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1. Cel 

Głównym celem ćwiczenia jest badanie tworzenia kompleksów międzypolimerowych i 

agregatów kompleksów. 

 

2. Wprowadzenie 

2.1. Kompleksy międzypolimerowe 

Terminem kompleks międzypolimerowy określa się jednostkę powstałą poprzez połączenie 

makrocząsteczek w wyniku oddziaływań niekowalencyjnych, takich jak oddziaływania 

kulombowskie, wiązania wodorowe czy dyspersyjne oddziaływania van der Wasala.  

 

2.1.2. Typy kompleksów międzypolimerowych 

Kompleksy powstające między komplementarnymi makrocząsteczkami dzieli się na 

podstawie oddziaływań, które dominują przy ich tworzeniu. Wyróżnić możemy: 

o kompleksy polielektrolitowe 

o kompleksy powstałe poprzez wiązania wodorowe 

o stereokompleksy 

o kompleksy powstałe na drodze przeniesienia ładunku 

Kompleksy polielektrolitowe. Kompleksy tego typu powstają pomiędzy przeciwnie 

naładowanymi makrocząsteczkami. Asocjat polikationu i polianionu jest również określany  

w literaturze terminem „sympleks”. Po raz pierwszy tworzenie kompleksów 

polielektrolitowych zaobserwowano w przypadku protein, które w wyniku oddziaływań 

kulombowskich ulegały wytrąceniu z roztworu (Willststaetter i Rohdewald 1934, Philipp i in. 

1998, Dautzenberg 2001). Jednymi z pierwszych badań nad tworzeniem kompleksów 

polielektrolitowych pomiędzy syntetycznymi polimerami były prace Michaelsa i Miekka 

(Michaels i Miekka 1961). Kompleksy międzypolimerowe oparte na oddziaływaniach 

elektrostatycznych tworzą makrocząsteczki zawierające grupy jonogenne wbudowane  

w łańcuch główny polimeru jak i posiadające ładunek zlokalizowany w obrębie grup 

bocznych. W tabeli 2.1 umieszczono przykłady syntetycznych polimerów najczęściej 

wykorzystywanych do wytwarzania sympleksów w roztworze wodnym.  
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Tabela 2.1. Wybrane syntetyczne polielektrolity tworzące sympleksy (Philipp i in. 1988). 
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Kompleksy polielektrolitowe są również tworzone przez polimery naturalne. Należy tutaj 

wymienić głównie pochodne celulozy (np. karboksymetylocelulozę), alginian, karagenian, 

hialuronian, ksantan, heparynę jako polianiony czy chitozan będący polikationem.  

Sympleksy można otrzymać poprzez zmieszanie soli polikationu i polianionu (rysunek 

2.1), zobojętnionych form obu składników lub w tzw. polimeryzacji matrycowej, w której 
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wykorzystuje się mieszaninę polimeru oraz komplementarnego składnika w postaci 

monomeru. W procesie tym silne oddziaływania elektrostatyczne między składnikami 

pozwalają na propagację łańcucha powstającego polimeru wzdłuż komplementarnej 

makrocząsteczki (Philipp i in. 1988).  

 

Rysunek 2.1. Schematyczne przedstawienie reakcji tworzenia sympleksu (Dautzenberg 

2001). 

W rozcieńczonym roztworze wodnym sympleks przybiera najczęściej strukturę 

liniową lub tzw. „jajecznicy” (ang. scrambled egg) (rysunek 2.2).  

O architekturze powstającego asocjatu decydują czynniki takie jak struktura chemiczna 

polimeru oraz jego ciężar cząsteczkowy czy warunki roztworu (siła jonowa, pH). Tworzenie 

kompleksów polielektrolitowych jest procesem odwracalnym, na przykład zmiana pH będzie 

powodowała zobojętnienie polianionu, a tym samym zmniejszanie stopnia oddziaływań 

między komplementarnymi makrocząsteczkami. Przy całkowitym zobojętnieniu jednej  

z makrocząsteczek kompleks ulega rozpadowi.  

       

Rysunek 2.2. Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopii sił atomowych kompleksów 

polielektrolitowych o strukturze liniowej (A) powstałych między chitozanem i ksantanem oraz 

„jajecznicy” (B) otrzymane z kopolimeru tetr-butyloakrylamidu z solą sodową 2-akrylamido-

2-metylopropylosulfonianu i chlorkiem N,N-dimetylo-2-hydroskypropylenoamonowym 

(Maurstad i in. 2003, Mihai i in. 2007). 

A B 
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Przeciwnie naładowane makrocząsteczki mogą również tworzyć kompleksy 

polielektrolitowe w postaci depozytów typu warstwa-warstwa na płaskich powierzchniach 

oraz sferycznych matrycach takich jak krzemionka czy cząstki polistyrenu (Hammond 2000, 

Kujawa i in. 2005, Sukhorukov i in. 2005, Itoh i in. 2006). Tego typu układy mogą znaleźć 

zastosowanie w enkapsulacji wybranych związków lub jako systemy do kontrolowanego 

uwalniania leków (Ariga i in. 2007).  

Stereokompleksy. Stereokompleksy powstają pomiędzy makrocząsteczkami o ściśle 

określonej konformacji geometrycznej (Slager i Domb 2003, Tsuji 2005). Struktury tego typu 

są najczęściej tworzone przez polimery syndio- i izotaktyczne lub optyczne enancjomery. 

Pierwszym układem do opisu, którego użyto nazwę „stereokompleks” była para izo-  

i syndiotaktycznego poli(metakrylanu metylu). W tworzenie stereokompleksów 

zaangażowane są przede wszystkim siły van der Waalsa oraz oddziaływania hydrofobowe. 

Stereoselektywna asocjacja makrocząsteczek wynika z faktu występowania przynajmniej 

jednego centrum chiralnego w łańcuchu głównym polimeru lub ściśle określonej taktyczności 

makrocząsteczki. Pierwsza z sytuacji ma miejsce w przypadku polilaktonów, poliestrów czy 

poliamidów. W przypadku niektórych poliketonów czy polimetakrylanów, które są achiralne, 

taktyczność polimeru wynika ze specyficznego etapu syntezy, który przebiega poprzez 

prochiralne centra. Struktura stereokompleksów izo-PMMA oraz syndio-PMMA nie jest do 

końca wyjaśniona. Najbardziej prawdopodobna jest struktura podwójnej lub potrójnej helisy, 

w której łańcuchy syndio-PMMA oplatają łańcuchy izo-PMMA (rysunek 2.3).  

Stereokompleksy PMMA mogą również tworzyć odwracalne żele fizyczne w cieczach 

jonowych (Kawauchi i in. 2005). Ponadto używając izomerów geometrycznych 

poli(metakrylanu metylu) można otrzymywać depozyty typu warstwa-warstwa. 

Wykorzystanie cząstek krzemionki jako matrycy prowadzi do powstania kapsułek 

zawierających ścianki zbudowane przez stereokompleks izo-PMMA-syndio-PMMA (Kida i 

in. 2006).  
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Rysunek 2.3. Schematyczne przedstawienie proponowanych struktur stereokompleksu 

powstałych między izo-PMMA oraz syndio-PMMA: (a) model podwójnej helisy 

zaproponowany przez Schomakera i Challa’a, (b) model potrójnej helisy i odpowiadające 

mu zdjęcie otrzymane za pomocą mikroskopii sił atomowych. Kolorem białym oraz różowym 

zaznaczono schematycznie izo-PMMA a kolorem niebieskim syndio-PMMA (Kumaki i in. 

2007). 

Oprócz stereokompleksów poli(metakrylanu metylu) największe zainteresowanie 

wzbudzają kompleksy poli(kwasu mlekowego) powstające między enancjomerami 

optycznymi o konformacji D i L (PDLA i PLLA). Zainteresowanie poli(kwasem mlekowym) 

wynika przede wszystkim z biodegradowalnego charakteru tego poliestru oraz wiążących się 

z tym możliwości jego szerokiego wykorzystania w celach biomedycznych (Slager i Domb 

2003, Bishara i Domb 2005, Tsuji 2005). Powstawanie stereokompleksu poli(kwasu 

mlekowego) jest konsekwencją krystalizacji obu enancjomerów i zależy bardzo silnie od 

czystości użytej próbki, ciężaru cząsteczkowego polimeru, rozpuszczalnika oraz sposobu 

przygotowania (Slager i Domb 2003). Kompleksy PLLA-PDLA otrzymuje się najczęściej  

w roztworze lub stanie stałym. W pierwszym przypadku miesza się rozcieńczone roztwory 

obu enancjomerów przygotowane w acetonitrylu lub stężone roztwory polimerów 

przygotowanych w rozpuszczalnikach takich jak chloroform, dioksan lub dichlorometan 

(rysunek 2.4).  
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Rysunek 2.4. Zdjęcia wykonane za pomocą elektronowego mikroskopu elektronowego 

przedstawiające cząstki stereokompleksu PLLA-PDLA powstałego przy różnym stężeniu 

polimerów w acetonitrylu: (A) 0.1 g dm
-3

, (B) 1 g dm
-3

, (C) 3 g dm
-3

, (D) 10 g dm
-3

, (E) 30 g 

dm
-3

 (Tsuji 2005). 

Przy bardzo wysokim stężeniu enancjomerów w roztworze powstaje fizyczny żel, w którym 

obszary krystaliczne pełnią funkcję miejsc sieciujących. Stereokompleksy poli(kwasu 

mlekowego) można również otrzymać poprzez wytrącenie polimerów z roztworu acetonitrylu 

czy chloroformu za pomocą nierozpuszczalnika, np. metanolu (Slager i Domb 2003).  

Wytwarzanie stereokompleksów w stanie stałym jest najczęściej realizowane poprzez 

krystalizację ze stanu stopionego lub kompresję monowarstw obu polimerów. Krystalizacja 

enancjomerów ze stanu stopionego powoduje powstanie sferycznych krystalitów 

stereokompleksów (rysunek 2.5). 
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100 m 

Rysunek 2.5. Krystality stereokompleksów PLLA-PDLA otrzymane poprzez krystalizację w 

temperaturach 140 °C (A) oraz 190 °C (B). Polimery stopiono wstępnie w temperaturze 

250 °C (Tsuji i Tezuka 2004). 

Asocjacja kopolimerów opartych na poli(kwasie mlekowym) oraz hydrofilowych 

polimerach prowadzi do powstania rozpuszczalnych w wodzie miceli (mieszanina blokowych 

kopolimerów PLLA-b-PEG i PLDA-b-PEG) oraz nanożeli (mieszanina szczepionych 

kopolimerów dekstran-g-PLLA i dekstran-g-PLDA) (Kang i in. 2005, Nagahama i in. 2007).  

Kompleksy powstające na drodze przeniesienia ładunku. Ze względu na bardzo 

specyficzną budowę makrocząsteczek tworzących tego typu kompleksy, a co za tym idzie 

niejednokrotnie trudną syntezę wyjściowych polimerów, grupa kompleksów powstających na 

drodze przeniesienia ładunku jest najsłabiej zbadana. Pomiędzy polimerami pełniącymi rolę 

donora (zawierającego, np. grupy tiolowe) i akceptora (zawierającego, np. grupy cyjanowe) 

następuje przeniesienie elektronu. W rezultacie powstaje kompleks, który charakteryzuje się 

wysokim przewodnictwem elektrycznym. Tym samym układy takie mogą, choć na razie tylko 

potencjalnie, znaleźć szerokie zastosowanie w fotochemii, elektrochemii czy biochemii 

(Sulzberg i Cotter 1968, Turner 1980, Tsuchida i Abe 1982)  

 

2.1.3. Kompleksy międzypolimerowe powstające poprzez wiązania wodorowe 

Makrocząsteczki posiadające grupy o charakterze akceptora lub donora protonu mogą 

oddziaływać ze sobą w roztworze poprzez wiązania wodorowe tworząc kompleksy 

międzypolimerowe (Tsuchida i Abe 1982). Oddziaływanie poprzez wiązania wodorowe, ze 

względu na kierunkowość działania, ma przede wszystkim bardzo duże znaczenie biologiczne. 

Asocjacja zasad pirymidynowych oraz purynowych prowadzi do powstania struktury 

podwójnej helisy w cząsteczce DNA. Ponadto wiązania wodorowe między aminokwasami 

A 

B 

B 
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decydują o drugo- oraz czwartorzędowej strukturze białek. Stąd proces kompleksowania  

w układach zawierających syntetyczne polimery służył jako prosty model wykorzystywany 

do opisu oddziaływań między makrocząsteczkami o znaczeniu biologicznym. Obecnie na 

klasę kompleksów międzypolimerowych opartych na wiązaniach wodorowych składa się 

bardzo duża grupa układów tworzonych przez polimery syntetyczne oraz naturalne 

(Khutoryanskiy 2007). Ponadto kompleksy międzypolimerowe ulegają agregacji w roztworze 

wodnym, co prowadzi do powstania struktur o bardziej złożonej budowie.  

 

2.1.3.1. Mechanizm tworzenia kompleksów międzypolimerowych poprzez wiązania 

wodorowe. 

Wiązanie wodorowe wykazuje cechy oddziaływania elektrostatycznego ze względu na 

polaryzację wiązania kowalencyjnego powstałego między wodorem a heteroatomami takimi 

jak azot czy tlen. Dodatkowy wkład w polaryzację tego wiązania ma struktura chemiczna 

całej grupy bocznej. Wymienione czynniki decydują nie tylko o długości wiązania 

wodorowego, ale również o jego stabilności. Podobnie jak w przypadku sympleksów 

ugrupowanie zdolne do tworzenia wiązania wodorowego może być bezpośrednio wbudowane 

w łańcuch główny polimeru lub występować w strukturze makrocząsteczki jako grupa boczna. 

Kompleksy międzypolimerowe oparte na wiązaniach wodorowych powstają między donorem 

a akceptorem protonu, czyli najczęściej niezdysocjowanymi polikwasami oraz polimerami 

niejonowymi. 

 Z punktu widzenia struktury chemicznej polimery niejonowe najczęściej tworzące 

kompleksy oparte na wiązaniach wodorowych z polikwasami to: 

 poli(N-winyloamidy), takie jak poli(N-winylopirolidon) czy poli(N-

winylokaprolaktam) (np. Osada 1979, Argüelles-Monal i in. 1997, Qiu  

i Somasundaran 2002, Lau i Mi 2002, Nurkeeva i in. 2003, Anufrieva i in. 2003), 

 polietery, takie jak poli(tlenek etylenu) oraz poli(glikol etylenowy), poli(tlenek 

propylenu), kopolimery blokowe poli(tlenku etylenu) i poli(tlenku propylenu) (tzw. 

Pluroniki), poli(winylo metylo eter) (np. Osada 1979, Oyama i in. 1987, Zeghal  

i Auvrey 1999, Zeghal i Auvrey 2004, Karayanni i Staikos 2000, Wang i in. 2004, 

Kaczmarek i in. 2004, Kaczmarek i Szalla 2006), 
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 poliakrylamid i jego pochodne, takie jak poli(N-izopropyloakrylamid) czy poli(N,N-

dimetyloakrylamid) (np. Garces i in. 1994, Jones 1999, Garay i in. 1997, Maeurio i in. 

1998, Mun i in. 2003, Bian i Liu 2003), 

 polialkolhole, takie jak poli(alkohol winylowy) czy polisacharydy w tym 

hydroksyetyloceluloza czy hydroksypropyloceluloza (np. Dan i in. 2000, Lu i in. 2002, 

Nurkeeva i in. 2003). 

Spośród polimerów pełniących rolę donora protonu wymienić należy polikwasy 

monokarboksylowe: poli(kwas akrylowy) oraz poli(kwas metakrylowy) oraz polikwasy 

dwukarboksylowe takie jak poli(kwas itakonowy) oraz polimery oparte na bezwodniku 

maleinowym (Tsuchida i Abe 1982, Maunu i in. 1993, Leiva i in. 1994, Jiang i in. 1999, Qiu  

i Somasundaran 2002, Tomić i Filipović 2004, Bumbu i in. 2005). Należy jednak podkreślić, 

że istnieją układy takie jak poli(kwas akrylowy)-poli(alkohol winylowy), w których polikwas 

pełni funkcję akceptora protonu.  

Należy również wspomnieć, że kompleksy oparte na wiązaniach wodorowych mogą 

powstawać w roztworach wodnych w obrębie jednej makrocząsteczki, na przykład 

kopolimeru blokowego czy kopolimeru szczepionego (Dou i in 2003, Poe i in. 2004, Holappa 

i in. 2004). Kompleksy powstają również między amfifilowymi kopolimerami blokowymi 

(Yuan i in. 2001). Gao i współpracownicy zaobserwowali kompleksowanie między 

poli(kwasem akrylowym) a kopolimerem poli(tlenek etylenu)-b-polibutadien w mieszaninie 

tetrahydrofuranu i n-dodekanu. W wyniku tworzenia wiązań wodorowych kompleks przyjął 

kształt pęcherzyka (ang. vesicle) (Gao i in. 2006). 

 Wiązania wodorowe powstają miedzy komplementarnymi makrocząsteczkami w 

sposób, który można obrazowo porównać do mechanizmu działania zamka błyskawicznego 

(Osada 1979). W wyniku zakłócenia konformacji oddziałujących łańcuchów pierwsze 

wiązanie, tworzące się na drodze przypadkowej, sprzyja spontanicznemu powstaniu kolejnych 

połączeń miedzy grupami funkcyjnymi. Na podstawie badań kalorymetrycznych 

przeprowadzonych przez Tsuchide i współpracowników stwierdzono, że bezpośredni kontakt 

między komplementarnymi makrocząsteczkami, będący warunkiem utworzenia wiązania, 

musi być poprzedzony dehydratacją grup funkcyjnych (Tsuchida i Abe 1982). Etap ten ma 

najczęściej charakter endotermiczny, co potwierdza, że oddziaływania polimer-

rozpuszczalnik należą do silnych i potrzebna jest dodatkowa energia do ich zerwania. Na 

przykład użycie polarnego rozpuszczalnika o charakterze donora protonu będzie 
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uniemożliwiało powstanie kompleksu międzypolimerowego opartego na wiązaniach 

wodorowych. Takim związkiem jest dimetylosulfotlenek, który efektywnie obniża zdolność 

do tworzenia kompleksów między PVP a PMAA, ze względu na silne oddziaływania 

rozpuszczalnik-polikwas (Ohno i in. 1978) (rysunek 2.6). Proces tworzenia wiązań 

wodorowych ma charakter egzotermiczny, a całkowita wartość entalpii powstawania 

kompleksów jest mała (Tsuchida i Abe 1982).  

Bezpośrednich dowodów na tworzenie wiązań wodorowych przez makrocząsteczki 

dostarczyły liczne badania magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektroskopii  

w podczerwieni (Maunu i in. 1993, Kaczmarek i in. 2001, Chun i in. 2002, Nurkeeva i in. 

2004, Zhao i in. 2005). 

 

Rysunek 2.6. Schematyczne przedstawienie procesu tworzenia kompleksów 

międzypolimerowych opartych na wiązaniach wodorowych. Literą S oznaczono cząsteczki 

rozpuszczalnika. Epol.-rozp. i Epol.-pol. oznaczają odpowiednio energię oddziaływań pomiędzy 

rozpuszczalnikiem a polimerem oraz między polimerem i polimerem (na podstawie Tsuchida 

i Abe 1982). 

Stabilne kompleksy oparte na wiązaniach wodorowych powstają tylko poniżej 

granicznej wartości pH, tzn. w warunkach, kiedy tworzy się nieprzerwana sekwencja 

sprotonowanych grup karboksylowych. Długość tej sekwencji zmienia się w zależności od 

użytej pary polimerów. Iliopoulos oraz Audebert wyznaczyli na podstawie pomiarów 

potencjometrycznych krytyczne długości sekwencji grup karboksylowych dla dwóch układów 

opartych na poli(kwasie akrylowym) i poli(tlenku etylenu) oraz poli(N-winylopirolidonie) 

(Iliopoulos i Audebert 1988, Iliopoulos i Audebert 1991). Stwierdzili, że w przypadku pary 
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PAA-PEO długość takiej sekwencji wynosi 40 grup karboksylowych. W przypadku układu 

PAA-PVP, najkrótsza długość łańcucha polikwasu, zdolna do utworzenia stabilnego 

kompleksu z PVP, musi składać się z 13 merów. Przekładając wyliczenia Iliopoulosa  

i Audeberta na warunki dysocjacji PAA, kompleksy PAA-PVP powinny powstawać przy 

wyższym pH niż asocjaty PAA-PEO. Z drugiej strony nawet przy pełnym sprotonowaniu 

łańcucha polikwasu, polimery niejonowe o stopniach polimeryzacji mniejszych niż 

przytoczone długości sekwencji nie będą tworzyć kompleksów z PAA. Tę charakterystyczną 

cechę tworzenia kompleksów międzymakrocząsteczkowych określa się mianem 

kooperatywności – niespełnianie warunków koniecznych do powstania kompleksu przez 

jeden ze składników całkowicie wyklucza możliwość utworzenia struktury typu polimer-

polimer (Tsuchida i Abe 1982).  

Khutoryanskiy i współpracownicy, posługując się wprowadzonym przez Ikawe 

pojęciem pH krytycznego, wyznaczyli zakresy tworzenia kompleksów dla różnych par 

polimerów (Ikawa i in. 1975, Khutoryankiy i in. 2004). pH krytyczne jest parametrem 

wyznaczanym najczęściej na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych. Znaczny spadek 

przepuszczalności światła w funkcji pH wyznacza obszar tworzenia agregatów kompleksów 

międzypolimerowych, o których będzie mowa w jednym z kolejnych punktów. Metoda ta nie 

dostarcza bezpośrednio informacji o wartości pH, przy której powstaje kompleks 

międzypolimerowy, pozwala jednak na porównawczą analizę procesu agregacji, a więc  

i pośrednio kompleksowania w różnych układach. Stwierdzono, że parametr pH krytycznego 

może zostać wykorzystany do oceny zdolności danego polimeru do tworzenia kompleksów  

z polikwasami (Khutoryanskiy 2007). Im wyższe pH krytyczne, tym kompleks w danym 

układzie polimerów jest stabilniejszy. Khutoryanskiy i współpracownicy potwierdzili, że 

jednym z najbardziej stabilnych kompleksów opartych na wiązaniach wodorowych jest układ 

poli(N-winylopirolidonu) z polikwasami (Nurkeeva i in. 2003). Poli(tlenek etylenu) tworzy 

mniej stabilne kompleksy niż PVP czy poli(eter winylowo metylowy),  

a hydroksyetyloceluloza (HEC) mniej stabilne niż hydroksypropyloceluloza (HPC). Z punktu 

widzenia struktury chemicznej wymienionych polimerów różnica w budowie wiąże się  

z obecnością dodatkowej grupy metylenowej lub metylowej, co przekłada się bezpośrednio na 

zmianę hydrofilowego charakteru makrocząsteczki. O ile PEO jest polimerem, którego 

wyższa krytyczna temperatura rozpuszczalności (UCST) jest bliska 103 °C o tyle PVME 

wytrąca się z roztworów wodnych w temperaturze LCST = 34 °C (Devanand i Selser 1991, 

Schäfer-Soensen i in. 1997, Janik i Rosiak 2002). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 
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pochodnych celulozy: HEC rozpuszcza się w wodnych roztworach w szerokim zakresie 

temperatur, podczas gdy dla HPC stwierdzono LCST w zakresie 40-41 °C (Lu i in. 2002, 

Marcelo i in. 2007). Liczne badania fluorescencyjne wykazały, że tworzeniu wiązań 

wodorowych w roztworze wodnym towarzyszy powstawanie domen hydrofobowych (Chen  

i Morazwetz 1982, Chen i Morawetz 1983, Bednar i in. 1984, Bednar i in. 1985, Oyama i in. 

1987, Oyama i in. 1989, Heyward i Ghiggino 1989). Jak wspomniano powyżej, w pierwszym 

etapie kompleksujące makrocząsteczki ulegają procesowi dehydratacji. Wraz ze zmianą  

w strukturze chemicznej polimerów prowadzi to do zwiększenia oddziaływań między 

niepolarnymi częściami łańcucha głównego polimeru i wymuszonej organizacji cząsteczek 

wody poza obszarami hydrofobowymi. Jeśli poli(tlenek etylenu) ulega procesowi 

kompleksowania z poli(kwasem akrylowym) o tym samym ciężarze cząsteczkowym przy pH 

niższym niż poli(eter winylowo metylowy) oznacza to, że oddziaływania hydrofobowe 

dodatkowo stabilizują strukturę kompleksu. Wpływ oddziaływań hydrofobowych na proces 

tworzenia kompleksu uwidacznia się szczególnie w rozpuszczalnikach organicznych. Osada 

przeprowadził badania stopnia skompleksowania grup karboksylowych PMAA z PEO  

w funkcji temperatury i ciężaru cząsteczkowego polimeru niejonowego w mieszaninie etanol-

woda (Osada 1979). Należy podkreślić, że wiązania wodorowe stają się niestabilne  

w wysokich temperaturach, podczas gdy efekt hydrofobowy ulega w takich warunkach 

wyraźnemu wzmocnieniu. Stopień skompleksowania określa ułamek grup karboksylowych 

związanych poprzez wiązania wodorowe z grupami funkcyjnymi polimeru niejonowego. 

Wraz ze wzrostem udziału etanolu w roztworze zaobserwowano spadek wartości stopnia 

skompleksowania. Przy stężeniu alkoholu wyższym niż 37 % objętościowych kompleksy 

między PMAA i PEO nie powstawały w ogóle. Ohno i współpracownicy badali wpływ 

dimetyloformamidu na proces kompleksowania w układzie PMAA-PVP (Ohno i in. 1978). 

Zaobserwowali, że dodatek rozpuszczalnika organicznego powoduje wzrost transmitancji 

roztworów PVP-PMAA. Efekt ten stawał się wyraźniejszy wraz ze wzrostem temperatury, co 

tłumaczono zmniejszającym się wpływem oddziaływań hydrofobowych na proces 

kompleksowania w roztworze zawierającym organiczny rozpuszczalnik. W konsekwencji 

kompleks wykazywał większą rozpuszczalność. Przytoczone wyniki eksperymentalne 

wskazują, że kompleks międzymakroczasteczkowy jest stabilny w roztworze wodnym tylko 

wtedy, gdy wiązania wodorowe oraz oddziaływania hydrofobowe współgrają ze sobą  

w określonych warunkach pH.  
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Kompleksy międzypolimerowe oparte na wiązaniach wodorowych otrzymuje się 

najczęściej poprzez zmieszanie wodnych roztworów polimerów o określonym pH lub  

w wyniku wspomnianej polimeryzacji matrycowej. W drugim przypadku kompleks powstaje 

w trakcie procesu polimeryzacji monomeru zainicjowanego w mieszaninie zawierającej 

komplementarny polimer, tj. po osiągnięciu krytycznego stopnia polimeryzacji 

charakterystycznego dla danego układu donor-akceptor protonu. W zależności od użytego 

monomeru proces polimeryzacji wzdłuż łańcucha makrocząsteczki może przebiegać na 

drodze wolnorodnikowej, reakcji polikondensacji czy poliaddycji. Ponadto wyróżnia się dwa 

główne mechanizmy procesu matrycowego: mechanizm zamka błyskawicznego lub 

wychwytu (ang. pick-up) (rysunek 2.7). Na pytanie, który z mechanizmów dominuje  

w układzie odpowiedzi dostarczają badania kinetyczne – szybkość polimeryzacji jest badana 

w funkcji stężenia matrycy (polimeru) [T] przy stałym stężeniu monomeru [M]0. Dla 

mechanizmu działającego na zasadzie zamka błyskawicznego względna szybkość 

polimeryzacji osiąga wartość maksymalną, po czym ulega zmniejszeniu. W drugim 

przypadku szybkość polimeryzacji pozostaje na stałym poziomie.  

                  

Rysunek 2.7. Proponowane mechanizmy polimeryzacji matrycowej: (A) mechanizm zamka 

błyskawicznego; (B) mechanizm wychwytu (Połowiński 2002).  

Wytwarzanie kompleksów międzypolimerowych metodą polimeryzacji matrycowej 

wydaje się procesem bardziej skomplikowanym z technicznego punktu widzenia, jednakże  

w literaturze można spotkać wiele przykładów preferujących ten sposób otrzymywania 

kompleksów. Wynika to przede wszystkim z właściwości finalnego produktu. Okazuje się, że 

kompleksy otrzymywane tą drogą wykazują zdecydowanie lepszą organizację 

A B 
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makrocząsteczek w obrębie asocjatu, co wpływa na strukturę kompleksu wykazującą 

mniejszą liczbę defektów. Ponadto wykorzystując jako matrycę monodyspersyjny polimer 

można otrzymać komplementarny składnik o zbliżonym rozkładzie ciężarów cząsteczkowych. 

Metodą polimeryzacji matrycowej otrzymano między innymi kompleksy międzypolimerowe 

poli(N-winylopirolidonu) oraz poli(tlenku etylenu) z poli(kwasem (met)akrylowym) 

(Baranovsky i in. 1992, Połowiński 2002, Chun i in. 2002, Chun i in. 2004). 

Tworzenie kompleksów międzypolimerowych jest również jednym ze sposobów 

zwiększania rozpuszczalności polimerów w mieszaninach (Jiang i in 1999). Poprzez 

wprowadzenie grup o charakterze akceptora i donora protonu układy, które wcześniej 

wykazywały brak wzajemnej kompatybilności, mieszają się ze sobą w szerokim zakresie 

stężeń poprzez kontrolowane kompleksowanie makrocząsteczek (rysunek 2.8). Rezultatem 

oddziaływań jest powstawanie bardzo ciekawych struktur supramolekularnych (Xiang i in. 

1997, Zhang i in 1999, Wang i in. 2001, Chen i Jiang 2005).  

 

 

Rysunek 2.8. Schematyczne przedstawienie procesu kompleksowania opartego na 

wiązaniach wodorowych między polimerami tworzącymi nierozpuszczalne mieszaniny oraz 

przykład struktury powstającej w wyniku procesu kompleksowania opartego na wiązaniach 

wodorowych między kopolimerem polistyrenu i metakrylanu metylu a hydroksylowanym 

polistyrenem (Zhang i in. 1999, Jiang i in. 1999). 

Ps-b-PMAA 

oddziaływania poprzez wiązania wodorowe 

Ps(OH) 

kompleksowanie 

w toluenie 

powłoka z PS 

jądro kompleksu złożone  

z PS(OH)  i kopolimeru PMMA  
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Na proces kompleksowania poprzez wiązania wodorowe duży wpływ ma również 

dodatek substancji niskocząsteczkowych, takich jak sole. Istnieje jednak wiele sprzecznych 

doniesień na ten temat, choć w kilku pracach podjęto próbę systematycznego wyjaśnienia 

tego zjawiska (Prevysh i in. 1996, Khutoryanskiy i in. 2004). Dokonano w nich klasyfikacji 

soli pod względem ich wpływu na stabilność kompleksów. W pierwszym przypadku zbadano 

sole oparte na anionie rodankowym, który jest odpowiedzialny za tzw. efekt salt-in: KSCN, 

LiSCN, GuSCN (gdzie Gu oznacza guaninę). Zaobserwowano, że kompleksy poli(kwasu 

akrylowego) z poli(tlenkiem etylenu), poli(N-winylopirolidonem) oraz 

hydroksypropylocelulozą wykazują zwiększoną rozpuszczalność (brak agregatów) przy 

zachowaniu wysokiego stopnia skompleksowania grup karboksylowych. W przypadku soli 

opartej na guaninie stwierdzono, że kation współzawodniczył z polimerami niejonowymi  

o kompleksowanie z polikwasem. Z drugiej strony Khutoryanskiy zbadał wpływ soli  

o charakterze „wysalającym” (ang. salting-out) opartych na jonie chlorkowym: NH4Cl, NaCl, 

KCl. Oszacowano zmiany pH krytycznego w układach opartych na poli(kwasie akrylowym) 

oraz kilku niejonowych polimerach. Ze względu na fakt, że proces kompleksowania zależy 

silnie od ciężaru cząsteczkowego, wybrano polimery o podobnym Mw. Stwierdzono, że  

w przypadku polimerów posiadających w strukturze grupy o wyraźnym charakterze 

hydrofobowym (PVP, PNIPAM) pH krytyczne ulega przesunięciu w kierunku wartości 

niższych ze względu na spadek efektywności tworzenia wiązań wodorowych. Dla 

kompleksów budowanych przez polimery takie jak poliakrylamid czy poli(tlenek etylenu) 

zaobserwowano wzrost wartości pH krytycznego, co miało wskazywać na ułatwioną 

kompleksację między komplementarnymi makrocząsteczkami w obecności soli w wyniku 

wzmocnienia oddziaływań hydrofobowych (Khutoryanskiy i in. 2004).  

3. Zagadnienia do rozwiązania 

1. Określenie wpływu pH oraz stężenia polimerów na stopień oddziaływań 

pomiędzy PVP i PAA w rozcieńczonych roztworach wodnych.  

2. Analiza kinetyki procesu tworzenia kompleksów międzypolimerowych 

międzypolimerowych PVP-PAA oraz ich agregacji.  
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