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Rys. 2. Histogram wytrzymałości na rozciąganie wszystkich 
poliamidów zebranych w systemie „CAMPUS" 

ułatwić najkorzystniejszy dobór materiału. Przedstawiona 
propozycja rozszerzenia możliwości wykorzystania tego pro
gramu nie jest jedyną. W przyszłości należy oczekiwać roz-

Ta b el a 1. CHARAKTERYSTYKI LICZBOWE ROZKl..ADU GĘSTos
CI PRAWDOPODOBIEŃSTWA NAPRĘŻENIA ZRYWAJĄCEGO ORAZ 
UDARNOSCI Z KARBEM w.g IZODA ANAI.i!ZOWANYCH POLI
NMIDÓW 

Naprężenie Udarność 

Charakterystyka zrywające z karbem 
N/mm2 kJ/m' 

Liczebność populacji 104 150 

Wartość średnia 127,740 15,407 

Odchylenie standardowe 47,27 13,230 

Współczynnik zmienności, % 37,007 85,892 

Asymetria 0,28 2,78 

Eksces 1,19 13,185 

szerzenia zbioru zawartych w nim informacji oraz uzupeł
nienia go o programy optymalizacyjne. 

Otrzymano 13 III 1991 r. 

Z PRAC KOMISJI NOMENKLATURY MAKROCZĄSTECZKOWEJ IUPAC* 

OD REDAKCJI 

Publikujemy kolejne opracowanie polskiej nomenklatury z dziedziny związków 
wielkocząsteczkowych na podstawie tekstu angielskiego zamieszczonego w czasopis
mie Pure and Appl. Chem. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie do nas 
uwag i zastrzeżeń odnoszących się do poniższego materiału. 

Klasyfikacia liniowych polimerów iednożyłowych** 
(ZALECENIA 1988 r.) 

W literaturze polimerowej odczuwa się ·obecnie brak we
wnętTZnie spójnego, powszechnie stosowaneg<>, prostego 
i łatwo zrozumiałego systemu klasyfikacji polimerów. Sy
stem ten powinien obejmować zarówno znane już polimery, 
jak i polimery, które będą mogły być otrzymane w przy
szłości. Przedstawiony schemat klasyfikacji ułatwia logiczne 
indeksowanie, także z zastosowaniem technik komputero-

*> W czasi·e opracowanli.a n1niejszego dokumentu (lata 1979-lł3) 

czlan!kam1 Komisji byLi: 
Ctzłankawiioe tytula11111i: G. A1lłegra (Włochy); N. M. Bikales (USA) , 

sek·retaro:; ·A . D . Jenkliins (W. Brytan'i•a), p111Zewadniiczący; P . ~rato
chvil (Ozechosłowacja); I. MJ!Jta (Ja,poma) ; I. !M. P •apisov (ZSRR) ; 
w. Ring (RFN, do r . 1981); P. Slgwalt (Francja); U. W. suter (Szwaj
ca'l'l!a, od r. 198-1, do r . 198J. cz~onek stawa111Zy;szcmy). 
Członkowie stowarzyszeni biorący udział w opracowaniu dokumen

tu: L. G . Donaruma (USA) ; R. B . F.ox (USA), K. L. Loeniing (USA) ; 
R. H. Marchessault (Kainada, <io r . 1981); S . Penczek (Polska), N. A. 
Pla•te (ZSRR), T. Tsurnta (Japonii.a) . 

Fll'zedstawliciele krajowi biorący udZliał w aprac01Wa:nliu dakumeil1-
tu: Hu Y:adong (ChińSlklie Towa1ro:ystwo Chemic7ll1e, Pek'in), E. B. 

Mano (>BraayUa) . 
„ > Nimllej.szy dOkument opubl~kowano w języku angielsldm w Pure 

a .nd App.IJied Ch·emistry '1989, 61, 243 oraz w języiku rosyjskim w 
Vy·sakomol. Soeddin. 1988, A30, 2608. Zastał ·on opracowany p.rizez 
G11U1Pę Roboctzą 1zło:!Joną z N. A . Plate (2IBRR) !. I. M. Pap!isova 
(ZSRR). 

wych, włącznie z przechowywaniem i wyszukiwaniem infor
macji. Jest on dostosowany do liniowych organicznych i nie
organ1icznych palii.merów jednożyłowych ***> i zgodny z wcześ
niejszymi zaleceniami IUPAC [1-5). 

OGOLNE ZASADY 

Klasyfikacja opiera się na zhierarchizowańym schemacie, 
przy czym nazwy polimerów tworzy się zgodnie z budową 
chemiczną jednostek powtarzalnych łańcucha głównego 
(szkieletu) polimeru. Klasyfikacja ta stosuje się do homo
polimerów, kopolimerów przemiennych i innych związków 
wielkocząsteczkowych, w makrocząsteczkach, których można 
zidentyfikować powtarzalne jednostki konstytucyjne. Klasy
fikacja obejmuje wszystkie istniejące liniowe polimery je
dnożyłowe i jest tak skonstruowana, aby moilna było ją roz
szerzyć na dowolne nowe struktury tego rodzaju. W związku 
z takim otwartym charakterem tej klasyfikacji podane po
niżej tabele nie są wyczerpujące i mają jedynie charakter 
przykładowy. 

W klasyfikacji zastosowano cztery poziomy hierarchiczne; 
w kolejności malejącego znaczenia są to: klasy, podklasy, 
grupy i indywidualne polimery. 

•u> Określenie angielskie: s ingle-strand , określenie rosyjskie: od
notjażnyje. 
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Na podstawie budowy głównego łańcucha polimery dzielą 
się na dwie klasy: 

Potimery homolańcuchowe - są to polimery, których 
główne łańcuchy są zbudowane z atomów dowolnego jedne
go pierwiastka. 

Reguła 1 

Nazwy polimerów homolańcuchowych tworzy się przez 
umieszczenie nazwy lub symbolu pierwiastka, wchodzącego 
w łańcuch główny, w nawiasie, be:zipośrednio przed słowem 
„łańcuchowy" w wyrażeniu „łańcuchowy poHmer". 

Tabela 1. 
Przyktady podkla s pol1 me rów ho molańcuc howych 

Klasa 

polimery 
homotancuchowe Podklasy 

(węgiel Hancuchowe 
polimery 

f------------i (krzem Hancuchowe 
pot i mery 

(bor Hailcuchowe 
pol imery 

!german Hancuchow 
polimery 

f----------1 (siarka Hailcuchowe 
polimery 

(fos for Hancuchowe 
~---------i polimery 

L--------~ 

Pr z y kłady (patrz także Podklasy, poniżej , oraz tabe
la 1) : - (węgiel)-łańcuchowy polimer lub (C)-łańcuchowy poli
mer; (siarka)-ł·ańcuchowy polimer lub (S)-łańcuchowy poli
mer. 

Polimery heterolańcuchowe - są to polimery, których 
głóW111e łańcuchy są 7lbudowane z atomów dowolnych dwu 
lub więcej pierwiastków. 

Reguła 2.1 

Nazwy polimerów heterolańcuchowych itworzy się przez 
umieszczenie nazw lub symboli wszystkich pierwiastków, 
wchodzących w łańcuch główny, w nawiasie, bei;pośrednio 
przed słowem „łańcuchowy" w wyrażeniu ,,łańcuchowy po
limer". 

Pr z y kłady (patrz także Podk;lasy, 1poniżej , oraz tabe
la 2): (tlen, węg1iel)-łańcuchowy polimer lub (0, C)-łańcucho
wy polimer ; (tlen, awt, węgiel)-łańcuchowy polimer lub 
(0, N, C)-łańcuchowy polimer. 

Reguła 2.2 

Kolejność podawa;nia nazw pierwiastków w polimerach 
heterołańcuchowych jest taka, jaką stosuje się w nomenkla
turze nieorgarnicznej [6] . Kolejność podawania najczęściej 
występujących pierwiastków jest następująca: O, S, N, P , 
C, Si, B. 
Należy zwrócić uwagę na to, że w wypadkach, gdy w łań

cuch główny wchodzą wiązania należące do struktur pier
ścieniowych, to w klasyfikacji trzeba uwzględnić wszystkie 
atomy pierściema. Tak więc, I jest polimerem homołańcu
chowym, a II jest polimerem heteroła1'lcuchowym. 

"" -CO-"" I '< .„ 

~ # 
--· -00-1'<:::::: .. 

""N # 

I! 

Natomiast polimer taki, jak III, w którego łańcuch główny 
nie wchodzą wiązania należące do pierścienia, jest klasyfi-

Tabela Z 

Przyklady podklas polimerów heterotailcuc.howych 

Klasa 

pol111\J!ry 
he terotancuc ho we 

Podklasy 

(tlen. węgiel )-łancuchowe 
polimery 

>--- ---------< (siarka. węgiel Han cucho we 
polimery 

(azot . węgiel Hancuchowe 
polimery 

(węgiel. krzem Hailcuchowe 
pol imery 

(tlen, fosfor Hancuchowe 
polimery 

f------------i (tlen. krzem Hancuchowe 
polimery 

f-----------1 I tlen węgiel .krzem Hancucho
we polimery 

(tlen , azot węgiel Hancucho
we polimery 

kowainy jako polimer homołańcuchowy . 

Reguła 3.1 

„(:)Hz- ··· 
H 

Ili 

Obecność charakterystycznych grup boci;nych lub charak
terystycznych pierwiastków w grupach bocznych podaje się 
przez umieszczenie nazwy grupy bocznej lub pierwiastka w 
grupie bocznej bezpośrednio po wyrażeniu „polimer zawie
rający". 

Reguła 3.2 

Gdy trzeba podać więcej niż jeden pierwiastek lub więcej 
niż jedną grupę boczną, to nazwy pierwiastków lub grup 
bocznych umieszcza się w nawiasie. 

Pr z y kła dy: polimer zawierający tlen ; polimer zawie
rający boczną grupę hydroksylową (jako nazwa poli-1-hy
droksyetylernu itp.); polimer zawierający boczną grupę ete
rową (jako nazwa poli-l~metoksyetylenu itp.); polimer za
wierający (O, N, P); polimer zawierający boczną grupę 
(eterową, amidową). 

PODKLASY 

Każ.tlą klasę polimerów można podzielić na różne podklasy 
odpowiednio do rodzaju pierwiastków w łańcuchu głów
nym. Przyikłady podano w Regule 1, Regule 2.1 , a także w 
tabelach 1 i 2. 

GRUPY 

Każdą podklasę można podzielić dalej na grupy o podob
nej budowie chemicznej. 
Przykładami (węgiel)-łańcuchowych polimerów są polial

kileny, poliaryleny itd. (tabela 3A). Brzykładami (tlen, wę
giel)-łańcuchowych polimerów są polietery, poliwęglany itd. 
(tabela 3B). Przykłady polimerów innych podklas podano w 
tabelach 3C i 3D. Dogodne jest utrzymanie takich przyjętych 
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Tabela 3A . 
Przykłady qrup (węqiel )-łancuchowych polimerów 

Podklasa 

I (węqiel )-łahcuchowe I 
polimery Grupy 

poi ialkileny i -c-c-c-pol ialkilideny 

polialkenyleny -C=C-

: polialk inyleny -c=c-

po lic ykl oal kile ny 
/en, 

-c c-
'c~ 

poi icyk loalkenyleny 

-0-·-0-· ·· 
poliaryleny 

-O -co # 

Tabela 38 

Przykłady qrup {tlen węq i el )-łańcuchowych polimerów 

Podklasa 

l{tlen węqiel Hahcuchowe I 
polimery 

Grupy 

polietery -0-C-

poliestry kwasów o 
karboksylowych -o-e-
polibezwodniki o o 
kwasów li li 

karboksylowych -c-o-c-

poliweqlany o 
li 

-O-C-0-

polipiranodiyle u o 

polidioks anodiyle 

loJ 
o -Cl 

określeń, jak poliacetale, poliwęglany, poliamidy, poliestry, 
kwasy nukleinowe itp. do nazywania grup polimerów. 

INDYWIDUALNE POLIMERY 

· Najniższy poziom hierachiczny zajmują indywidualne po
limery, które nazywa się zgodnie z przyjętymi regułami no
menklatury IUPAC. Odsyłacz (2] zawiera zalecenia dotyczą
ee nomenklatury organicznych polimerów jednożyłowych, a 
odnośnik [3] - nieorganieznych polimerów jednożyłowych. 

Tabela 3C . 
· Przykłady qrup (siarka , weqiet )-lancuchowych polimerów 

Podklasa 

[ {siarka .węqiel Hancu-1 
eh owe pol1 mery 

Grupy 

politioelery -s-c-

o 
A 

polisulfony - S'-C-

" o 

politiof en odi yle 

o s 

Tabela 30 

Przykłady qrup !azot węq1el Hancuchowych poi rmerów 

Podklasa 

l(az~t. węqiel Hancuchowel 
polimery 

Grupy 
1 poliaminy -N-C- -poliiminy -N=C-

-N-C-
pol 1am1dy li o 

polimoczn1k1 
-N-C-N-

li 
o 

polimeryczne czwartorzędowe 

sole amoniowe -N-C-
@ 

poi ipirydynodiyle -o 
N 

N 

polipirymidy nod iyle -er-N 

polichinol in odi yle 

0)'-CO # h 
N N 

poi ipipery dy nodiyle 

-0- 1 
I 
I I 

H _J 

Trzeba podkreślić, że w wypadku polimerów o złożonej 

budowie można je zaliczyć do więcej niż jednej podklasy 
i/lub grupy. Np. polimer 

o ···-o C
11 

OCH . I - - - z- .. 
. N.&' 
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Tabela 4. 
Przykiady indywidualnych polimerów 

Grupa 
Indywidualne pol imery 

budowa 

Pol ialki leny 

Polialkenyleny 

Polietery +o O 
o o 

nazwa 

Pol i (1 .1-dimetyloetylen} 

Po liizobut ylen 

Poli (rchloro-1-butylen } 

Polichloropren 

Poli (ok sy-1 ,4-fenyten I 

Poli (tlenek teny lu I 

Poliamidy tNH~ (CH 214~NH(CH2l 6tnn Poliiminoadypoiloimino
hek samet ylen 

Zalqcznik 

Nr 
budowa 

Indywidualny 

1 2 

1 +s+n 

2 .+On 
H2 H2 Hz H2 

,. (-( c-c 
3 I ' / ' . /c, /CH-CHz-CHz-tn 

+c-c c-c 
H Hz H2 H2 

17 

I 
CH2-CH2+,; 4 

""""" 
ę' 

I 
~ 

CH~ 
I 

5 -t ~-CH2+n 
~ 

CL 

6 -t ~n+n 
I 
Cl 

F CH3 
I I 

7 -t Si - Si+.; 
I I n 
F CH3 

8 -to-cH2.-c1-12-o-c-O-c~ li n n o - o 

9 
+-('rcHztn 
oyo 

C3H7 

Poliheksametyleno -
adypoamid 

polimer 

nahia 

3 

catena - polisiarka 

pali ( 1,4-fenylen) 

poli(spiro[4.5 )dec-
- 2.B-yle noetylen l 

poi i ( 2,6-bi fenylileno -
etylen) 

po li (h: y jano-1-metyl o-
etylen l 

tatena-polidichloro -
cyna 

catena- polildifluor o -
krzem )(dimetylokrzem} 

potioksyetylenooksy -
tereft alo il 

pol i (2 -propy l o-1,3-dio -
ksano-4,6-diylo} me -

tylen 

można sklasyfikować w sposób następujący: 
klasa: polimer heterołańcuchowy 
podkl·asa: (0,N,C)-łańcuchowy polimer 
grupy: polikarboksylan i/lub (pirydyna)-łańcuchowy 

limer. 
po-

Dalsze przykłady zawiera tabela 4 i Załącznik. 
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Grupa 

4 

-

poliaryleny 

policy kl oalk ileny 

poliaryleny 

polialkileny 

poi iestry kwasów 
karboksylowych 

polidioksanodiyle. 
pol iacetale 

Tłumaczył i opracował Jan Brzeziński 
Instytut Chemii Przemysłowej 

Warszawa 

Podklasa Klasa 

5 6 

( S }-łańcuchowy homo\ańcuchowy 

( C }-Łańcuchowy homolańc uchow y 

(C Hahcuchowy homołańcuch owy 

( C )-łańcuchowy homotańcuc ho wy 

((}-łańcuchowy homoto.ńcuchOw~ 

(Sn }-łańcuchowy homoło.ńcuchowy 

(Si )-łańcuchowy homoła.ncuchowy 

10.C l-tancuchtlwy heteroła.ńc ucho wy 

(0,C Hancuchowy heterotancuchowy 
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Załqczn1k c Cl 

2 

o o 
ff li 

10 + O-C-CH-CH2-C +, 
I n 
Cl 

11 

12 
-v.-NH-OCH+n 

N ó 
13 

14 

15 

o 
• +NH-C-CH2-tn 

Ph 
I 

1b +Si-O+n 
I 
Ph 

H Ph 
I I 

17 +Al-N -tn 

20 

21 

NH2 

" ' ~ 

22 

o c +O-P-O-CH2 I N 

~H ~· N)'O 
H H H H 

OH 
n 

23 +Ag- NC-tn 
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3 

pol1oksy 12-chloro -

sukcynyl l 

poldbromek d1mety

lo1m1n1oetylenowy l 

pol1 (4,2-pirydyno -
d1ylo1mino-1 .4-c y klo -
heksylenobenzyliden l 

pol1(4.2-p1rydyno -

d 1 y lo-4H-1,2,4-t riazolo 
-3.5-diylometylen l 

pol1 [ ( 2, 3'-b1p1ry dy no l 
-4,5'-diyl I 

pol11m1no(1-oksoety -

len l 

catena- pol1 [ (d 1fen y -
lokrzem J-µ-okso I; 
polid ifenylosiloksan 

ca tena-poli [(w odo ro
gl 1n }-µ-{ fenylo1m1do l J 

ca tena-poli [ty ta n

-tri-µ- chloro I 

4 5 

pol1bezwodn1k1 kwa- I OC Hancuchowy 

sow karboksylowych 

polimeryczne 

czwartorzędowe 

sole amoniowe 

pol1am1ny 1/lub 

polip 1 rydy nod1yl e 

po l 1p1rydynod1yle 

1/ lub politriazolo -
diyle 

poliamidy !lub 
polipeptydy l 

pol1s1loksany 

IN,( Hancuchowy 

( N,C Hancuchowy 

{ N,C Hancuchowy 

( N.C )-tancuchowy 

( N.C )-tancuchowy 

(Q,S, Hancuchowy 

( N,Al Hailcuchowy 

(Cl.Ti )-tancuchowy 

poli(oksykarbonyl01m1no- pol 1uretony !O.N.C Hancuchowy 
-1.4 tenylenoiminokorbo -
nyloksyetylen ) 

pol1l3,5-pirydyno -
diylokarbonyloksy -

metylen J 

poli{ 2,8-tenoksazy 

nodiylometylen l 

pold kwas rybocyty

dylowy l 

c atena-pold srebro
- µ-(cyjan o- N:( l I 

poliestry kwasów 
karboksylowych i; lub 

pol1pirydy nod1yle 

pol 1feno ksa zy ny 

kwasy nukleinowe. 

poliestry kwasu 

fosforowego i/lub 

po li turanodiyle 

(0 ,N,C J-lancuchowy 

( O,N,C Honcuchowy 

( O,P. C J-łoilcuchowy 

(N, C,Ag )-lancuchowy 

1991 

b 

heterołancuchowy 

heterotancuchow y 

heterotancuchowy 

heterolancuchowy 

heterolanc uchowy 

heterołancuchowy 

heterołaricuchowy 

heterołancuchowy 

heterołancuchowy 

heterolancuchowy 

heterołancuchowy 

heterolailcuchowy 

heterolancuchowy 

heterotancuchowy 
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