.
Uwaga 3: W zale¿noœci od mechanizmu inicjowania i budowy monomeru, polimeryzacja w ciele sta³ym mo¿e przebiegaæ jako polimeryzacja rodnikowa lub jonowa.
Uwaga 4: W opisie polimeryzacji w ciele sta³ym nie nale¿y
stosowaæ okreœlenia „polimeryzacja w masie”.
84. polimeryzacja wed³ug mechanizmu metatezy (metathesis polymerization)
Polimeryzacja, w której nienasycone monomery s¹ przekszta³cane w nienasycone polimery w procesie redystrybucji wi¹zañ.
Uwaga 1: polimeryzacja wg mechanizmu metatezy jest najczêœciej katalizowana przez zwi¹zki metaloorganiczne, a aktywne centra s¹ ulegaj¹cymi wymianie kompleksami metalokarbenowymi i metalacyklobutanami lub kompleksami
metalokarbynowymi i metalacyklobutenami.
Uwaga 2: Dwoma najczêœciej spotykanymi typami polimeryzacji wg mechanizmu metatezy s¹: polimeryzacja wg mechanizmu metatezy z otwarciem pierœcienia (ang. ROMP)
i polimeryzacja wg mechanizmu metatezy acyklicznych
dienów (ang. ADMET).
85. polimeryzacja z otwarciem pierœcienia (ring-opening
polymerization)
Polimeryzacja, w której cykliczny monomer zostaje przekszta³cony w jednostkê powtarzaln¹, która albo ma budowê acykliczn¹ albo zawiera mniejsz¹ liczbê pierœcieni
ni¿ cykliczny monomer.
Uwaga: Jeœli monomer jest policykliczny otwarcie jednego
pierœcienia jest wystarczaj¹ce, aby polimeryzacjê sklasyfikowaæ jako polimeryzacjê z otwarciem pierœcienia.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1, 2].
86. polimeryzacja z otwarciem pierœcienia wed³ug mechanizmu metatezy (ang. ROMP) (ring-opening metathesis polymerization)
Polimeryzacja wed³ug mechanizmu metatezy, w której
nienasycony cykliczny monomer zostaje przekszta³cony
w nienasycon¹ jednostkê powtarzaln¹, która albo ma budowê acykliczn¹ albo zawiera mniejsz¹ liczbê pierœcieni
ni¿ nienasycony monomer.
87. polimeryzacja zwitterjonowa, polimeryzacja z
udzia³em jonu obojnaczego (zwitterjonu) (w nauce
o polimerach) [zwitterionic polymerization (in polymer
science)]
Polimeryzacja ³añcuchowa, w której rosn¹ca makrocz¹steczka ma dwa centra jonowe o przeciwnych ³adunkach
na jednym lub na obu koñcach ³añcucha.
Uwaga: W polimeryzacji zwitterjonowej ³añcuch mo¿e rosn¹æ z jednego koñca lub z obydwu koñców.
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88. polimeryzacja ¿yj¹ca (living polymerization)
Polimeryzacja ³añcuchowa, w której nie wystêpuje terminacja ³añcucha, ani nieodwracalne przeniesienie ³añcucha.
Uwaga 1: W wypadku, gdy szybkoœæ inicjowania ³añcucha
jest porównywalna z szybkoœci¹ propagacji ³añcucha wówczas liczba noœników ³añcucha kinetycznego jest z regu³y
sta³a w czasie reakcji.
Uwaga 2: W polimeryzacji ¿yj¹cej mo¿liwa jest odwracalna
(chwilowa) dezaktywacja aktywnych centrów (patrz odwracalna dezaktywacja ³añcucha).
Uwaga 3: W polimeryzacji ¿yj¹cej wszystkie powstajace
makrocz¹steczki maj¹ zdolnoœæ do dalszego wzrostu.
Uwaga 4: Nie zaleca siê stosowania okreœleñ „pseudo¿yj¹ca”, „quasi-¿yj¹ca” lub „nieœmiertelna”.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1, 2].
89. po³¹czenie (combination)
Terminacja ³añcucha, w polimeryzacji ³añcuchowej, z
udzia³em dwóch rosn¹cych makrocz¹steczek, prowadz¹ca do powstania jednej makrocz¹steczki o masie molowej równej sumie mas molowych dwóch wyjœciowych
makrocz¹steczek.
Uwaga 1: Po³¹czenie jest czêsto niepoprawnie okreœlane
mianem „rekombinacji”.
Uwaga 2: Po³¹czenie rodników jest tak¿e nazywane koligacj¹
(ang. colligation [1]), jednak termin ten nie jest powszechnie
u¿ywany w kontekœcie polimeryzacji ³añcuchowej.
Komentarz t³umaczy: Proponuje siê stosowanie w jêzyku polskim terminu „po³¹czenie”, poniewa¿ „kombinacja” ma wiele
innych znaczeñ.
90. pozorna sta³a szybkoœci polimeryzacji, kpapp, jednostki SI: s-1 lub dm-3 mol s–1 (apparent rate constant of
polymerization, kpapp, SI unit: s–1 or dm–3 mol s–)
Zmierzona szybkoœæ polimeryzacji podzielona przez stê¿enie zwi¹zku reaguj¹cego (jeœli jest tylko jeden) albo
przez iloczyn stê¿eñ reagentów branych pod uwagê.
Uwaga: Pozorna sta³a szybkoœci polimeryzacji nie powinna
byæ mylona ze sta³¹ szybkoœci reakcji elementarnej (zobacz
odpowiednie definicje w [1]).
91. propagacja (w polimeryzacji ³añcuchowej), wzrost
³añcucha [propagation (in a chain polymerization)]
Zobacz: propagacja ³añcucha.
92. propagacja krzy¿owa (cross-propagation)
Reakcja propagacji w kopolimeryzacji, w której aktywne
centrum, zawieraj¹ce jednostkê strukturaln¹ pochodz¹c¹
z komonomeru jednego rodzaju reaguje z cz¹steczk¹
komonomeru drugiego rodzaju.
Uwaga: Zalecanym symbolem, oznaczaj¹cym sta³¹ szybkoœci krzy¿owej propagacji w kopolimeryzacji binarnej jest
kij, gdzie: i, j odnosz¹ siê, odpowiednio, do koñcowej jednostki w aktywnym centrum pochodz¹cej z komonomeru
i oraz do cz¹steczki reaguj¹cego komonomeru j.
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Reakcja chemiczna pomiêdzy aktywnym centrum i monomerem, prowadz¹ca do wzrostu ³añcucha i odtworzenia co najmniej jednego centrum aktywnego.
Uwaga 1. Zalecanym symbolem sta³ej szybkoœci propagacji
w homopolimeryzacji jest kp.
Uwaga 2: Zobacz: „propagacja krzy¿owa” w opisie propagacji ³añcuchowej w kopolimeryzacji.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ propagacji ³añcucha w [1].

Uwaga 1: Zarówno w polimeryzacji prowadz¹cej do powstania ¿elu jak i podczas sieciowania ³añcuchów polimerowych punkt ¿elowania (punkt ¿elu) jest wyra¿ony poprzez
postêp reakcji chemicznej.
Uwaga 2: W punkcie ¿elowania (punkcie ¿elu) powstaje
cia³o sta³e (sieæ) rozprzestrzeniaj¹ce siê na ca³y uk³ad.
Uwaga 3: Zazwyczaj do oznaczania punktu ¿elowania
(punktu ¿elu) s¹ stosowane metody reologiczne. Wartoœci
punktu ¿elowania (punktu ¿elu) oznaczane ró¿nymi metodami mog¹ siê ró¿niæ, poniewa¿ w punkcie ¿elowania
(punkcie ¿elu) lepkoœæ uk³adu jest wielkoœci¹ nieskoñczon¹
i nie mo¿e byæ zmierzona.

94. przeciwjon (w nauce o polimerach) [counterion (in
polymer science)]

99. reakcja sprzêgania (w nauce o polimerach) [coupling
reaction (in polymer science)]

Jon bêd¹cy noœnikiem ³adunku elektrycznego o znaku
przeciwnym do zlokalizowanego na zjonizowanej grupie
jonowej makrocz¹steczki (jonomeru lub polielektrolitu)
lub na zjonizowanej grupie aktywnego centrum w polimeryzacji jonowej, z zachowaniem ca³kowitej elektrycznej obojêtnoœci.
Uwaga: Definicje w innym kontekœcie s¹ omówione w haœle
„przeciwjony” (counter-ions) w [1].
Rozszerzono w porównaniu z definicj¹ w [1].

£¹czenie dwóch makrocz¹steczek w wyniku reakcji chemicznej.
Uwaga: Sprzêganie mo¿e nast¹piæ z udzia³em lub bez
udzia³u celowo dodanego odczynnika sprzêgaj¹cego.

93. propagacja ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej), propagacja [chain propagation (in a chain polymerization), propagation]

95. przeniesienie ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej) [chain transfer (in a chain polymerization)]
Reakcja chemiczna wystêpuj¹ca w trakcie polimeryzacji
³añcuchowej, w której aktywne centrum zostaje przeniesione z rosn¹cej makrocz¹steczki lub cz¹steczki oligomeru na inn¹ cz¹steczkê lub na inny fragment tej samej cz¹steczki.
Uwaga 1: Zobacz tak¿e: miêdzycz¹steczkowe przeniesienie
³añcucha, wewn¹trzcz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha
i wewn¹trzcz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha z utworzeniem ³añcucha (makro)cyklicznego, oraz ang. back-biting.
Uwaga 2: Zalecanym symbolem sta³ej szybkoœci przeniesienia ³añcucha w homopolimeryzacji jest ktr (indeks dolny
„tr” od ang.: transfer).
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
96. przenoœnik ³añcucha (chain-transfer agent)
Zwi¹zek chemiczny zdolny do reakcji z aktywnym centrum, w której wyjœciowe aktywne centrum ulega dezaktywacji i tworzy siê nowe aktywne centrum.
Uwaga: Powszechnym zjawiskiem w polimeryzacji jest
powstawanie nowego aktywnego centrum stanowi¹cego
fragment cz¹steczki o mniejszej masie molowej.
97. przy³¹czalnoœæ (w nauce o polimerach) [connectivity
(in polymer science)]
Zobacz: funkcyjnoœæ.
98. punkt ¿elowania, punkt ¿elu (gelation point, gel
point)
Pocz¹tkowe stadium powstawania sieci w procesie tworzenia sieci chemicznej lub fizycznej [5].

100. reakcja wymiany (interchange reaction)
Reakcja miêdzy dwiema cz¹steczkami prowadz¹ca do
redystrybucji grup funkcyjnych pomiêdzy nimi.
Uwaga: Transamidacja (wymiana amidowa) i transestryfikacja (wymiana estrowa) s¹ przyk³adami reakcji wymiany.
101. reaktywacja ³añcucha, aktywacja ³añcucha (chain
reactivation, chain activation)
Przekszta³cenie nieaktywnego koñca ³añcucha w aktywne centrum.
Uwaga 1: Termin na ogó³ u¿ywany do opisu reaktywacji
³añcuchów uprzednio dezaktywowanych.
Uwaga 2: Reaktywacja ³añcucha mo¿e byæ odwracalna lub
nieodwracalna.
Uwaga 3: Reakcj¹ odwrotn¹ do reaktywacji jest dezaktywacja lub odwracalna dezaktywacja.
102. rodnik (w nauce o polimerach) [radical (in polymer
science)]
Indywiduum chemiczne zawieraj¹ce niesparowany elektron.
Uwaga: Nie zaleca siê stosowania terminu „wolny rodnik”.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
103. rodnik pierwotny (w polimeryzacji ³añcuchowej)
[primary radical (in a chain polymerization)]
Rodnik powstaj¹cy z inicjatora lub cz¹steczki monomeru, zdolny do inicjowania polimeryzacji.
Uwaga 1: Rodnik pierwotny mo¿e powstaæ pod dzia³aniem
œwiat³a, promieniowania lub reakcji elektrochemicznej.
Uwaga 2: Po³¹czenie rodników pierwotnych i ich reakcje z
innymi cz¹steczkami mog¹ powodowaæ zmniejszenie efektywnoœci inicjowania.
Uwaga 3: W jêzyku angielskim termin „primary radical”
u¿ywany jest w odniesieniu do rodnika zlokalizowanego na
pierwszorzêdowym atomie wêgla, np. rodnika etylowego [1].
Zobacz równie¿: rodnik wtórny.
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104. rodnik wtórny [secondary radical (in a chain polymerization)]
Rodnik powstaj¹cy w wyniku przegrupowania lub fragmentacji rodnika pierwotnego, który jest zdolny do inicjowania polimeryzacji.
Uwaga: Okreœlenie „rodnik drugorzêdowy” (ang. secondary radical) jest stosowane równie¿ w odniesieniu do rodnika
zlokalizowanego na drugorzêdowym atomie wêgla (np. rodnika 2-propylowego).
Komentarz t³umaczy: W definicji w jêzyku angielskim wystêpuj¹ okreœlenia „secondary” i „primary”. W jêzyku polskim
nale¿y raczej stosowaæ okreœlenia „wtórny” i „pierwotny”, aby
unikn¹æ niejasnoœci opisanej w uwadze 1.
105. rozerwanie ³añcucha (chain scission)
Reakcja chemiczna polegaj¹ca na rozerwaniu wi¹zañ
chemicznych w ³añcuchu g³ównym makrocz¹steczki.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1, 2].
106. równanie kopolimeryzacji (binarnej) (copolymerization composition equation)
Równanie wi¹¿¹ce chwilowy sk³ad kopolimeru binarnego ze wspó³czynnikami reaktywnoœci monomerów i ilorazem chwilowych stê¿eñ komonomerów.
Uwaga 1: Chwilowy sk³ad kopolimeru na ogó³ zmienia siê
w trakcie przebiegu kopolimeryzacji wskutek zmian sk³adu
mieszaniny komonomerów (zobacz tak¿e: kopolimeryzacja
azeotropowa).
Uwaga 2: Zobacz tak¿e: wspó³czynniki reaktywnoœci koñca
³añcucha polimeru, wspó³czynniki reaktywnoœci monomerów.
Uwaga 3: Wyprowadzono równania sk³adu kopolimeru
w postaci sca³kowanej, pozwalaj¹ce na powi¹zanie wartoœci
wspó³czynników reaktywnoœci komonomerów i stopnia
przereagowania komonomerów.
Uwaga 4: Równanie sk³adu kopolimeru jest znane tak¿e
jako równanie Mayo-Lewisa.
107. schemat Q-e (Q-e scheme)
Empiryczne równania przedstawiaj¹ce wspó³czynniki
reaktywnoœci monomerów w kopolimeryzacji binarnej
rodnikowej, r12 i r21 z zastosowaniem empirycznych
parametrów Q i e dla dwóch monomerów, mianowicie
Q1, Q2, e1 i e2 jako:
r12 = (Q1/Q2)exp[–e1(e1 – e2)] i
r21 = (Q2/Q1)exp[–e2(e2 – e1)]
Uwaga 1: Parametry s¹ wyznaczone doœwiadczalnie, parametr Q jest uwa¿any za miarê stabilizacji wskutek koniugacji monomeru i pochodnego rodnika, a parametr e jest uwa¿any za miarê wp³ywu polarnych efektów podstawnika na
monomer i pochodny rodnik.
Uwaga 2: Schemat Q-e jest znany tak¿e jako schemat
Alfreya-Price’a.
108. skala reaktywnoœci monomerów (monomer reactivity scale)
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Wzglêdna skala, okreœlona przez wartoœci sta³ych szybkoœci addycji monomerów do referencyjnego centrum
aktywnego.
Zobacz równie¿: modele schematów reaktywnoœci, schemat
Q–e.
109. skala reaktywnoœci rodników (w polimeryzacji
³añcuchowej) [radical reactivity scale (in a chain polymerization)]
Skala wartoœci sta³ych szybkoœci reakcji rodników z monomerem referencyjnym.
110. sta³a przeniesienia ³añcucha, Ctr (chain-transfer
constant, Ctr)
W homopolimeryzacji: iloraz sta³ych szybkoœci reakcji
przeniesienia (ktr) i reakcji propagacji ³añcucha (kp), tzn.
Ctr = ktr/kp.
111. stopieñ polimeryzacji (ang. DP, X) [degree of polymerization (DP), X]
Liczba jednostek monomerycznych w makrocz¹steczce,
cz¹steczce oligomeru, bloku lub ³añcuchu [1, 2].
Komentarz t³umaczy: Pokrewne terminy zosta³y zdefiniowane w dokumencie: „Dispersity in Polymer Science”,
Pure Appl. Chem. 2009, 81, 351–353.
112. sukcesywna depropagacja (w nauce o polimerach)
[unzipping (in polymer science)]
Depolimeryzacja przebiegaj¹ca poprzez sekwencjê reakcji wzd³u¿ ³añcucha makrocz¹steczki, w wyniku której w
ka¿dej pojedyñczej reakcji powstaj¹ produkty bêd¹ce
zwykle cz¹steczkami monomeru, z których mo¿na odtworzyæ makrocz¹steczki o budowie zbli¿onej do makrocz¹steczek wyjœciowych.
Zobacz równie¿: depropagacja ³añcucha.
Komentarz t³umaczy: Proponuje siê u¿ywanie w jêzyku
polskim terminu angielskiego unzipping, poniewa¿ dos³owne
t³umaczenie brzmi niezrêcznie a t³umaczenie opisowe nie oddaje wiernie sensu.
113. szybkoœæ polimeryzacji (rate of polymerization)
Szybkoœæ zu¿ywania monomeru w polimeryzacji ³añcuchowej lub szybkoœæ zu¿ywania grup funkcyjnych w
mieszaninie reakcyjnej w polikondensacji lub poliaddycji.
114. telomeryzacja (w nauce o polimerach) [telomerization (in polymer science)]
Oligomeryzacja w polimeryzacji ³añcuchowej prowadzona w obecnoœci znacznych stê¿eñ przenoœnika ³añcucha, co sprawia, ¿e grupy koñcowe oligomeru pochodz¹ prawie wy³¹cznie z fragmentów przenoœnika
³añcucha.
115. terminacja (w polimeryzacji ³añcuchowej) [termination (in a chain polymerization)]
Zobacz: terminacja ³añcucha.
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116. terminacja kontrolowana dyfuzj¹ (diffusion-controlled termination)
Terminacja ³añcucha w ³añcuchowej polimeryzacji,
w której proces dyfuzji decyduje o szybkoœci terminacji.
117. terminacja krzy¿owa (dopuszcza siê: „krzy¿owe
zakoñczenie wzrostu”) (cross-termination)
Reakcja terminacji w kopolimeryzacji binarnej pomiêdzy
dwoma noœnikami ³añcucha o ró¿nej strukturze chemicznej (tzn. pochodz¹cymi z dwóch ró¿nych komonomerów).
Uwaga 1: Zwykle bierze siê pod uwagê tylko chemiczne
struktury aktywnych centrów.
Uwaga 2: Terminacja krzy¿owa mo¿e przebiegaæ z udzia³em reakcji po³¹czenia i/lub dysproporcjonowania.
118. terminacja ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej), nieodwracalna dezaktywacja ³añcucha, terminacja (dopuszcza siê: „zakoñczenie wzrostu ³añcucha”)
[chain termination (in a chain polymerization), irreversible chain deactivation, termination]
Reakcja chemiczna, w której aktywne centrum jest nieodwracalnie przekszta³cane w ugrupowanie niezdolne do
propagacji, bez utworzenia nowego aktywnego centrum.
Uwaga 1: Zalecanym symbolem oznaczaj¹cym sta³¹ szybkoœci lub wspó³czynnik szybkoœci reakcji terminacji ³añcucha w homopolimeryzacji, jest kt.
Uwaga 2: Termin: „dezaktywacja ³añcucha” jest czêsto
u¿ywany, aby podkreœliæ, ¿e w przeciwieñstwie do terminacji ³añcucha, utworzenie ugrupowañ niezdolnych do propagacji mo¿e byæ odwracalne; zobacz te¿: dezaktywacja ³añcucha i odwracalna dezaktywacja ³añcucha.
Uwaga 3: Zobacz tak¿e: dysproporcjonowanie, krzy¿owa
terminacja, spontaniczna terminacja.
Zmieniono w porównaniu z definicj¹ w [1].
119. terminacja przez rodnik pierwotny (primary-radical termination)
Reakcja terminacji pomiêdzy rodnikowym aktywnym
centrum i rodnikiem pierwotnym.
120. terminacja samorzutna (spontaneous termination)
Terminacja ³añcucha przebiegaj¹ca jako proces jednocz¹steczkowy.
121. transamidacja (w nauce o polimerach), wymiana
amidowa [transamidation (in polymer chemistry),
amide interchange]
Reakcja wymiany z udzia³em grup amidowych.
Uwaga 1: Przyk³adami reakcji transamidacji s¹ reakcje grupy amidowej z grup¹ aminow¹, z wytworzeniem nowej
grupy amidowej i nowej grupy aminowej (aminoliza), reakcje grupy amidowej z grup¹ karboksylow¹ z wytworzeniem
nowej grupy amidowej i nowej grupy karboksylowej (acydoliza) oraz grupy amidowej z inn¹ grup¹ amidow¹ z wymian¹ ligandów.
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Uwaga 2: Transamidacja wystêpuje zwykle podczas polikondensacji prowadz¹cej do poliamidów.
122. transestryfikacja (w nauce o polimerach), wymiana
estrowa [transesterification (in polymer science), ester
interchange]
Reakcja wymiany z udzia³em grup estrowych.
Uwaga 1: Przyk³adami rekcji transestryfikacji s¹ reakcje
grupy estrowej z grup¹ hydroksylow¹, z wytworzeniem nowej grupy estrowej i nowej grupy hydroksylowej (alkoholiza), reakcje grupy estrowej z grup¹ karboksylow¹ z wytworzeniem nowej grupy estrowej i nowej grupy karboksylowej
(acydoliza) oraz grupy estrowej z inn¹ grup¹ estrow¹ z wymian¹ ligandów.
Uwaga 2: Transestryfikacja przebiega zwykle podczas polikondensacji prowadz¹cej do poliestrów.
123. wewn¹trzcz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha
(back-biting, intramolecular chain transfer)
Przeniesienie ³añcucha kinetycznego (aktywnego centrum) do innego fragmentu tej samej makrocz¹steczki.
Uwaga 1: Aktywne centrum mo¿e siê znajdowaæ w dowolnym fragmencie makrocz¹steczki.
Uwaga 2: W wyniku wewn¹trzcz¹steczkowego przeniesienia ³añcucha czêsto powstaj¹ makrocz¹steczki rozga³êzione
lub cykliczne.
Zobacz równie¿: przeniesienie ³añcucha oraz miêdzycz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha.
124. wolny jon (w fazie skondensowanej) [free ion (in
a condensed phase)]
Jon, którego zachowanie nie zale¿y od wp³ywu przeciwjonu.
Uwaga 1: Wolny jon jest odrêbnym obiektem kinetycznym
i jego reaktywnoœæ ró¿ni siê zazwyczaj od reaktywnoœci
pary jonowej.
Uwaga 2: Na zachowanie siê wolnych jonów mog¹ wp³ywaæ s¹siednie atomy lub cz¹steczki.
125. wspó³czynniki reaktywnoœci koñca ³añcucha, s1 i s2
(chain-end reactivity ratio, s1 and s2, radical reactivity
ratio)
W kopolimeryzacji binarnej ³añcuchowej stosunek dwóch
sta³ych szybkoœci okreœlaj¹cy wzglêdn¹ aktywnoœæ aktywnego centrum danego typu koñca ³añcucha wobec okreœlonego monomeru. Dotyczy dwóch sta³ych, gdy przedostatnia jednostka powtarzalna rosn¹cego ³añcucha jest identyczna lub ró¿na od koñcowej jednostki.
Uwaga 1: Wystêpuj¹ce reakcje s¹ zdefiniowane zgodnie
z wp³ywem przedostatniej jednostki powtarzalnej:
111
...-m11 * + M1 ¾k¾
® ...-m11 *
k 211
...-m21 * + M1 ¾ ¾® ...-m11 *
112
...-m11 * + M2 ¾k¾
¾
® ...-m12 *
k 212
...-m21 * + M2 ¾ ¾
¾® ...-m12 *
121
...-m12 * + M1 ¾k¾
® ...-m21 *
221
...-m22 * + M1 ¾k¾
® ...-m21 *
122
...-m12 * + M2 ¾k¾
¾
® ...-m22 *
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222
...-m22 * + M2 ¾k¾
¾
® ...-m22 *
M1 i M2 s¹ dwoma monomerami w kopolimeryzacji binarnej a …-mij* (i,j = 1,2) oznacza aktywne centrum koñcowego fragmentu ³añcucha Mj wystêpuj¹cego w s¹siedztwie
przedostatniej jednostki powtarzalnej Mi (zobacz: aktywne
centrum).
Uwaga 2: Wspó³czynniki reaktywnoœci koñca ³añcucha s¹
wyra¿one równaniami:
s1 = k211/k111; s2 = k122/k222
Uwaga 3: Wspó³czynniki reaktywnoœci monomerów zdefiniowane z uwzglêdnieniem wp³ywu przedostatniej jednostki powtarzalnej maj¹ postaæ:
r112 = k111/k112; r212 = k211/k212; r221 = k222/k221; r121 = k122/k121.
Symbole wspó³czynników reaktywnoœci monomerów s¹
niejednokrotnie przedstawione w uproszczony sposób jako
r 1 , r 1 ’, r 2 oraz r 2 ’, odpowiednio, (zobacz: definicje
wspó³czynników reaktywnoœci monomerów r1 i r2 z pominiêciem wp³ywu przedostatniej jednostki powtarzalnej).

126. wspó³czynniki reaktywnoœci monomerów, r12, r21
(monomer reactivity ratios, r12, r21)
W kopolimeryzacji binarnej, (a) stosunek (r12) sta³ej szybkoœci reakcji (k11) homopropagacji monomeru M1 do sta³ej szybkoœci reakcji (k12) propagacji krzy¿owej noœnika
³añcucha …-m1* z monomerem M2 (r12) i (b) stosunek (r21)
sta³ej szybkoœci reakcji (k22) homopropagacji monomeru
M2 do sta³ej szybkoœci reakcji (k21) propagacji krzy¿owej
noœnika ³añcucha …-m2* z monomerem M1 (r21). Tak
wiêc, r12 = k11/k12, r21 = k22/k21.
Uwaga 1: Wystêpuj¹ce reakcje:
…-m1* + M1 ® …-m1* (k11)
…-m1* + M2 ® …-m2* (k12)
…-m2* + M2 ® …-m2* (k22)
…-m2* + M1 ® …-m1* (k21)
gdzie: M1 i M2 s¹ dwoma komonomerami uczestnicz¹cymi
w kopolimeryzacji binarnej, a …-mi* (i = 1,2) oznacza
aktywne centrum w koñcowej jednostce monomerycznej
typu Mi.
Uwaga 2: Symbole r12 i r21 s¹ czêsto przedstawiane jako
r1 i r2.

Uwaga 3: Ta definicja pomija efekt przedostatniej jednostki
powtarzalnej. Definicja wspó³czynników reaktywnoœci
uwzglêdniaj¹ca wp³yw przedostatniej jednostki – patrz
uwaga 3 do definicji wspó³czynników reaktywnoœci koñców
³añcucha.
Zobacz te¿: wspó³czynnik reaktywnoœci koñców ³añcucha.
127. wspó³czynnik reaktywnoœci rodników (w polimeryzacji ³añcuchowej) [radical reactivity ratio (in a chain
polymerization)]
Zobacz: wspó³czynnik reaktywnoœci koñców ³añcucha.
128. wymiana amidowa (amide interchange)
Zobacz: transamidacja.
129. wymiana estrowa (ester interchange)
Zobacz: transestryfikacja.
130. wzorce schematów reaktywnoœci [patterns of reactivity scheme (in polymer science)]
Metoda przewidywania wspó³czynników reaktywnoœci
monomerów w kopolimeryzacji binarnej, oparta wy³¹cznie na parametrach wyznaczonych eksperymentalnie.
Uwaga 1: Parametrami tymi mog¹ byæ wspó³czynniki reaktywnoœci monomerów w oddzielnych kopolimeryzacjach
odpowiednich monomerów, mianowicie 1 i 2, z monomerem
niepolarnym, np. styrenem (S) i monomerem polarnym, np.
akrylonitrylem (A). Równaniami opisuj¹cymi odpowiednie
wspó³czynniki reaktywnoœci monomerów r12 i r21 s¹ wówczas:
ln r12 = ln (r1SrS2) – [ln (rASrS2/rA2)][ln (rSAr1S/r1A)] /
/ ln (rASrSA)
ln r21 = ln (r2SrS1) – [ln (rASrS1/rA1)][ln (rSAr2S/r2A)] /
/ ln (rASrSA)
Uwaga 2: Wzorzec schematów reaktywnoœci znany jest tak¿e jako schemat Jenkinsa.
131. Zdegenerowane przeniesienie ³añcucha (degenerate chain transfer)
Zobacz: degeneracyjne przeniesienie ³añcucha.

Alfabetyczny spis hase³ w jêzyku polskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

aktywne centrum (w polimeryzacji ³añcuchowej)
aktywowanie ³añcucha
aktywowany monomer
autoakceleracja
ciep³o polimeryzacji, Q
cyklopolimeryzacja
cz¹steczka inicjuj¹ca
degeneracyjne przeniesienie ³añcucha
degradacyjne przeniesienie ³añcucha
depolimeryzacja
depropagacja
depropagacja ³añcucha, depropagacja

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

dezaktywacja ³añcucha
d³ugoœæ ³añcucha kinetycznego, v
dolna temperatura graniczna polimeryzacji, Tf
dysproporcjonowanie (w polimeryzacji ³añcuchowej)
efekt klatkowy
efekt przedostatniej jednostki powtarzalnej
efektywnoœæ inicjowania, f
fotoinicjator
fotopolimeryzacja
funkcjonalizacja koñca ³añcucha
funkcyjnoœæ (w nauce o polimerach), f
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31.
32.
33.
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37.
38.
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40.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

górna temperatura graniczna polimeryzacji, Tc
grupa koñcowa
homopolimeryzacja
homopropagacja
idealna kopolimeryzacja binarna
impulsowa polimeryzacja laserowa (ang. PLP)
inhibitor (w nauce o polimerach)
inicjator
inicjowanie (w polimeryzacji ³añcuchowej)
inicjowanie ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej)
komonomer
kopolimeryzacja
kopolimeryzacja azeotropowa
kopolimeryzacja bez³adna
kopolimeryzacja binarna
kopolimeryzacja idealna
kopolimeryzacja jonowa
kopolimeryzacja ³añcuchowa
kopolimeryzacja periodyczna
kopolimeryzacja przemienna
kopolimeryzacja rodnikowa
kopolimeryzacja statystyczna
kopolimeryzacja z otwarciem pierœcienia
kopolimeryzacja zwitterjonowa, kopolimeryzacja
z udzia³em jonu obojnaczego (zwitterjonu) (w nauce
o polimerach)
kopolimeryzacja ¿yj¹ca
makromonomer
miejsce aktywne (w polimeryzacji ³añcuchowej)
miêdzycz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha
(molowa) entalpia polimeryzacji, DHm lub DabHm
(molowa) entropia polimeryzacji, DSm lub DabSm
nieodwracalna dezaktywacja ³añcucha
noœnik kinetycznego ³añcucha
noœnik ³añcucha
odwracalna dezaktywacja aktywnych centrów
oligomeryzacja
para jonów (w nauce o polimerach)
poliaddycja
polikondensacja
polikondensacja miêdzyfazowa
polimeryzacja
polimeryzacja acyklicznych dienów wg mechanizmu metatezy (ang. ADMET)
polimeryzacja aktywowanego monomeru
polimeryzacja anionowa
polimeryzacja autoinicjowana
polimeryzacja emulsyjna
polimeryzacja jonowa
polimeryzacja kationowa
polimeryzacja kontrolowana
polimeryzacja koordynacyjna
polimeryzacja ³añcuchowa
polimeryzacja matrycowa
polimeryzacja niekompletna
polimeryzacja pere³kowa
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77. polimeryzacja pseudojonowa
78. polimeryzacja rodnikowa
79. polimeryzacja suspensyjna (polimeryzacja pere³kowa)
80. polimeryzacja stereospecyficzna
81. polimeryzacja topochemiczna
82. polimeryzacja w bloku (w masie)
83. polimeryzacja w ciele sta³ym
84. polimeryzacja wed³ug mechanizmu metatezy
85. polimeryzacja z otwarciem pierœcienia
86. polimeryzacja z otwarciem pierœcienia wed³ug mechanizmu metatezy (ang. ROMP)
87. polimeryzacja zwitterjonowa, polimeryzacja z
udzia³em jonu obojnaczego (zwitterjonu) (w nauce
o polimerach)
88. polimeryzacja ¿yj¹ca
89. po³¹czenie
90. pozorna sta³a szybkoœci polimeryzacji, kpapp
91. propagacja (w polimeryzacji ³añcuchowej), wzrost
³añcucha
92. propagacja krzy¿owa
93. propagacja ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej), propagacja
94. przeciwjon (w nauce o polimerach)
95. przeniesienie ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej)
96. przenoœnik ³añcucha
97. przy³¹czalnoœæ (w nauce o polimerach)
98. punkt ¿elowania, punkt ¿elu
99. reakcja sprzêgania (w nauce o polimerach)
100. reakcja wymiany
101. reaktywacja ³añcucha, aktywacja ³añcucha
102. rodnik (w nauce o polimerach)
103. rodnik pierwotny (w polimeryzacji ³añcuchowej)
104. rodnik wtórny
105. rozerwanie ³añcucha
106. równanie kopolimeryzacji (binarnej)
107. schemat Q-e
108. skala reaktywnoœci monomerów
109. skala reaktywnoœci rodników (w polimeryzacji ³añcuchowej)
110. sta³a przeniesienia ³añcucha, Ctr
111. stopieñ polimeryzacji (ang. DP, X)
112. sukcesywna depropagacja (w nauce o polimerach)
113. szybkoœæ polimeryzacji
114. telomeryzacja (w nauce o polimerach)
115. terminacja (w polimeryzacji ³añcuchowej)
116. terminacja kontrolowana dyfuzj¹
117. terminacja krzy¿owa (dopuszcza siê: „krzy¿owe
zakoñczenie wzrostu”)
118. terminacja ³añcucha (w polimeryzacji ³añcuchowej),
nieodwracalna dezaktywacja ³añcucha, terminacja
(dopuszcza siê: „zakoñczenie wzrostu ³añcucha”)
119. terminacja przez rodnik pierwotny
120. terminacja samorzutna
121. transamidacja (w nauce o polimerach), wymiana
amidowa
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122. transestryfikacja (w nauce o polimerach), wymiana
estrowa
123. wewn¹trzcz¹steczkowe przeniesienie ³añcucha
124. wolny jon (w fazie skondensowanej)
125. wspó³czynniki reaktywnoœci koñca ³añcucha, s1 i s2
126. wspó³czynniki reaktywnoœci monomerów, r12, r21

127. wspó³czynnik reaktywnoœci rodników (w polimeryzacji ³añcuchowej)
128. wymiana amidowa
129. wymiana estrowa
130. wzorce schematów reaktywnoœci
131. zdegenerowane przeniesienie ³añcucha

Alfabetyczny spis hase³ w jêzyku angielskim z podaniem numerów,
pod którymi has³a te wystêpuj¹ w przet³umaczonym tekœcie
activated monomer ··· 3
activated-monomer polymerization ··· 65
acyclic diene metathesis polymerization (ADMET) ··· 64
active center (in a chain polymerization), active site,
kinetic chain carrier ··· 1
active site (in a chain polymerization) ··· 50
alternating copolymerization ··· 43
amide interchange ··· 128
anionic polymerization ··· 66
apparent rate constant of polymerization, kpapp ··· 90
auto-acceleration ··· 4
azeotropic copolymerization ··· 36
back-biting, intramolecular chain transfer ··· 123
bead polymerization, pearl polymerization ··· 76
binary copolymerization ··· 38
bulk polymerization ··· 82
cage effect ··· 17
cationic polymerization ··· 70
ceiling temperature, Tc ··· 24
chain activation ··· 2
chain carrier ··· 56
chain copolymerization ··· 41
chain deactivation ··· 13
chain depropagation ··· 12
chain-end reactivity ratio, s1 and s2, radical reactivity
ratio ··· 125
chain initiation (in a chain polymerization) ··· 33
chain polymerization ··· 73
chain propagation (in a chain polymerization), propagation ··· 93
chain reactivation, chain activation ··· 101
chain scission ··· 105
chain termination (in a chain polymerization), irreversible chain deactivation, termination ··· 118
chain transfer (in a chain polymerization) ··· 95
chain-transfer agent ··· 96
chain-transfer constant, Ctr ··· 110
combination ··· 89
comonomer ··· 34
connectivity (in polymer science) ··· 97
controlled polymerization ··· 71
coordination polymerization ··· 72
copolymerization ··· 35
copolymerization composition equation ··· 106

counterion (in polymer science) ··· 94
coupling reaction (in polymer science) ··· 99
cross-propagation ··· 92
cross-termination ··· 117
cyclopolymerization ··· 6
dead-end polymerization ··· 75
degenerate chain transfer ··· 131
degenerative chain transfer ··· 8
degradative chain transfer ··· 9
degree of polymerization (DP), X ··· 111
depolymerization ··· 10
depropagation ··· 11
diffusion-controlled termination ··· 116
disproportionation (in a chain polymerization) ··· 16
emulsion polymerization ··· 68
end-capping ··· 22
end-group ··· 25
ester interchange ··· 129
(molar) enthalpy of polymerization, DHm or DabHm ··· 52
(molar) entropy of polymerization, DSm or DabSm ··· 53
floor temperature, Tf ··· 15
free ion (in a condensed phase) ··· 124
functionality (in polymer science), f; connectivity (in
polymer science) ··· 23
gelation point, gel point ··· 98
heat of polymerization, Q ··· 5
homopolymerization ··· 26
homopropagation ··· 27
ideal binary copolymerization ··· 28
ideal copolymerization ··· 39
inhibitor (in polymer science) ··· 30
initiating species ··· 7
initiator ··· 31
initiator efficiency, f ··· 19
initiation (in a chain polymerization) ··· 32
interchange reaction ··· 100
interfacial polycondensation ··· 62
intermolecular chain transfer ··· 51
ion pair (in polymer science) ··· 59
ionic copolymerization ··· 40
ionic polymerization ··· 69
irreversible chain deactivation ··· 54
kinetic-chain carrier ··· 55
kinetic-chain length, n ··· 14
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living copolymerization ··· 48
living polymerization ··· 88
macromonomer ··· 49
metathesis polymerization ··· 84
monomer reactivity ratios, r12, r21 ··· 126
monomer reactivity scale ··· 108
oligomerization ··· 58
patterns of reactivity scheme (in polymer science) ··· 130
penultimate-unit effect ··· 18
periodic copolymerization ··· 42
photoinitiator ··· 20
photopolymerization ··· 21
polyaddition ··· 60
polycondensation ··· 61
polymerization ··· 63
primary radical (in a chain polymerization) ··· 103
primary-radical termination ··· 119
propagation (in a chain polymerization) ··· 91
pseudo-ionic polymerization ··· 77
pulsed-laser polymerization (PLP) ··· 29
Q-e scheme ··· 107
radical (in polymer science) ··· 102
radical copolymerization ··· 44
radical polymerization ··· 78
radical reactivity ratio (in a chain polymerization) ··· 127
radical reactivity scale (in a chain polymerization) ··· 109
random copolymerization ··· 37
rate of polymerization ··· 113
reversible chain deactivation ··· 57
ring-opening copolymerization ··· 46
ring-opening metathesis polymerization ··· 86
ring-opening polymerization ··· 85
secondary radical (in a chain polymerization) ··· 104
self-initiated polymerization ··· 67
solid-state polymerization ··· 83
spontaneous termination ··· 120
statistical copolymerization ··· 45
stereospecific polymerization ··· 80
suspension polymerization (pearl polymerization,
bead polymerization) ··· 79
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telomerization (in polymer science) ··· 114
template polymerization ··· 74
termination (in a chain polymerization) ··· 115
topochemical polymerization ··· 81
transamidation (in polymer chemistry), amide interchange ··· 121
transesterification (in polymer science), ester interchange ··· 122
unzipping (in polymer science) ··· 112
zwitterionic copolymerization (in polymer science)
··· 47
zwitterionic polymerization (in polymer science) ··· 87
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8th International Conference on Modification Degradation and Stabilization of Polymers

http://isit.si/modest2014/
Portoro, Slovenia, 31 August — 4 September, 2014

Organizers: Center for Experimental Mechanics and Institute for Sustainable Innovative Technologies
Conference topics
— Polymer degradation and stabilization (including fire retardancy and art conservation)
— Polymers and environment (recycling, reuse, biodegradation, bio-based polymers)
— Polymer modification, blends, composites and nanostructured polymers
— Polymers for innovative technical and medical applications (including polymer coatings and optoelectronic
materials)
Conference fees (includes conference materials, lunches, coffee breaks, welcome reception, closing dinner and
excursion):
• Registration: Full — 550 €, Student — 380 €
• Registration on the spot: Full — 650 €, Student — 400 €
Registration — August 15, 2014
Venue — The 8th MoDeSt conference will take place in Grand Hotel Bernardin & Congress center Bernardin, Portoro from August 31 to September 4, 2014.
Contacts
Conference secretariat: Center for Experimental Mechanics (CEM)
Address: Pot za Brdom 104, Ljubljana 1000, Slovenia
e-mail: cem@fs.uni-lj.si, Tel: +386 1 6207 100, Mob: +386 31 361 868

Serdecznie zapraszamy na
XIV Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukowo-Techniczn¹

„Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne – KOMPOZYTY 2014”
Istebna, 7—10 paŸdziernika 2014 r.
W ramach Konferencji zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu:
„Nieniszcz¹cych metod badañ kompozytów i polimerów konstrukcyjnych”
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce Konferencji zamieszczono na stronie
www.kompozyty.polsl.pl
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