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 Варлан, К.Є. Синтез, реакції і основи фізикохімії поліме-

рів. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу 

«Хімія і фізика високомолекулярних сполук» для студентів спе-

ціальностей підготовки 161 – хімічні технології та інженерія, 102 

– хімія [Текст] / К.Є.  Варлан, О.П. Чигвінцева – Д.: ДНУ-

ДДАЕУ, 2016. – 70 с. 

  

До Методичних вказівок увійшли роботи, що охоплюють основні роз-

діли дисциплін «Хімія високомолекулярних сполук» та «Хімія та фізика 

високомолекулярних сполук», передбачених стандартами вищої освіти пі-

дготовки бакалаврів за спеціальностями 161 – хімічні технології та інжене-

рія і 102 – хімія: синтез полімерів − радикальна полімеризація і співполі-

меризація, поліконденсація;  реакції полімерів – полімераналогічні перет-

ворення, реакції подовження ланцюга, синтез сітчастих і просторово зши-

тих полімерних матеріалів, деструкція полімерів; основи фізико-хімії по-

лімерів − дослідження релаксаційних властивостей полімерних тіл та по-

ведінки полімерів у розчинах. Методичні вказівки також можуть бути ко-

рисними у навчальному процесі при підготовці здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 201 – агрохімія.  

Роботи передбачають закріплення або отримання навичок синтезу і 

дослідження властивостей олігомерів та полімерів, а також домішок до по-

лімерних матеріалів.  

 

Автори висловлюють щиру подяку Остапко (Черевач) Вірі Миколаївні 

за допомогу в складанні тексту. 



 
 

3 

ЗМІСТ 

 Стор. 

Загальні положення 4 

Частина 1. Синтез полімерів  

Лабораторна робота 1. Отримання полістиролу радикальною  

полімеризацією стиролу в емульсії 

 

8 

Лабораторна робота 2. Отримання співполімера стиролу  

і малеїнового ангідриду у розчині 

 

11 

Лабораторна робота 3. Отримання резольної  

фенолформальдегідної смоли 

 

13 

Лабораторна робота 4. Отримання новолачної  

фенолформальдегідної смоли 

 

15 

Лабораторна робота 5. Отримання поліетиленфталату  

конденсацією етиленгліколю і фталевого ангідриду 

 

18 

Лабораторна робота 6. Отримання карбамідоформальдегідного 

олігомеру 

 

21 

Частина ІІ. Реакції полімерів  

Лабораторна робота 7. Синтез термостабілізатора ПВХ і оцінка  

його ефективності 

 

24 

Лабораторна робота 8. Термічна деструкція поліметилметакрилату 27 

Лабораторна робота 9. Полімераналогічні перетворення стиромалю 30 

Лабораторна робота 10. Вивчення полімераналогічних  

перетворень на прикладі іонообмінних процесів в синтетичних  

іонітах 

 

 

34 

Частина ІІІ. Основи фізико-хімії полімерів  

Лабораторна робота 11. Вивчення релаксаційних процесів  

у деформованих еластомерах 

 

41 

Лабораторна робота 12. Вивчення закономірностей процесу  

набрякання структурованого полімеру 

 

46 

Лабораторна робота 13. Визначення молекулярної маси полімерів 

віскозиметричним методом 

 

53 

Лабораторна робота 14. Дослідження віскозиметричних  

властивостей розчинів іоногенних полімерів 

 

59 

Лабораторна робота 15. Потенціометричні дослідження  

розведеного розчину поліамфоліту. Визначення ізоелектричної  

точки желатину 62 

Список рекомендованої літератури 69 



 
 

4 

Загальні положення 
 

Лабораторний практикум у цілому передбачає виконання необхідної 

кількості лабораторних робіт, в залежності від обсягу годин за навчальним 

планом. Виконання лабораторних робіт складається із трьох етапів: отри-

мання допуску до виконання експериментальної частини лабораторної ро-

боти; виконання практичної частини лабораторної роботи; захист письмо-

вого звіту про виконання лабораторної роботи. Кожен з етапів роботи оці-

нюється окремо, відповідно до затвердженої рейтингової структури. Зага-

льна оцінка за лабораторної роботи є сумою оцінок за кожен етап. 

Допуск до виконання експериментальної частини лабораторної 

роботи передбачає знання студентом методики роботи, а також чітке уяв-

лення про техніку і порядок виконання кожної практичної процедури. При 

отриманні допуску слід мати заздалегідь оформлений шаблон звіту. 

Виконання практичної частини лабораторної роботи студент 

здійснює у індивідуальному порядку. Окремі стадії і процедури, якщо на 

це вказано в методиці або під час отримання допуску, виконуються в при-

сутності викладача чи лаборанта. Якість і дотримання порядку проведення 

експерименту впливають на оцінку. Завершальною стадією практичної ча-

стини лабораторної роботи є оформлення звіту. 

Захист письмового звіту про виконання лабораторної роботи     

проходить у вигляді співбесіди викладача зі студентом. При цьому оціню-

ється якість оформлення звіту і його змістовність. Захист супроводжується 

усним опитуванням з теоретичних основ в об’ємі, передбаченому контро-

льними питаннями, наведеними в кінці опису методики лабораторної ро-

боти, що захищається. Крім того, студент може отримати додаткове пи-

тання, якщо робота пов’язана із вже прослуханим лекційним матеріалом. 
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Вимоги  

до оформлення звіту про виконання лабораторної роботи  

Загальні вимоги. Звіт про виконання лабораторної роботи (далі звіт) є 

обов’язковою умовою допуску до захисту роботи і отримання заліку з неї. 

Звіт слід оформляти в зошиті або на листах формату А4, зібраних в 

папку з файлами, рукописним або машинописним способом. При цьому 

необхідно дотримуватися основних правил виконання технічних текстових 

документів в частині оформлення таблиць, рисунків, формул і розрахунків. 

Структура звіту включає наступні обов’язкові елементи: 

– назва роботи; 

– мета виконання роботи; 

– перелік і кількість необхідних реактивів, матеріалів, лабораторного 

посуду, інструментів, приладів, обладнання та ін.; 

– короткий опис методики виконання роботи; 

– завантажувальна таблиця з підтверджуючими розрахунками                       

(за необхідністю); 

– опис фактичного ходу виконання роботи і спостереження;  

– розрахунки, таблиці і графіки (за необхідністю), що ілюструють 

проміжні і кінцеві результати; 

– висновки. 

Рекомендації щодо оформлення окремих 

структурних елементів звіту 

Назву і мету виконання роботи слід вказувати так, як це сформульо-

вано у цих Методичних вказівках. 

Після наведення переліку і кількості реактивів, матеріалів, лабора-

торного посуду, інструментів, приладів, обладнання та ін. відповідно 

до методики, слід у виносках вказати реальні кількості використаних речо-

вин, а також всі інші відмінності, що стосуються задіяного лабораторного 

посуду і обладнання. Для цього, при оформленні шаблону звіту, слід пе-

редбачити вільне місце. 
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У завантажувальну таблицю слід заносити дані про реальні кількості 

використаних реагентів. Формат таблиці може бути таким, як наведено 

нижче: 

 

Інгредієнт 

 

Властивості* 

 

Завантажено 

 

М.м., 

г/моль 

 

ρ, г/см
3
 

 

С 

од. ви-

мір. 

 

ν, моль 

 

V, см
3
 

 

m, г 

 

* М.м. – молярна маса реагенту; ρ −густина інгредієнту; С – концентрація 

основної речовини в інгредієнті, % або моль/л. 

 

Опис фактичного ходу виконання роботи і спостереження пови-

нен містити інформацію про всі відмінності від методики, наведеної в цих 

Методичних вказівках, як запланованих, так і випадкових. Також слід за-

значити всі візуальні явища і особливості протікання окремих етапів лабо-

раторної роботи, які, на думку студента, мають значення або представля-

ють інтерес. Повнота і докладність цієї частини звіту впливає на оцінку за 

виконання роботи. 

Розрахунки наводять з необхідними поясненнями і позначенням ро-

змірності використовуваних і розрахованих величин. При виконанні роз-

рахункової частини роботи рекомендується використовувати засоби 

MathCad і Excel. Розмірність і кількість десяткових знаків в числах, що на-

водяться, повинні бути достовірними, залежно від точності використову-

ваних методів вимірювання. При виконанні розрахунків всі значення (за 

винятком окремо обумовлених) приводять до одної системи вимірів, пере-

важно СІ. Всі експериментальні і розрахункові дані наводять, як правило, у 

вигляді таблиць. 

Таблиці оформлюють з дотриманням правил, встановлених для 

складання текстових документів. Кожна таблиця повинна мати: назву, що 

вказує на характер і зміст наведеної в ній інформації; голову і боковик з 



 
 

7 

назвами граф і рядків відповідно, а також позначенням розмірності вели-

чин, що наводяться в таблиці. 

Графіки слід оформляти відповідно до правил, передбачених для ри-

сунків у текстових документах. Побудову графічних залежностей рекоме-

ндується виконувати із залученням засобів Excel. На вісях слід вказувати 

параметри, що відкладаються, та їх розмірності. Не допускається дублю-

вання графічних і табличних даних. 

У висновках слід вказати, які положення хімії (та фізики) ВМС про-

демонстровані при виконанні роботи, дати стислу характеристику резуль-

тату (вихід і властивості продукту), аналіз причин отриманого результату, 

міркування відносно ефективності і доцільності використаних в роботі 

прийомів і операцій. 

Увага!  На оцінку впливає, окрім дотримання основних вимог до  

звіту: 

– акуратність, розбірливість, орфографія і лексика викладу текстової 

частини;  

– вдалість компоновки звіту, вибору формату і масштабу (наочність) 

таблиць і графіків; 

– чіткість і неординарність формулювань висновків. 
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ЧАСТИНА I. СИНТЕЗ ПОЛІМЕРІВ 

Лабораторна робота 1 

ОТРИМАННЯ ПОЛІСТИРОЛУ РАДИКАЛЬНОЮ 

ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ СТИРОЛУ В ЕМУЛЬСІЇ 

Мета: ознайомитися з особливостями емульсійного способу радика-

льної полімеризації на прикладі синтезу полістиролу. 

Реактиви і матеріали: стирол, перегнаний нестабілізований, – 15 г; 

кислота олеїнова – 1 г; натрій гідроксид – 0,5 г; калій персульфат – 0,3 г; 

вода дистильована – 100 мл; галун алюмокалійний, концентрований розчин 

– 50 мл; папір фільтрувальний. 

Посуд та інструменти: колба тригорла на 250-500 мл з мішалкою, 

гідрозасувом, зворотнім холодильником і термометром; циліндр мірний 

або мензурка на 100-200 мл; циліндр мірний на 20-50 мл; циліндр мірний 

або мірна пробірка на 5-10 мл; лійка скляна; лійка Бюхнера; колба Бунзена; 

шпатель. 

Обладнання і прилади: терези лабораторні з дискретністю 0,01 г, 

різноваги; електромотор з ЛАТРом; плитка електрична; баня водяна; ва-

куумний насос водоструминний; термошафа. 

Порядок виконання роботи 

Збирають установку для полімеризації (рис. 1). Вона містить тригорлу 

колбу 1, оснащену мішалкою з гідрозасувом 2, приєднаною до електромо-

тора 3, термометром 4, зворотнім холодильником 5. Пристрій встановлю-

ють над електроплиткою 6 з водяною банею 7 так, щоб заповнена реакцій-

ною масою частина колби була занурена у воду, але не торкалася дна во-

дяної бані. (Термометр можна встановлювати безпосередньо у водяну ба-

ню, враховуючи, що температури води в бані і реакційної маси відрізня-

ються на 3-4°С). Швидкість обертання мішалки регулюють ЛАТРом (на 

рисунку не показаний), до якого підключений електродвигун. 
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Після збору і перевірки праце-

здатності установки (правильність 

фіксації колби і холодильника, цен-

трівка і регульованість обертання мі-

шалки), через бічне горло за допомо-

гою лійки вводять реагенти в такій 

послідовності: вливають 50 мл води, 

додають натрій гідроксид, включа-

ють перемішування і нагрів. Після 

досягнення температури 50°С у кол-

бу додають олеїнову кислоту.         

Залишки олеїнової кислоти в цилін-

дрі (пробірці) енергійно струшують з 

теплою водою і вливають до колби. 

Через 3-5 хвилин перемішування і 

утворення в колбі піни додають сти-

рол. Персульфат розчиняють у за-

лишку від 100 мл води і додають до вмісту колби. 

У завантажувальне горло колби вводять термометр або закривають 

його пробкою. Суміш нагрівають при постійному перемішуванні 0,5 год. 

при 70°С і 2-2,5 год. при 80-85°С. 

До реакційної маси додають розчин галуну для коагуляції латексу. Че-

рез 30-40 хвилин після утворення коагуляту його відділяють від маточника 

на лійці Бюхнера, промивають водою до відсутності реакції на сульфат-

іони і сушать в термошафі при 60-70°С до постійної маси. Визначають ви-

хід продукту. 

Контрольні  запитання 

1. У чому полягають схожість і принципові відмінності емульсійного і 

суспензійного способів радикальної полімеризації? 

2. Яке призначення кожного з компонентів реакційної суміші при 

емульсійній полімеризації стиролу? 

 
 

 Рис. 1. Установка для полімеризації 
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3. У чому полягають основні особливості перетворення мономера в 

полімер при емульсійній полімеризації? 

4. Написати механізм стадії утворення вільних радикалів в процесі 

емульсійної полімеризації, ініційованої персульфатом. 

5. У чому полягають особливості кінетики стадії росту ланцюга при 

емульсійній полімеризації? 

6. У чому полягають переваги і недоліки емульсійної радикальної по-

лімеризації в порівнянні з іншими способами? 

7. Для яких полімерів і сфер їх застосування емульсійний спосіб полі-

меризації є переважним? 

Література [3-4, 6, 8, 10, 15]. 
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Лабораторна робота 2 

ОТРИМАННЯ СПІВПОЛІМЕРА 

СТИРОЛУ І МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ У РОЗЧИНІ 

Мета: ознайомитися зі способом радикальної полімеризації у розчині 

на прикладі синтезу співполімера з послідовностями, що чергуються,      

зокрема зі стиролу і малеїнового ангідриду.  

Реактиви і матеріали: стирол, перегнаний нестабілізований, – 5,2 г 

(0,05 моль); малеїновий ангідрид – 4,9 г (0,05 моль); перекис бензоїлу – 

0,05-0,1 г; бензол – 100-150 мл; фільтрувальний папір. 

Посуд та інструменти: колба тригорла на 250-500 мл з мішалкою, 

гідрозасувом і зворотнім холодильником; циліндр мірний або мензурка на 

100-200 мл; циліндр мірний на 10 мл; лійка скляна з широким носиком; лій-

ка Бюхнера з колбою Бунзена; шпатель; ємкість скляна з щільною проб-

кою на 150 мл. 

Обладнання і прилади: ваги лабораторні з дискретністю 0,01 г,      

різноваги; електромотор з ЛАТРом; плитка електрична; баня водяна; ва-

куумний насос водоструминний. 

Порядок виконання роботи 

Збирають установку для полімеризації відповідно до опису в лаборатор-

ній роботі 1 і рис. 1. В даному випадку термометр не обов’язковий, третє 

горло колби закривають щільною пробкою і використовують для заванта-

ження реагентів. Після збору і перевірки працездатності установки (прави-

льність фіксації колби і холодильника, центрівка і регульованість обертан-

ня мішалки) через бічне горло за допомогою лійки вводять реагенти в на-

ступній послідовності.  

Завантажують 4,9 г малеїнового ангідриду, потім – 5,2 г (5,75 мл) сти-

ролу. Залишки мономерів із стінок лійки змивають в колбу 60-70 мл бензо-

лу. Масу перемішують до отримання прозорого розчину. Якщо протягом 

15-20 хвилин малеїновий ангідрид не розчинився, вміст підігрівають до 

кипіння маси. Потім завантажують наважку перекису бензоїлу, розчинену 

в 5-10 мл бензолу. Рештки зі стінок змивають залишками від 100 мл бензо-
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лу, зливаючи їх у колбу. У разі недостатньої розчинності до вмісту колби 

додають 20-50 мл бензолу. 

Реакційну масу нагрівають на водяній бані при перемішуванні до ки-

піння розчинника і підтримують в такому стані протягом 1-1,5 годин. При 

цьому спостерігається утворення білого осаду полімеру. Потім вміст колби 

охолоджують і фільтрують на лійці Бюхнера. Маточник переносять в єм-

ність, щільно закривають і здають лаборанту. Продукт сушать тонким ша-

ром на аркуші фільтрувального паперу: спочатку під тягою, а потім у тер-

мошафі при 60°С до постійної маси. Визначають вихід.  

Продукт зберігають в герметичній упаковці до використання при ви-

конанні частини ІІ Практикуму “Реакції полімерів”.  

Контрольні  запитання 

1. У чому полягають переваги співполімерів у порівнянні з гомополі-

мерами і їх сумішами? 

2. Як класифікують співполімери за особливостями взаємного розта-

шування мономерних ланок у ланцюзі? 

3. Що характеризують константи співполімеризації? 

4. Чим обумовлена та обставина, що деякі мономери здатні співполі-

меризуватися, але не утворюють гомополімери? 

5. При яких значеннях констант співполімеризації утворюються спів-

полімери з мономерними ланками, що чергуються? 

6. Від чого залежить, і як змінюється миттєвий склад співполімеру в 

процесі синтезу? 

7. Перерахувати основні області використання співполімерів стиролу і 

малеїнового ангідриду, а також пояснити, як це пов’язане із властивостями 

співполімеру. 

Література [14] 



 
 

13 

Лабораторна робота 3 

ОТРИМАННЯ РЕЗОЛЬНОЇ 

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ 

Мета: ознайомитися з особливостями поліконденсації фенолу і фор-

мальдегіду у присутності каталізаторів основного (лужного) типу, а та-

кож характерними властивостями отримуваних у цих умовах продуктів. 

Реактиви і матеріали: фенол кристалічний – 10 г; формалін 36 %-

вий – 10 г*; аміаку 30 %-вий водний розчин – 0,8 г**; спирт етиловий або     

ізопропіловий – 10-15 мл.  

Посуд та інструменти: колба круглодонна одногорла на 100-250 мл; 

холодильник зворотній – 1 шт.; термометр з діапазоном вимірів до       

100°С; термометр з діапазоном вимірів до 200°С; чаша порцелянова або 

металева; шпатель. 

Обладнання і прилади: ваги лабораторні з дискретністю 0,05 г,             

різноваги; плитка електрична; баня водяна; баня піщана; шайба металева 

з бічним отвором під термометр. 

 

Порядок виконання роботи 

Увага! Зважування і завантаження 

фенолу виконувати під тягою! 

Частина І 

У колбу 1 (рис. 2) завантажують на-

важки фенолу, формаліну і перемі-

шують до повного перемішування 

реагентів. Потім до суміші додають 

аміачний розчин, перемішують, піс-

ля чого збирають установку для 

конденсації. Для цього за допомо-

гою лапи на штативі закріплюють 

колбу у водяній бані 2, встановленій 

заздалегідь на електроплитці 3. У 

бані   поруч  з  колбою  закріплюють 

Рис. 2. Установка для  фенол-

формальдегідної конденсації 

Примітки: * − якщо формалін має іншу концентрацію, його кількість слід пере-

рахувати; ** − аміак може бути замінений на іншу речовину за вказівкою викладача. 
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термометр 4. До горловини колби приєднують зворотній холодильник 5 і 

фіксують його іншою лапою на тому ж штативі. Включають нагрів і підні-

мають температуру у бані до 90°С. Після помутніння і розшарування реак-

ційної маси нагрів продовжують іще 1-1,5 год. В процесі нагріву бажане 

періодичне перемішування вмісту колби. Цю операцію виконують у при-

сутності викладача або лаборанта. 

Реакційну масу у гарячому стані вивантажують в заздалегідь зважену 

на лабораторних вагах чашу і охолоджують, після чого відділяють над-

смольну воду. Смоляний шар двічі промивають 30-50 мл водопровідної 

води і 1-2 рази – дистильованою водою. Залишки вологи в продукті упа-

рюють на електроплитці до стану, коли поверхня киплячої смоли покри-

ється рясною дрібнодисперсною піною. Потім до маси додають спирт, ре-

тельно перемішують і знову упарюють. Після утворенням дрібної піни від-

разу ж знімають чашу зі смолою з електроплитки. Визначають вихід про-

дукту за збільшенням маси чаші. 

Частина ІІ 

Шайбу з термометром в бічному отворі нагрівають на піщаній бані до 

160°С. На нагріту поверхню шпателем наносять 1,5-2 г смоли і одночасно 

починають відлік часу до перетворення маси на гумоподібне тіло. Час з 

моменту нагріву до втрати плинності називають часом желатинізації   

смоли.  

Контрольні запитання 

1. Написати механізм реакції конденсації фенолу і формальдегіду в 

лужному середовищі. 

2. Які особливості хімічної будови резольної смоли обумовлюють її 

реакційну здатність? 

3. Які каталізатори використовують для синтезу резольних смол, і як 

природа каталізатора впливає на хімічну будову і властивості продуктів? 

4. Які існують способи тверднення резольних смол і які хімічні реакції 

при цьому протікають? 

5. Назвати основні сфери застосування резольних смол, типи і призна-

чення матеріалів на їх основі. 

6. Навести приклади і дати загальну характеристику процесам пере-

робки резольних смол у вироби. 

Література [3-4, 6, 8, 10] 
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Лабораторна робота 4 

ОТРИМАННЯ НОВОЛАЧНОЇ 

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ 

Мета: ознайомитися з особливостями поліконденсації фенолу і фор-

мальдегіду у присутності кислих каталізаторів, а також характерними 

властивостями отримуваних у цих умовах продуктів. 

Реактиви   і   матеріали:   фенол   кристалічний  –  10 г;   формалін                 

36 %-вий – 7,5 г*; сильна кислота, 1 н водний розчин – 5 мл**. 

Посуд та інструменти: колба круглодонна одногорла на 100-250 мл; 

холодильник зворотній; термометр з діапазоном вимірів до 100°С; чаша 

порцелянова або металева; шпатель з м’якого металу (латунь, алюміній); 

шило з м'якого металу; щипці тиглеві або пінцет. 

Обладнання  і  прилади:  ваги  лабораторні   з  дискретністю   0,05 г,      

різноваги; плитка електрична; баня водяна; прилад для визначення темпе-

ратури каплепадіння. 

Порядок виконання роботи 

Увага! Зважування і завантаження фенолу виконувати під тягою! 

Частина І 

У колбу завантажують наважки фенолу, формаліну і перемішують до 

повного перемішування реагентів. Потім до суміші додають розчин кисло-

ти і перемішують. Подальші дії: збір установки для конденсації, конденса-

ція, вивантаження реакційної маси, відділення надсмольної води від смо-

ляного шару і його промивання виконують відповідно до вказівок, наведе-

них у лабораторній роботі 3. Потім залишки вологи і реагентів, що не про-

реагували, упарюють на електроплитці до припинення інтенсивного піноу-

творення. Визначають вихід продукту. 

Частина ІІ 

Визначають температуру каплепадіння (Ткапл) отриманої новолачної 

смоли. Процедуру виконують відповідно до [17]. 

Основна частина приладу для визначення Ткапл (рис. 3), термометр 

Уббелоде (рис. 4).  

Примітки: * − якщо формалін має іншу концентрацію, його кількість слід пере-

рахувати; ** − вид сильної кислоти вказує викладач. 
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Для проведення досліду чашку знімають з гільзи термометра і запов-

нюють на 0,7-0,8 об’єму подрібненою смолою. Підтримуючи щипцями або 

пінцетом, чашечку нагрівають над плиткою до розм’якшення смоли. Роз-

м'якшену смолу ущільнюють шпателем. Якщо при цьому чашечка виявля-

ється заповненою менш ніж на 0,6 об’єму, знову додають смолу, нагріва-

ють і ущільнюють. 

Чашку із розм’якшеною і досить пластичною смолою обережно 

вставляють у гільзу термометра, занурюючи кульку термометра в смолу. 

Масу, що виступила при цьому з нижнього отвору чашечки, зрізають но-

жем у рівень з краями отвору. Отвір в гільзі для виходу повітря і пари має 

бути незасміченим.  

Увага! Ні в якому разі не використовувати кульку термометра для 

ущільнення твердої смоли у порожнині гільзи, а також не вставляти у гіль-

зу чашечку з недостатньо розм’якшеною смолою! 

 

 
 

Рис. 3. Прилад для визначення 

Ткапл: 1 – термометр Уббелоде;     

2 –      пробірка з термостійкого 

скла; 3 – електронагрівний        

елемент (спіраль); 4 – тигель;            

5 – термостат; 6, 7 – пробки – 

фіксатори 

Рис. 4. Термометр Уббелоде: 

1 – скляний термометр; 2 – гільза;  

3 – чашечка 
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Заздалегідь на дно пробірки поміщають тигель. Термометр, охолодже-

ний до температури не вище 45°С, встановлюють у пробірці вертикально. 

Нижній край чашечки повинен знаходитися на відстані 30-35 мм від дна 

пробірки. За допомогою ЛАТРа (на малюнку не показаний), підключеного 

до вільних кінців спіралі, встановлюють швидкість нагріву приблизно 

один градус у хвилину. Показання термометра Уббелоде, при якому падає 

перша крапля смоли, приймають за температуру каплепадіння. 

За результат дослідження приймають середнє арифметичне значення 

результатів трьох паралельних визначень. Допускається розбіжність між 

вимірами, що не повинна перевищувати 2°. 

Після виконання виміру чашку слід зняти з гільзи, вийняти смолу 

шпателем, отвір прочистити шилом, а залишки смоли видалити розчинни-

ком. 

Контрольні запитання 

1. Написати механізм реакції конденсації фенолу і формальдегіду в 

кислому середовищі. Чим обумовлено використовуване співвідношення 

реагентів? 

2. У чому полягають особливості макромолекулярної будови новолач-

ної смоли? 

3. Які каталізатори використовують для синтезу новолачних смол і як 

це впливає на хімічну будову продуктів? 

4. Які існують способи твердіння новолачних смол і які хімічні реакції 

при цьому протікають? 

5. Назвати основні сфери застосування новолачних смол, типів і приз-

начення матеріалів на їх основі. 

6. Навести приклади і дати загальну характеристику процесам пере-

робки новолачних смол у вироби. 

Література [3-4, 6, 10, 16]. 
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Лабораторна робота 5 

ОТРИМАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНФТАЛАТУ КОНДЕНСАЦІЄЮ 

ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ І ФТАЛЕВОГО АНГІДРИДУ 

Мета: ознайомитися зі способом отримання лінійного поліефіру з ви-

користанням ангідриду дикарбонової кислоти; напрацювати навички дос-

лідження кінетики поліконденсаційних процесів. 

Реактиви і матеріали: ангідрид фталевий  – 14,8 г*; етиленгліколь – 

6,4 г; калію гідроокис 0,1н спиртовий розчин – 150 мл; спиртобензольна 

суміш (1:1 об.) – 100 мл; фенолфталеїну спиртовий розчин (індикатор); 

калька. 

Посуд та інструменти: стакан порцеляновий або кварцовий ємкіс-

тю 200-250 мл, оснащений щільною кришкою з отвором під термометр**; 

термометр з діапазоном вимірів 100-300°С; колба конічна ємкістю         

100-250 мл – 3 шт.;бюретка ємкістю 25-50 мл; шпатель. 

Обладнання і прилади: ваги аналітичні з дискретністю 0,01 г, різно-

ваги; плитка електрична; баня піщана; азбестова або склотканина. 

Порядок виконання роботи 

У заздалегідь зважений порцеляновий стакан 1 (рис. 5) завантажують 

етиленгліколь, ангідрид і ретельно перемішують реагенти шпателем. Потім 

стакан закривають кришкою 2 і встановлюють на піщану баню 3 з елект-

роплиткою 4. В отвір кришки встановлюють термометр 5 так, щоб його 

кулька була занурена у суміш реагентів, але не торкалася дна. Верхню час-

тину стакану та обідок піщаної бані обгортають тканиною 6 і включають 

нагрів.  

Після досягнення температури 130-135°С, її підтримують за допомо-

гою періодичного відключення або регулювання потужності нагріву плит-

ки протягом 1 год. Реакційна маса перетворюється на в’язкий розплав.    

Потім температуру піднімають до 180°С. 

Примітки: * − замість кришки з отвором можна використовувати скляну лійку, 

фторопластову пластину або кальку; ** − для заміни фталевого ангідриду можна ви-

користовувати інший реагент (малеїновий, метилтетрагідрофталевий або янтарний 

ангідриди). У цьому випадку наважку ангідриду слід перерахувати. 

 



 
 

19 

Кристали ангідриду, що утво-

рюються на стінках стакана і внутрі-

шній поверхні кришки, слід періоди-

чно зчищати і перемішувати з реак-

ційною масою. Цю операцію обо-

в’язково слід виконувати перед від-

бором проб для визначення кислот-

ного числа (КЧ), середньочислової 

молекулярної маси nM  і середнього 

ступеня полімеризації n . Проби від-

бирають після досягнення темпера-

тури маси 135°С, а потім – кожні 30 

хвилин протягом усього процесу. 

Для цього з кульки термометра, ви-

лученого зі стакану, обережно пере-

носять, на заздалегідь зважений шматочок кальки, 0,2-0,3 г реакційної ма-

си. Точну масу проби визначають за приростом маси. Для кожного часу ві-

дбирають 2 паралельні проби. Після закінчення процесу визначають вихід 

продукту за різницею мас стакана після синтезу і до завантаження реаген-

тів, враховуючи маси відібраних проб. 

Кислотне число визначають наступним чином. Точно зважену пробу 

зі шматочком кальки переносять в конус, додають 20-30 мл спиртобензо-

льної суміші і перемішують вміст до повного розчинення проби. До розчи-

ну додають 3-4 краплі індикатора і титрують 0,1н спиртовим розчином ка-

лій гідроксиду до появи блідо-рожевого забарвлення, що не зникає протя-

гом 10-15 с. Паралельно проводять холостий дослід з тією ж кількістю ро-

зчинника, але без проби реакційної маси. Кислотне число визначають за 

формулою: 

m

N)V-V(1,56
КЧ 0  (1) 

де 56,1 – еквівалентна маса КОН; V і V0 – об’єми титранту, що пішли на 

титрування аналізованої проби і холостого досліду, мл; N – концентрація 

титранта, екв/л (мекв/мл); m – маса проби, г. 

 
 

Рис. 5. Установка для процесу     

поліетерифікації ангідриду  

етилгліколем 
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За шукану величину КЧ приймають середнє арифметичне значення 

КЧ, отриманих аналізом двох паралельних проб. 

Середньочислову молекулярну масу розраховують за формулою: 

 
.

КЧ

56100

NVV

m1000
M

0

n 


  (2) 

Середній ступінь полімеризації знаходять за співвідношенням: 

,
МКЧ

56100

М

M
п

спзспз

n


  (3) 

де  − Мспз еквівалентна маса складової повторюваної ланки поліефіру. 

Отримані дані і розраховані величини заносять в таблицю, яку наво-

дять у звіті:  

Таблиця  

Дані аналітичного контролю процесу  

отримання і характеристики поліефіру 

№ 

з/п 

 

Т°С 

 

Час від виходу на 

режим, хвилин 

m, г 

 

(V−V0), 

мл 

 

КЧ 

 
nM  n  

        

Контрольні запитання 

1. Написати схему і постадійний механізм процесу поліетерифікації. 

2. Написати постадійну схему поліетерифікації з використанням діолу 

і ангідриду дикарбонової кислоти.  

3. Як можна пояснити запропонований у методиці температурно-

часовий режим процесу? 

4. Що таке кислотне число продукту, коли і чому використовують цю 

характеристику? Як визначають КЧ? 

5. Які технологічні чинники впливають на молекулярну масу продук-

тів поліконденсації? 

6. У чому полягають особливості промислового способу отримання 

поліетилентерефталату і чим вони обумовлені? 

7. У яких сферах практичного застосування, і в яких матеріалах вико-

ристовують поліефіри? 

Література [3-4, 6, 10]. 
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Лабораторна робота 6 

ОТРИМАННЯ 

КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНОГО ОЛІГОМЕРУ 

Мета: ознайомитися з особливостями конденсації сечовини і форма-

льдегіду, а також методами оцінки технологічних характеристик аміно-

альдегідних смол. 

Реактиви і матеріали: карбамід (сечовина) – 12 г; формалін 36 %-

вий – 40 г; амоніак 30 %-вий водний розчин – 1 г; спирт етиловий – 6 мл; 

амоній хлорид – 0,1 г; папір фільтрувальний, вата; папір індикаторний. 

Посуд та інструменти: колба тригорла на 250-500 мл з мішалкою, 

гідрозасувом, зворотнім холодильником і термометром; циліндр мірний на 

50-100 мл; циліндр мірний на 10 мл; лійка скляна; чаша порцелянова на 

150-250 мл; пробірка Ø 16 мм; паличка скляна Ø 5-6 мм; шпатель. 

Обладнання і прилади: ваги лабораторні з дискретністю 0,05 г,       

різноваги; плитка електрична; баня водяна; тепловентилятор або фен; 

секундомір або годинник з секундною стрілкою. 

Порядок виконання роботи 

Установка для отримання карбамідоформальдегідної смоли аналогічна 

тій, що використовують при виконанні лабораторної роботи 1 (рис. 1).  

На всіх стадіях синтезу особливу увагу слід приділити підтримці вка-

заних значень рН. 

У колбу завантажують формалін, аміачний розчин і перемішують. Пе-

ревіряють значення рН, яке має бути в межах 7,6-8,0. При зниженому рН 

додають малими порціями додаткову кількість розчину аміаку до досяг-

нення вказаного значення. Вміст колби нагрівають на киплячій водяній ба-

ні протягом 30 хвилин при постійному перемішуванні. У разі утворення 

каламуті вміст колби в гарячому стані пропускають через складчастий 

фільтр. 

До суміші додають близько половини від кількості сечовини, потріб-

ної за методикою, і вміст колби нагрівають на киплячій бані 30 хвилин. 

Потім до реакційної маси додають спирт, решту сечовини і продовжують 
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нагрів ще 2-3 години, до тих пір, поки рН середовища не знизиться до 4,5-

5,0. Якщо сиропоподібна маса, що утворилася, каламутна, її слід профільт-

рувати через складчастий фільтр або вату. 

Продукт переносять у заздалегідь зважену порцелянову чашу. Зважу-

ють чашу з продуктом і за різницею визначають масу розчину смоли. Про-

дукт упарюють до консистенції в’язкого сиропу на плитці при 70-80°С під 

працюючим вентилятором або феном. Розраховують вихід і приблизну 

концентрацію карбамідоформальдегідного олігомеру у продукті до і після 

упарювання. Точність розрахунків залежить від величини втрат продукту в 

процесі його отримання. Відсоткову концентрацію смоли, з врахуванням 

вихідного співвідношення реагентів, можна розрахувати по формулах: 

– до упарювання: 

,100
mmmm
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М

М
1mgm

C
Асфк

ААc

ф

в
ффК

КФС
,



















                               (4) 

де mK, mФ, mС і mA − маси використаних у синтезі карбаміду, формаліну, 

спирту і аміаку водного відповідно, г; gФ і gА – масові долі формаліну і 

аміаку відповідно, %; МВ і МФ – молярні маси води і формальдегіду відпо-

відно; 

– після упарювання: 

,
mm

mm
CC

02

01
КФС

,
КФС

,,




  (5) 

де m0 – маса чаші; m1 і m2 – маси чаші з продуктом до і після випаровуван-

ня відповідно, г. 

Вихід продукту , %, розраховують через співвідношення 

.100
mmmm
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  (6) 

Визначають час тверднення синтезованого олігомеру. Для цього в 

пробірку вводять 2,0 г продукту синтезу, 0,05 г тонкоподрібненого амоній 

хлориду і перемішують скляною паличкою протягом 5 хвилин. Потім про-

бірку з сумішшю поміщують у киплячу водяну баню так, щоб рівень вміс-

ту пробірки був на 10-20 мм нижче за рівень води у бані. Включають секу-

ндомір. Вміст  пробірки безперервно перемішують скляною паличкою до 
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початку желатинізації. Час від моменту занурення пробірки у киплячу ба-

ню до початку желатинізації маси приймають за час тверднення олігомеру. 

Контрольні запитання 

1. Написати схеми реакцій, що мають місце при конденсації сечовини 

і формальдегіду. 

2. Чим відрізняються продукти карбамідоформальдегідної конденсації 

у лужному, нейтральному і кислому середовищах? 

3. Написати механізм конденсації формальдегіду з сечовиною в луж-

ному і кислому середовищах. 

4. Чим відрізняються хімічна будова і властивості немодифікованих 

карбамідоформальдегідних смол від модифікованих? 

5. Написати схему реакції отримання модифікованих карбамідофор-

мальдегідних смол. У яких умовах проводять модифікацію? 

6. У чому полягає хімізм процесу тверднення карбамідоформальдегід-

ної смоли хлористим амонієм? 

7. Які відомі основні види аміно формальдегідних полімерів і основні 

сфери застосування пластмас на їх основі? 

Література [3-4, 6, 10]. 
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ЧАСТИНА ІІ. РЕАКЦІЇ ПОЛІМЕРІВ 

Лабораторна робота 7 

СИНТЕЗ ТЕРМОСТАБІЛІЗАТОРА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ 

І ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

Мета: ознайомитися з принципами інгібування термодеструкції полі-

вінілхлориду. 

Реактиви і матеріали: полівінілхлорид суспензійний (ПВХ) – 3 г; кар-

бонові кислоти: стеаринова, пальмітинова – 5 г; солі водорозчинні мета-

лів: кальцію, барію, кадмію, плюмбуму, стануму, цинку – 5 г; натрій гідро-

ксид, 15 %-вий водний розчин – 5-6 мл; вода дистильована; папір фільтру-

вальний; папір індикаторний універсальний – 3-4 смужки; азбестовий ка-

ртон. 

Посуд та інструменти: стакан порцеляновий або скляний термостій-

кий високий на 250-400 мл; стакан лабораторний на 50 мл; циліндр мірний 

на 10 мл; лійка Бюхнера або Шотта з колбою Бунзена; ступка порцеляно-

ва з товкачиком; паличка скляна Ø 5-6 мм для перемішування; шпатель; 

пробірка з пробкою – 2 шт.; дріт тонкий завдовжки 100-150 мм – 2 шт. 

Обладнання і прилади: ваги лабораторні з дискретністю 0,01 г; різ-

новаги; плитка електрична; термометр лабораторний з діапазоном вимі-

рів до 200°С; баня гліцеринова (стакан лабораторний на 0,5-1,0 л з техні-

чним гліцерином); вакуумний насос водоструминний; термошафа; годин-

ник або секундомір. 

Порядок виконання роботи 

Вид стабілізатора уточнює викладач перед допуском до роботи. 

Частина І 

У порцеляновий (скляний термостійкий) стакан наливають 20-25 мл 

води, нагрівають на плитці до 85-90°С, після чого додають наважку карбо-

нової кислоти і при перемішуванні скляною паличкою доводять речовину 

до розтопленого стану. Потім до розтопу кислоти у воді при перемішуван-
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ні невеликими порціями додають близько 5 мл 15 %-го водного розчину 

натрій гідроксиду, контролюючи кислотність середовища за допомогою 

індикаторного паперу. Чергову порцію лугу додають, якщо значення рН 

середовища не перевищує 10. Слід не допускати грудкування суміші про-

дукту і кислоти, а також стежити за тим, щоб консистенція реакційної маси 

була придатною до перемішування. Інакше слід додати в реакційну масу 

15-25 мл води і нагрівати вміст стакана до 70-85°С. Якщо після перемішу-

вання протягом 2-3 хвилин рН ≥ 10, додавання розчину лугу припиняють. 

Наважку солі металу, взяту з 5 %-м надлишком від еквівалентного 

співвідношення з кислотою, розчиняють у 20-25 мл води, і малими порція-

ми при перемішуванні додають до реакційної маси, підтримуючи темпера-

туру суміші 85-90°С. При надмірному загустінні маси, що перешкоджає 

ефективному перемішуванню, слід додати 50-100 мл води. Після додаван-

ня всього розчину солі, масу перемішують ще 3-5 хвилин і охолоджують 

до кімнатної температури. Отриманий продукт відділяють від маточника 

фільтруванням на лійці Бюхнера (Шотта) під вакуумом водоструминного 

насосу, промивають гарячою водою до нейтральної реакції промивних вод 

і висушють у термошафі при температурі, на 20-30°С нижче за температу-

ру топлення (плавлення) продукту. 

Частина ІІ 

У ступку поміщають 0,1 г синтезованої солі карбонової кислоти і ре-

тельно розтирають товкачиком до отримання однорідного тонкодисперс-

ного порошку. Потім у ступку додають малими порціями 1 г ПВХ, ретель-

но розтираючи вміст між додаванням порцій. Отриману суміш переносять 

у пробірку. В іншу таку ж саму пробірку поміщають 1 г чистого ПВХ. У 

кожну з пробірок поміщують змочену водою смужку індикаторного папе-

ру, закріпленого на кінці дроту. Другий кінець дроту фіксують за допомо-

гою його загинання на зрізі пробірки, та нещільно закривають отвір проб-

кою. Відстань від нижнього кінця індикаторного паперу до верхнього шару 

ПВХ в обох пробірках має бути однаковою і складати 20-25 мм. 
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Гліцеринову баню нагрівають до 170-175 °С, після чого встановлюють 

в неї пробірки зі зразками і починають відлік часу. Спостерігають за змі-

нами, що відбуваються з обома зразками. Фіксують час початку помітного 

потемніння ПВХ і початку почервоніння країв смужок індикаторних папі-

рців. Відношення інтервалів часу з початку термічної дії до почервоніння 

папірців в пробірках приймають як міру ефективності термостабілізатора. 

Контрольні запитання 

1. Які існують методи і способи отримання ПВХ? 

2. Чим обумовлена причина низької термостійкості ПВХ, і який           

механізм процесу його термодеструкції? 

3. Який хімізм термостабілізації ПВХ синтезованого у роботі             

продукту? 

4. Які сполуки використовують (можуть бути використані) як           

термостабілізатори ПВХ і які хімічні реакції обумовлюють їх вживання? 

5. Чому в роботі використаний двохстадійний спосіб синтезу             

термостабілізатора? 

6. Які хімічні процеси лежать в основі оцінки ефективності синтезова-

ного термостабілізатора? 

7. Які основні сфери застосування ПВХ відомі. Чим обумовлена        

різноманітність властивостей полімерних матеріалів на основі ПВХ? 

Література [4]. 
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Лабораторна робота 8 

ТЕРМІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ 

Мета: ознайомитися з процесом термодеструкції карболанцюгових 

полімерів за механізмом деполімеризації. 

Реактиви і матеріали: поліметилметакрилат (ПММА) подрібнений 

– 10 г; лід – 150-200 г; калію гідроокис, 0,1н водяний розчин – 200 мл;  ти-

трований 0,1н водний розчин сильної кислоти – 200 мл; індикатор – фено-

лфталеїн, 1 %-й спиртовий розчин; спирт етиловий – 50 мл; бромна    во-

да – 1 мл; оцтова кислота 50 %-ва – 10 мл; гідрохінон – 0,1 г. 

Посуд та інструменти: колба Вюрца на 50-100 мл з термометром 

на 300-350°С; трубка скляна зігнута з гумовим патрубком; стакан лабо-

раторний на 50 мл; циліндр мірний на 25 мл; колба конічна на 100-250 мл – 

2 шт.; холодильник повітряний або дефлегматор – 2 шт.;  пробірка на   

15-20 мл; піпетка на 1 мл; бюретка на 25 мл; ємність з притертою проб-

кою на 10-15 мл. 

Обладнання і прилади: ваги аналітичні, різноваги; плитка електрич-

на*; баня піщана*; баня водяно-крижана; тканина азбестова або склот-

канина*. 

Порядок виконання роботи 

Установка для виконання роботи  (рис. 6) складається з колби Вюрца 1 

з термометром 2, встановленої у піщаній бані 3 на електроплитці 4. Краї 

піщаної бані і частина колби, що виступає, закриті тканиною 5. Кінець від-

воду колби з’єднаний із зігнутою скляною трубкою 6 гумовим патрубком 

7. Вільний кінець скляної трубки занурений у стакан 8, не торкаючись дна. 

Стакан встановлений у водяно-крижаній бані 9. Простір між верхом стака-

ну і трубкою заповнений ватою 10. 

Частина І 

Після збору установки 10 г ПММА поміщають у колбу, встановлюють 

термометр так, щоб ртутна кулька була віддаленою від дна колби на           

3-5 мм, і включають нагрів. 

* Примітка: При нагоді може бути використаний газовий пальник або спиртівка. 
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За температури близько 

300°С спостерігається 

розм’якшення шматочків 

полімеру і утворення над 

ними білого диму. У цей 

момент подрібнені шма-

точки льоду засипають у 

водяно-крижану баню 

шаром у 0,7-0,8 висоти 

стакана і додають води 

на 0,75 висоти шару льо-

ду. Спостерігається 

утворення конденсату в 

стакані. Процес завершують, коли в колбі залишається незначна кількість 

обвугленого залишку. Визначають масу вмісту стакана і переливають в 

ємність з притертою пробкою. 

Частина ІІ 

Вважаючи, що конденсат, що утворився, – це продукт деполімеризації 

ПММА, його слід проаналізувати на присутність ненасичених зв’язків, а 

також на вміст кислотного числа (КЧ) і складно-ефірних (ефірне число − 

ЕЧ) груп.  

Виявлення ненасичених зв’язків. У пробірку наливають 3-5 мл оцто-

вої кислоти, додають декілька крапель бромної води до утворення стійкого 

забарвлення вмісту. Додають 0,2-0,3 мл отриманого конденсату. Спостері-

гають зникнення забарвлення. При необхідності пробірку нагрівають на 

водяній бані. 

Визначення кислотного та ефірного чисел. У конічну колбу вміщу-

ють приблизно 0,1-0,15 г отриманого конденсату, зваженого з точністю до 

0,0002 г, додають 20 мл спирту, 2-3 краплі індикатора і титрують розчином 

лугу до утворення блідо-рожевого забарвлення, що не зникає 30 с. 

До проби додають точно 20 мл 0,1н розчину калій гідроксиду, горло 

конічної колби з’єднують з повітряним холодильником і вміст нагрівають 

на киплячій водяній бані протягом години. 

Паралельно аналогічні процедури проводять з холостою пробою (без 

конденсату, отриманого в частині I роботи).  Після охолодження аналізо-

 

Рис. 6. Установка для деполімеризації  

поліметилметакрилату 
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ваної і холостої проб до них додають по 2-3 краплі індикатора і титрують 

розчином сильної кислоти відомої нормальності до зникнення забарвлення. 

Розраховують КЧ, використовуючи формулу (1), наведену у лаборато-

рній роботі 5.  

Ефірне число розраховують за формулою 
 

,
g

N)VV(1,56
ЕЧ 0   (7) 

де V0 і V – об’єми кислоти, що пішли на титрування холостої і аналізованої 

проб, мл; N – концентрація кислоти, екв/л (моль-екв/мл); g – маса наважки 

аналізованої речовини, г. 

Ідентифікувати хімічну природу отриманого конденсату можна за 

температурою кипіння і молекулярною масою речовини. Температуру ки-

піння визначають, помістивши деяку кількість конденсату в колбу Вюрца і 

встановивши термометр так, щоб ртутна кулька знаходилася на 2-3 см    

нижче за бічний відвід. Вміст колби нагрівають до кипіння (під тягою!) і 

заміряють температуру пари, після встановлення постійного значення. Мо-

лекулярну масу конденсату розраховують за формулою (2) у лабораторній 

роботі 5, підставивши ЕЧ замість КЧ. У залишки конденсату додають 0,1 г 

гідрохінону і здають лаборантові. 

Контрольні запитання 

1. Дати загальну характеристику фізичних, хімічних і експлуатаційних 

властивостей поліметилметакрилату. 

2. Які основні види деструкції полімерів відомі, які чинники їх обумо-

влюють? 

3. Які чинники визначають переважний напрям процесу термодестру-

кції карболанцюгових полімерів і природу продуктів деструкції? 

4. Написати схеми основних стадій процесу термодеструкції за зако-

ном випадку. 

5. Написати схеми основних стадій процесу термодеструкції за меха-

нізмом деполімеризації. 

6. Як зв’язані термодинамічні закономірності радикальної полімери-

зації з термостабільністю полімерів? 

7. Що означають такі показники як, бромне число, кислотне число, 

ефірне число і число омилення? 

Література [3]. 
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Лабораторна робота 9 

ПОЛІМЕРАНАЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СТИРОМАЛЮ 

Мета: отримати уявлення про зміну властивостей полімеру в ре-

зультаті полімераналогічних перетворень: синтезувати полікатіоніт і 

поліамфоліт.  

У зв’язку з високою реакційною здатністю ангідридового циклу, 

стиромаль легко вступає у полімераналогічні реакції з різними нуклеофі-

льними агентами. Частіше за все з цією метою використовують аміни, луги 

і спирти: 

 

А. Омилення стиромалю 

Реактиви і матеріали: стиромаль – 2 г; натрій гідроксид – 4 г;    

вода дистильована – 50 мл; 2н водний розчин сильної кислоти* − 200 мл; 

0,1н водний розчин сильної кислоти – 100 мл; спирт етиловий – 40 мл; лід 

– 250 г; папір фільтрувальний; 0,1н водний розчин калій гідроксиду –       

100 мл; індикатор – фенолфталеїн. 

Примітка: * − вид сильної кислоти вказує викладач. 
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Посуд та інструменти: колба конічна на 100 мл, оснащена повіт-

ряним холодильником; циліндр мірний на 100-200 мл; стакан або колба 

плоскодонна на 300 мл; піпетка мірна на 20 мл; бюретка на 25 мл; колба 

Бунзена; лійка Бюхнера; шпатель. 

Прилади і обладнання: водяна баня; електроплитка; ваги лабора-

торні з різновагами; вакуум-насос. 

Порядок виконання роботи 

В одногорлу колбу, оснащену повітряним холодильником, поміщують 

50 мл води, при перемішуванні порціями додають 4 г (0,1 моль) натрій гід-

роксиду. Після утворення розчину до нього додають 2 г (0,01 экв.) стиро-

малю. Суміш нагрівають на водяній бані, періодично перемішуючи, до по-

вного розчинення осаду. Реакційну масу охолоджують і додають до 200 мл 

охолодженого на водяно-крижаній бані 2н водного розчину сильної кисло-

ти. Утворений осад відділяють фільтруванням, промивають двічі 20 мл 

спирту, і висушують на повітрі. Визначають вихід продукту. 

Повноту омилення кількісно оцінюють за значенням КЧ. Для цього 

отриманий продукт аналізують наступним чином. Наважку продукту у кі-

лькості 0,1-0,15 г, узяту з точністю до 0,0001 г, розчиняють у точно відмі-

ряних 20 мл 0,1 N водного розчину калій гідроксиду, додають 2-3 краплі 

індикатора і титрують 0,1н водним розчином сильної кислоти. Кислотне 

число розраховують з використанням формули (1), наведеної у лаборатор-

ній роботі 5. За результатами аналізу визначають також еквівалентну масу 

(тобто масу, що припадає на одну титровану групу) продукту. Для цього 

використовують формулу (2) з лабораторної роботи 5. 

Б. Аміноліз стиромалю 

Для отримання неструктурованого поліамфоліту – полімеру, що міс-

тить функціональні групи кислотного і основного характеру, аміноліз слід 

проводити діамінами. При цьому необхідно створити умови, що виключа-

ють утворення сітчастих структур: значний надлишок діаміну, або викори-

стання діамінів з однією третинною аміногрупою. 

Увага! Перед роботою з органічними амінами звернути увагу на осо-

бливості їх дії на організм людини, а також такі властивості, як здатність 

активно поглинати з повітря вологу та вуглекислий газ. Роботу проводять 

у витяжній шафі. 
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Аміноліз піперазином 

Реактиви і матеріали: стиромаль – 2 г; піперазин – 1,7 г; вода ди-

стильована – 100 мл; розчинник апротонний, що змішується з водою* –  

50 мл; спирт етиловий – 100 мл; папір фільтрувальний. 

Посуд та інструменти: колба тригорла на 250-300 мл з мішалкою, 

термометром і краплинною лійкою; циліндр мірний на 50 мл; лійка скляна; 

лійка краплинна; стакан на 50-100 мл; чашка випарювальна на 300 мл;    

лійка Шотта або Бюхнера; шпатель. 

Прилади і обладнання: водяна баня; електроплитка; ваги лабора-

торні з різновагами; вакуум-насос; термошафа. 

Порядок виконання роботи 

Збирають установку і перевіряють якість збору, як описано у лабора-

торній роботі 1. У колбу завантажують 1,7 г (0,02 моль) піперазину, 25 мл 

розчинника і перемішують до утворення розчину. Одночасно з розчинен-

ням піперазину, в стакані готують розчин 2 г (0,01 экв.) стиромалю у 30 мл 

того ж розчинника. Після повного розчинення реагентів розчин із стакана 

переносять в краплинну лійку, і при перемішуванні по краплях додають до 

розчину піперазину протягом 10-15 хвилин. Спостерігається утворення 

осаду. Залишки розчину на стінках краплинної лійки змивають 5 мл роз-

чинника в реакційну масу. 

Реакційну масу нагрівають при перемішуванні до 40-45 °С і через 

краплинну лійку по краплях до неї додають дистильовану воду до розчи-

нення осаду. Розчин упарюють, не доводячи до кипіння, до залишкового 

об’єму 30-40 мл, і осаджують полімер додаванням спирту або розчинника 

декілька разів, кожного разу декантуючи з осадженої маси розчин і ретель-

но промиваючи осад після додавання чергової порції осаджувача. Після 

досягнення розсипчастої консистенції осаду залишки рідини видаляють 

фільтруванням під вакуумом, і висушують на фільтрувальному папері у 

термошафі при 60°С до постійної маси. Визначають вихід продукту.  

Зберігають в герметичній упаковці. 

Аміноліз 3-диметиламінопропіламіном (ДМАПА) 

Реактиви і матеріали, посуд та інструменти, прилади і обладнання – ті, 

що і для амінолізу піперазином. Виключення – замість піперазину викори 

Примітка: * − вид розчинника вказує викладач. 
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стовують 1,12 г (1,36 мл, 0,011 моль) ДМАПА. Наважку ДМАПА доцільно 

відбирати піпеткою градуйованою на 2 мл. Порядок виконання роботи 

аналогічний амінуванню піперазином. 

Ступінь амінування стиромалю визначають методом потенціометрич-

ного титрування. Методика аналізу наведена у лабораторній роботі 15. У 

цьому випадку для аналізу використовують наважку 0,1 г продукту, узяту з 

точністю до 0,0001 г, а до проби разом з 10 мл 0,1н розчину сильної кисло-

ти додають 15-20 мл води, аби робочі частини електродів були повністю 

занурені в аналізований розчин. Для підвищення точності визначення то-

чок еквівалентності, відповідних закінченню титрування карбоксильних і 

амонієвих груп, доцільно представити потенціометричну криву у диферен-

ціальному вигляді, як залежність  
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де ipH  і 1ipH  – два найближчі значення рН, які відповідають двом най-

ближчим значенням об'ємів доданого титр анту iV  і 1iV  . 

Контрольні запитання 

1. Охарактеризувати співполімер стиролу і малеїнового ангідриду з 

точки зору особливостей макромолекулярної будови і пояснити їх причи-

ни. 

2. Де використовують полимераналоги стиромаля і як це пов’язано з 

особливостями їх хімічної будови? Навести приклади хімічних структур. 

3. Які великотоннажні синтетичні полімерні матеріали отримують 

шляхом полімераналогічних перетворень? 

4. Які практично значимі штучні полімери є продуктами полімерана-

логічних перетворень? 

5. Які синтетичні полімери можуть бути отримані виключно поліме-

раналогічними перетвореннями і чому? 

6. Для якої групи полімерних матеріалів полімераналогічні перетво-

рення є основою їх отримання, а також використання? Написати схеми ре-

акцій. 

7. Навести схеми типових реакцій полімераналогічних перетворень 

стиромалю. 

Література [4]. 
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Лабораторна робота 10 

 

ВИВЧЕННЯ ПОЛІМЕРАНАЛОГИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

НА ПРИКЛАДІ ІОНООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ  

У СИНТЕТИЧНИХ ІОНІТАХ 

 

Мета: ознайомитися з основними властивостями синтетичних іоні-

тів і прийомами роботи з ними. Отримати уявлення про характерні особ-

ливості протікання іонообмінних процесів в синтетичних полімерних іо-

нітах. Побудувати вихідну криву сорбції.  

Реактиви і матеріали: купрум хлорид гідрат* – 1 г (у перерахунку на 

безводний продукт); тринатрійфосфат 12-водний – 4 г (у перерахунку на 

100 %-й продукт); сильна кислота** 3,5 %-а, ч.д.а – 150 мл; натрій гідро-

ксид, 4 %-вий водний розчин, ч.д.а – 150 мл; 0,1н водний розчин сильної   

кислоти** – 0,5 л; 0,1н водний розчин натрій гідроксиду – 0,5 л;  індика-

тор фенолфталеїн; індикатор метилоранж; вода дистильована –     5 л; 

сульфокатіоніт КУ 2-8 – 25 см
3
; аніоніт АВ-17 – 25 см

3
. 

Посуд та інструменти: установка для іонного обміну у збірці –                 

2 шт.; ємності скляні на 50 мл – 10 шт.; бюретка на 25 мл – 2 шт.; піпе-

тка мірна на 10 мл – 2 шт.; конус на 50-150 мл – 2 шт.; циліндр мірний на       

50 мл – 2 шт.; циліндр мірний на 500 мл; стакан хімічний або мензурка на 

500 мл – 2 шт.; колба мірна на 250 мл – 2 шт.; лійка з широким носиком –  

2 шт.; лійка Бюхнера або Шотта; вакуумний насос; колба Бунзена; шпа-

тель; прут з неіржавіючої сталі Ø 1,5-2 мм і завдовжки 50 мм – 2 шт. 

Прилади і обладнання:  штангенциркуль; лінійка вимірювальна; ваги 

лабораторні з різновагами; секундомір або годинник. 

 

Примітки: * − купрум хлорид можна замінити купрум ацетатом; ** −  вид     

сильної кислоти вказує викладач. 
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Порядок виконання роботи 

1. Кондиціювання 

Перед використанням всі товарні форми іонітів підлягають підготовці 

– кондиціюванню. Кондиціювання бажано проводити безпосередньо в ко-

лонці, в якій іоніт експлуатуватиметься. 

Сульфокатіоніт КУ 2-8. Для перетворення катіоніту в Н-форму через 

його шар пропускають 3,5 %-й водний розчин сильної кислоти у кількості 

3 об’єми шару (ОШ) із швидкістю 2-4 ОШ / год. Потім шар відмивають 

пропусканням дистильованої води: спочатку повільним – 3-4 ОШ протя-

гом години, потім швидким – 3-6 ОШ протягом 10-15 хвилин. 

Аніоніт АВ 17-8. Для перетворення аніоніту в ОН-форму через його 

шар пропускають 4 %-й водний розчин натрій гідроксиду у кількості               

4 ОШ із швидкістю 2-4 ОШ / год. Режим відмивання аналогічний режиму 

для сульфокатіоніту. 

2. Підготовка лабораторної установки до роботи 

Установка для проведення роботи (рис. 7) складається із іонообмінної 

колонки 1, заповненої іонітом 2, напірної ємності для елюенту 3, регулюва-

ного гвинтового затискача 4, дозатора 5 і мірного циліндра-приймача      

елюату 6. 

Заздалегідь кондиційований іоніт у кількості близько 20 см
3
 відділя-

ють від поверхневої вологи на лійці Бюхнера (Шотта) за допомогою насосу 

протягом 5-7 хвилин. Потім іоніт переносять в стакан. Мірним циліндром 

відмірюють точну кількість дистильованої води (200-500 мл) і підливають 

частинами до іоніту. Об’єм разової заливки води в стакан з іонітом пови-

нен забезпечувати можливість отримання водно-іонітової пульпи при пе-

ремішуванні. 

Завантаження іоніту в колонку здійснюють у декілька прийомів: у ви-

гляді пульпи через лійку з широким носиком, заздалегідь збовтуючи шар 

іоніту. Воду, що пройшла через колонку, кількісно збирають для подаль-

шого визначення вільної води в шарі. 
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При цьому вода, яку вливають, повинна 

проходити через фільтрувальну перетинку, але 

шар рідини над іонітом не повинен доходити 

до бічного переливу. За необхідності, її             

повторно використовують для кількісного пе-

ренесення іоніту у колонку. Порожнечі, що 

утворилися у шарі, і нерівності на поверхні 

шару видаляють за допомогою металевого 

пруту. Для необхідного ущільнення іоніту, при 

заливці пульпи в колонку бажано злегка посту-

кувати пальцями або гумованою паличкою по 

стінках колонки. Для уточнення об’єму шару 

іоніту його висоту вимірюють лінійкою з точ-

ністю до міліметра, а внутрішній діаметр коло-

нки (для обчислення площі перерізу) вимірюють штангенциркулем. Верх-

ній рівень шару іоніту позначують маркером. 

Об’єм вільної рідини в колонці визначають за різницею вихідного і кі-

лькісно зібраного після завантаження іоніту об’ємів води.  

3. Приготування робочих розчинів (елюентів) 

Для роботи з КУ 2-8 готують 250 мл 0,05 N водного розчину солі куп-

руму. Для цього наважку 0,84 г (у перерахунку на безводний CuCl2) пере-

носять у мірну колбу на 250 мл, розчиняють дистильованою водою, і дово-

дять об’єм до мітки. 

Для роботи з АВ 17-8 готують 250 мл 0,1 N водного розчину натрій 

трифосфату. Для цього наважку 3,17 г (у перерахунку на 100%-й   

Na3PO4  12Н2О) переносять у мірну колбу на 250 мл, розчиняють і доводять 

об’єм до мітки. 

4. Виконання експерименту 

Для установки середньої швидкості елюювання 6 ОШ / год. заздале-

гідь калібрують дозатор. Для цього через нього відмірюють точну кількість 

елюенту (4-5 мл), рахуючи при цьому краплі. Визначають співвідношення 

між кількістю крапель і об’ємом розчину, а також необхідну кількість кра-

 

Рис. 7. Установка для 

іонного обміну 
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пель за певний час, яка відповідає заданій швидкості подачі елюенту. На-

приклад, якщо за результатами вимірів 4 мл розчину відповідає 120 крап-

лям, то при ОШ 20 см
3
 для середньої швидкості подачі елюенту 6 ОШ / год 

(тобто – 120 см
3
/год.) необхідно дозувати 60 капель за хвилину. Необхідну 

швидкість подачі розчину регулюють за допомогою гвинтового затискача.  

При пропусканні через шар іоніту розчину з іоном, що поглинається, 

мають місце наступні іонообмінні реакції: 

на сульфокатіоніті: 

 

 
на аніоніті: 

 
 



 
 

38 

 

Як випливає з наведених схем, кількість іонів Н
+
 і ОН

−
 у елюатах (при 

катіонуванні і аніонуванні відповідно) еквівалентна кількостям іоногенних 

центрів іонітів, що взяли участь в процесах зв’язування вилучених з         

елюентів іонів.  

Після установки необхідної швидкості подачі елюенту, в мірний ци-

ліндр-приймач збирають порції елюату і переливають кожну в окрему 

скляну ємність. Об’єм першої порції дорівнює об’єму вільної рідини в ко-

лонці. Подальші порції збирають у кількості 20-40 мл. Об’єм кожної порції 

записують. Від кожної порції відбирають аліквоту 10 мл для подальшого 

аналізу титруванням. 

При роботі з сульфокатіонітом КУ 2-8 аліквоту титрують 0,1 N на-

трій гідроксиду в присутності індикатора метилоранжу до переходу забар-

влення з червоного в жовто-помаранчеве (рН 3,1-4,4), і далі − в присутнос-

ті фенолфталеїну до забарвлення розчину у рожевий колір (рН 8,2-10,0). 

Записують кількість титранту до точок еквівалентності у присутності ме-

тилоранжу і фенолфталеїну. Перша точка еквівалентності відповідає нейт-

ралізації іонів Н
+
, утворених при зв’язуванні іонів Cu

+2
. Друга точка екві-

валентності з’являється, коли має місце т.з. проскочування іона Купруму, 
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сіль якої має властивості слабкої кислоти. Останні проби бажано контро-

лювати на присутність іонів міді якісною реакцією. 

При роботі з аніонітом АВ 17-8 аліквоту титрують 0,1н розчином    

сильної кислоти: спочатку у присутності фенолфталеїну до знебарвлення, і 

далі – у присутності метилоранжу − до переходу забарвлення з жовто-

помаранчевої у червону. Записують кількість титранту до точок еквівален-

тності у присутності фенолфталеїну і метилоранжу. Перша точка еквівале-

нтності відповідає нейтралізації заміщених при елююванні іонів ОН
−
 і 

тринатрійфосфату, у разі проскакування фосфат-аніона, за схемою: 

Na3PO4 + H
+
  Na2HPO4 + Na

+
 . 

Друга точка еквівалентності має місце у разі проскакування фосфат-

іона і відповідає другому рівню нейтралізації: 

Na2HPO4 + H
+
  NaH2PO4 + Na

+
 . 

В процесі елюювання спостерігають за шаром іоніту і помічають змі-

ни об’єму, забарвлення, утворення і переміщення фронту сорбції. Характер 

змін з прив’язкою їх до кількості пропущеного через колонку елюенту фік-

сують і відображають у звіті. 

Обробка результатів 

За допомогою отриманих результатів титрування визначають концен-

трацію [C] кислоти (сульфокатіоніт) або лугу (аніоніт) (моль-екв/см
3
) у 

пробах елюату: 

  ,
V

NV
С

al

  (8) 

де N – нормальність титранту; V – об’єм титранту до точки еквівалентнос-

ті; Val – об’єм аліквоти. 

Якщо при аналізі проб знайдено дві точки еквівалентності, тоді розра-

хунок роблять для кожної. 

Будують т.з. вихідну криву – графічну залежність поточної концент-

рації аналізованого у елюаті іона від об’єму розчину, що пройшов через 

колонку. Концентрація в першій пробі відповідає нульовому об’єму, і її 

значення відкладають на осі ординат. Оскільки всі подальші розраховані 

концентрації є середніми значеннями, то на графіку їх величини слід 
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прив’язувати до середин ділянок відповідних порцій на осі абсцис. Для на-

очності на графік наносять пряму, що відповідає концентрації елюенту. 

При зв’язуванні полівалентних іонів, що має місце в цій роботі, співвідно-

шення зв’язаних іонів і активних центрів іонітів, що взяли в цьому участь, 

може змінюватися в часі. При побудові вихідної кривої це виявиться у по-

рушенні еквівалентності між іонами, що поглинаються з елюенту та іонами       

іоніту, що заміщуються. 

Контрольні запитання 

1. За якими основними ознаками класифікують іоніти?  

2. Якими основними показниками характеризують іоніти? 

3. Які основні фізичні і хімічні властивості притаманні іонітам? 

4. У чому полягає принципова відмінність катіонітів, аніонітів і        

амфолітів? 

5. Які основні методи отримання катіонітів і аніонітів відомі? Навести 

схеми реакцій. 

6. У яких галузях, і яким чином переважно застосовують іоніти? 

7. Які нові сфери застосування іонообмінних матеріалів відомі? 

Література [2-4, 7]. 
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ЧАСТИНА ІІІ. ОСНОВИ ФІЗІКО-ХІМІЇ ПОЛІМЕРІВ 

Лабораторна робота 11 

ВИВЧЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 

ДЕФОРМОВАНИХ ЕЛАСТОМЕРАХ 

 

Мета: вивчити залежності часу релаксації напруження і деформації 

у високоеластичних полімерних тілах від характеру механічного наван-

таження. Ознайомитися з методами кількісної оцінки характеристик 

структури рідко зшитих еластомерів за значеннями рівноважних дефор-

мації і напруження. 

Реактиви та матеріали: зразки еластомерів у вигляді стрічок, джгу-

тів або трубок з постійним поперечним перерізом товщиною 1-2 мм –                  

3 шт. 

Прилади і обладнання: штатив заввишки не менше 1 м з трьома ла-

пами і гачком; ваги електронні з діапазоном вимірів від 0 до 5000 г; секун-

домір або таймер; лінійка вимірювальна на 50-60 см;  штангенциркуль;      

затискач з гачком – 2 шт.; вантажі з гачками для підвішування масою       

1,5-4 кг – 3 шт.. 

Порядок виконання роботи 

А. Вивчення релаксації напруження 

Установка для вивчення релаксації на-

пруження і деформації (рис. 8) являє 

собою штатив 1, на якому за допомогою 

переміщуваного фіксатора закріплюють 

лапу 2 з гачком для кріплення зразків, і 

дві лапи для фіксації вимірювальної лі-

нійки 3. Під лапою 2 на загальній опорі 

зі штативом встановлюють електронні 

ваги 4. Зразок 5 за допомогою гачка од-

ного з гвинтових затискачів 6 на кінцях 

зразка закріплюють на лапі 2, а на гачок 

іншого затискача підвішують вантаж 7, 

 
 

Рис. 8. Установка для вивчення 

релаксаційних явищ 
 



 
 

42 

який, деформуючи зразок, встановлюють на чаші електронних ваг. 

1. На кінцях зразка завдовжки 200-250 мм закріплюють гвинтові зати-

скачі. У середній частині зразка розмічають робочу ділянку довжиною l0 

100 мм. Вимірюють штангенциркулем розміри поперечного перерізу робо-

чої ділянки не менше ніж у трьох місцях і записують значення для мініма-

льної площі поперечного перерізу S0. Звернути увагу на те, що S0 для зраз-

ка у формі трубки це площа кільця. За величину, що визначають, прийма-

ють ту, що має мінімальне значення.  

2. Лапу для кріплення зразка фіксують на штативі так, щоб відносна 

деформація зразка ε становила 100-300 %. За допомогою гачків на лапі та 

фіксаторі закріплюють зразок. Під зразком встановлюють терези так, щоб 

центр тяжіння вантажу, підвішеного до нижнього затискача зразка, відпо-

відав центру чаші ваг. 

3. Обраний для експерименту вантаж зважують з точністю до 1 г, ве-

личину маси вантажу m0 записують. Потім вантаж підвішують до нижньо-

го затискача зразка і встановлюють його по центру чаші ваг, одночасно 

включаючи секундомір. Через певні проміжки часу записують показання 

терезів mt , де t – час з моменту накладення деформації до виміру. Пока-

зання ваг знімають: впродовж першої хвилини – через кожні 15 с, протя-

гом наступних 5 хвилин – кожну хвилину і далі – кожні 2 хвилини. Вимі-

рювання закінчують, коли показання ваг практично не змінюються. 

Увага! Деякі моделі електронних ваг запрограмовані на автоматичне 

виключення, якщо навантаження на них не змінюється протягом деякого 

часу. Тому, коли показання ваг змінюються повільно, слід кожну хвилину 

обнуляти їх, враховуючи це при визначенні істинного значення mi. 

4. Не знімаючи зразка, заміряють і записують рівноважну довжину 

робочої ділянки деформованого зразка lmax. 

5. Аналогічно, в залежності від попереднього завдання викладача, 

досліджують інші зразки при незмінному положенні лапи 2 на штативі, або 

той же зразок при інших значеннях відносної деформації. 
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Б. Вивчення релаксації деформації 

При вивченні релаксації деформації, на відміну від вивчення релакса-

ції напруження, ваги за непотрібністю прибирають з опори штатива і вико-

ристовують тільки для попереднього зважування вантажів. 

1. Лапу 2 установки закріплюють в максимально можливому верхньо-

му положенні. Далі виконують процедури відповідно до п. 1 розділу А, за 

винятком того, що довжина зразка 100-150 мм, а довжина робочої ділянки 

l0 становить 50 мм. 

2. Зразок закріплюють на лапі штативу, вимірювальну лінійку встано-

влюють відносно зразка таким чином, щоб при деформації зразка робоча 

ділянка припадала на інтервал вимірювання. До нижнього кінця зразка пі-

двішують попередньо зважений з точністю до 1 г вантаж, і якщо є можли-

вість, притримують, швидко переводять його у вільно висяче положення. 

Одночасно з деформацією включають секундомір. 

3. Через 15 с фіксують довжину робочої ділянки lt . План виконання 

замірів у часі може бути прийнятий відповідно до п. 3 розділу А. 

4. Аналогічно, в залежності від попереднього завдання викладача, до-

сліджують інші зразки з одним вантажем, або той же зразок з різними ван-

тажами. 

Обробка результатів  

Розділ А. Величину напруження у зразку в кожен момент часу σt   ви-

значають як 

,
S

F

o

)t(el

t   (9) 

де Fel(t)– еластична сила (Н), протидіюча деформації зразка в момент часу t, 

(с); S0 – початкова площа поперечного перерізу зразка,(м
2
). 

 to)t(el mmF   g , (10) 

де g – прискорення вільного падіння, мс
-2

. 

За розрахованими значеннями будують графічну залежність σt від t. 

Екстраполюючи криву на вісь ординат, знаходять значення σ0 – напруги в 

зразку в момент часу t = 0. Екстраполяцією кривої на її уявну горизонталь-

ну ділянку знаходять значення рівноважної напруги у зразку σ∞. 
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За отриманими експериментальними даними знаходять час релакса-

ції за допомогою рівняння Максвелла : 

,e

t

ot



       (11) 

де σ0 і σt – відповідно напруження у початковий момент часу і в момент 

часу t; τ – ефективний час релаксації (час з моменту накладення на зразок 

постійної деформації, за яке напруга в ньому зменшується у е разів). 

Для цього вираз (11) логарифмують і будують графічну залежність lnσt 

від t. Значення τ знаходять за тангенсом кута нахилу прямої, рівним 1/τ. 

За рівноважним значенням напруження і деформації в області малих і 

середніх деформацій можна розрахувати такі кількісні характеристики 

структури рідкозшитих еластомерів, як об’ємна щільність міжвузлових ві-

дрізків макромолекулярних ланцюгів N  і середня маса ділянок макромо-

лекулярних ланцюгів між вузлами зшивання M . Для цього використову-

ють формули Уолла: 
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  (12) 

де σ∞ – рівноважне напруження в зразку, Па;  N  – об’ємна щільність між-

вузлових відрізків макромолекулярних ланцюгів (кількість відрізків лан-

цюгів між двома вузлами тривимірної сітки в одиниці об’єму еластомеру), 

(м
–3

); k – постійна Больцмана 1,38 10
−23 

Дж/К; Т – температура, К; λ∞ – ві-

дносна довжина деформованого зразка в рівноважному стані: λ∞ = lmax/l0. 
 

,
1

M

RT
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(13) 

де M  – середня маса міжвузлової ділянки макромолекулярної ланцюга, 

кг/моль; R – універсальна газова стала, 8,31 Дж∙моль
-1

∙К
-1

;  ρ – густина ела-

стомеру, кг/м
3
.  

Розділ Б. Будують графічну залежність lt від t. Екстраполюючи криву 

на вісь ординат і на уявну горизонтальну ділянку кривої, визначають від-

повідно lt у момент часу t = 0, і рівноважне значення довжини робочої ді-

лянки l∞.  

Розраховують значення відносної деформації: 
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  (14) 

де εt – відносна деформація в момент часу t, %. 

Для визначення часу релаксації деформації можна скористатися рів-

нянням, аналогічним рівнянню Максвелла, замінивши у ньому напруження 

на відповідні деформації. З урахуванням того, що використовують дані ви-

пробувань зразків під навантаженням, а не після її зняття, варто зробити 

застереження, що в даному випадку під часом релаксації деформації розу-

міють час переходу зразка з початкового миттєво-деформованого стану в 

стан рівноважної деформації. У цьому випадку вираз слід використовувати 

в такому вигляді: 

  ,e

t

oot



   (15) 

де ε0 – відносна деформація при t = 0; ε∞ – рівноважна відносна деформа-

ція. 

Після логарифмування і нескладного перетворення вираз набуває ви-

гляду, що дозволяє знайти час релаксації шляхом побудови графічної      

залежності ln[(εt – ε0)/(ε0 – ε∞)] від t. Тангенс кута нахилу прямої дорівнює 

зворотній величині часу релаксації τ . 

Контрольні запитання 

1. Які фізичні і фазові стани характерні для полімерів, у чому полягає 

їх принципова відмінність? 

2. Які внутрішні і зовнішні чинники впливають на фізичний стан по-

лімерів? 

3. Як можна визначити перехід полімеру з одного фізичного стану в 

інший?  

4. Які основні відмінні ознаки високоеластичного стану від інших фі-

зичних станів полімерів? 

5. У чому суть механізму реалізації високоеластичної деформації    

полімерів? 

6. Які види механічних релаксаційних явищ мають місце у високоела-

стичних полімерах і в чому їх суть? 

7. Від чого може залежати величина механічного напруження у полі-

мері при фіксованій величині деформації? 

Література [1, 5-6, 8, 11, 15]. 
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Лабораторна робота 12 

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ 

НАБРЯКАННЯ СТРУКТУРОВАНОГО ПОЛІМЕРУ 

 

Мета: вивчити кінетичні закономірності набрякання вулканізованого 

каучуку в органічному розчиннику. Розрахувати середню масу ділянок мак-

ромолекулярних ланцюгів між вузлами зшивання. 

Реактиви та матеріали: розчинник: бензин (ізооктан), етилацетат 

або дихлоретан – 20 см
3
; зразок вулканізованого каучуку – до 1 г; шматок 

тонкого мідного дроту – 6-7 см; фільтрувальний папір. 

Посуд та інструменти: бюкси з притертими кришками на 25 мл –    

2 шт.; якісно нагострений ніж; пінцет. 

Прилади і обладнання: секундомір; мікрометр; ваги аналітичні, різ-

новаги.  

Порядок виконання роботи 

1. Зразок у вигляді прямокутника попередньо вирізають з плоского 

шматка гуми товщиною 2-3 мм, ретельно вимірюють розміри і розрахову-

ють об’єм зразка v0. 

2. На аналітичних терезах визначають початкову масу зразка m0. Потім 

зразок закріплюють на дроті, вільному кінцю якого надають форму напів-

кільця-підставки, поміщають у бюкс для зважування, бюкс закривають 

кришкою і визначають початкову масу зразка з дротом і бюксом m0. 

3. Розчинник, вказаний викладачем, заливають у бюкс для набрякання. 

Туди ж за допомогою пінцету занурюють зразок дротяною підставкою 

вниз так, щоб зразок був повністю занурений у рідину, а його поверхні не 

торкалися до стінок і дна бюкси. Відразу ж включають секундомір і бюкс 

закривають. 

4. Через 5 хв. після занурення, зразок витягують з розчинника, швидко 

видаляють з його поверхні залишки рідини фільтрувальним папером, од-

ночасно зупинивши секундомір, відразу ж зразок поміщають у бюкс для 

зважування, щільно закривають кришкою, після чого бюкс зважують на 
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аналітичних вагах, визначаючи масу набряклого зразка з дротом і бюксом 

m1.  

5. Після зважування зразок з дротяною підставкою повертають у бюкс 

з розчинником, як це робилося спочатку експерименту, і включають секу-

ндомір. Процедури по п. 4 повторюють і разів , де і – кількість зважувань. 

Причому тривалості між і-ю та (і+1)-ю витримками слід встановити 10, 15, 

20, 30, 30, 30 і т.д. хв., щоб час набрякання зразка до кожного виміру ti ста-

новив відповідно 5, 15, 30, 50, 80, 110 і т.д. хв. Вимірювання закінчують, 

коли значення mi  2-3 замірів підряд практично не змінюються. 

Обробка результатів 

За отриманими результатами розраховують міру набрякання полімеру 

(і (у мас. %) у момент часу ti: 
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  (16) 

і будують графічну залежність ступеня набрякання від часу, знаходять 

значення максимального ступеня набрякання αmax. За знайденими даними 

графічним способом знаходять константу набрякання К, використовуючи 

вираз: 

.e iKt
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 (17) 

Для цього (17) представляють в зручнішому для графічної інтерпре-

тації логарифмічному вигляді і будують графічну залежність від ti, а К зна-

ходять за тангенсом кута нахилу прямої. 

За Флорі, середньочислову масу ділянок макромолекулярних ланцю-

гів між вузлами зшивання M , г/моль, можна розрахувати за формулою: 
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(18) 

де ρ2 – густина полімеру, г/см
3
; φ2 – об’ємна частка полімеру; 1V  – парціа-

льний мольний об’єм розчинника, см
3
/моль; f – функціональність сітки       

(у випадку вулканізованих каучуків f = 2); χ1 – параметр Флорі-Хаггінса      

(параметр взаємодії розчинника з полімером). 

Величину φ2 можна розрахувати за формулою: 
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  (19) 

де mmax – маса максимально набряклого зразка полімеру, г; ρ1 – густина ро-

зчинника , г/см
3
. 

У відповідності з теорією Флорі-Хаггінса величину χ1 можна розраху-

вати за допомогою виразу: 
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де δ1 і δ2 – відповідно параметри розчинності розчинника і полімеру (за Гі-

льдебрандом, δі =

5,0

i

o
i

V

E








 , де 

i

o
i

V

E
 – густина енергії когезії і-го ком-

понента суміші). 

Для різних систем розчинник – полімер значення χ1 і δі можна знайти в 

спеціальній літературі (див. додатки), або розрахувати. Параметр розчин-

ності рідин можна знайти через приховану теплоту пароутворення: 
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  (21) 

де I і V1 – відповідно ентальпія випаровування і мольний об’єм рідини. 

Для розрахунку параметра розчинності полімерів найбільш пошире-

ним є метод Смолла, відповідно до якого: 

 ,F
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  (22) 

де  jF  − сума мольних констант взаємодії атомних угрупувань, що вхо-

дять до складової повторюваної ланки полімеру, Дж
0,5

м
−1,5

моль
−1

; ρ2 –   гус-

тина полімеру, кг/м
3
; М2 – еквівалентна маса полімеру (маса складової по-

вторюваної ланки в кг/моль ). Приклад розрахунку δ1 і δ2 наведений у дода-

тку. 

Розрахувавши M  і розділивши отримане значення на М2, отримують 

середню ступінь полімеризації ділянок макромолекулярних ланцюгів між 

вузлами зшивання n . 
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Контрольні запитання 

1. У чому полягають основні особливості і відмінності розчинення по-

лімерів від їх низькомолекулярних аналогів? 

2. Які чинники впливають на ступінь набрякання полімерів? 

3. Якими термодинамічними параметрами можна охарактеризувати 

сумісність розчинника і полімеру? 

4. Якими кількісними характеристиками і як саме можна оцінити 

якість розчинника по відношенню до полімеру? 

5. Що означають перший і другий віріальні коефіцієнти в теорії Флорі-

Хаггінса, їх практичне значення? 

7. Що таке параметр розчинності, густина енергії когезії і параметр 

Флорі-Хаггінса, їх фізичний зміст? 

Література [1, 5-6, 8, 11, 13]. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Параметри розчинності δ деяких розчинників і полімерів 

Розчинник δ, Дж
0,5

м
−1,5

 Полімер δ, Дж
0,5

м
−1,5

 

н-Гесан 14,6 Полісилоксан 14,6 

н-Октан 15,1 Поліізобутилен 15,8 

Етилацетат 18,2 Поліізопрен 16,3 

Хлороформ 18,6 Полістирол 18,2 

Бензол 18,7 Поліметилметакрилат 18,6 

Дихлоретан 19,6 Полівінілацетат 18,8 

Тетрагідрофуран 19,8 Полівінілхлорид 19,1 

2-Оксопропан 20,2 Поліетилентерефталат 20,2 

Диметилформамід 24,2 Епоксидіановая смола 21,8 

Етанол 26,2 Поліоксиметилен 22,0 

Метанол 29,0 Поліамід-66 27,2 

Вода  46,4 Поліакрилонітрил 30,8 

Додаток 2. Значення параметрів Флорі-Хаггінса 

Полімер Розчинник t, °С χ1 

1 2 3 4 

Полістирол 

Стирол 23 0,42 

Хлороформ 23 0,43 

Толуол 23 0,44 

Циклогексан 
23 0,60 

60 0,48 

Ацетон 23 0,74 

Гептан 23 1,19 

Гексан 23 2,67 

Натуральний каучук 
Циклогексан 25 0,40 

Бензол 25 0,44 
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Продовження Додатку 2. 

 

Натуральний каучук 

Октан 25 0,48 

Етилацетат 25 0,77 

Ацетон 25 1,36 

Поліізобутилен 

Циклогексан 30 0,42 

Толуол 30 0,49 

Бензол 25 0,50 

Полівінілхлорид 

Тетрагідрофуран 25 0,36 

Бутилацетат 53 0,40 

Ацетон 53 0,60 

Бензол 76 0,77 

 

Додаток 3. Константи молекулярного тяжіння за Смоллом при 25°С 

Група Fj, Дж
0,5

м
−1,5

моль
−1

 Група Fj, Дж
0,5

м
−1,5

моль
−1

 

1 2 3 4 

>C< −190 −O− 143 

>CH− 57 −Cl 510-550 

−CH2− 231 >C=O 562 

−CH3 438 −C(O)−O− 634 

−CH= 227 −C(O)NH2 
~ 900 

=CH2 388 −C(O)NH− 

−C≡C− 454 −O−C(O)−NH− 

~ 900 

−C≡CH 584 −CH(OH)− 

Спряження 40−60 −CH(COOH)− 

С6Н5− 1503 –CH(OCOCH3)− 

−С6Н4− 1345 −ONO2− 

С10Н7− 2312 −S− 
460 

6-членний цикл 195−215 −SH 

5-членний цикл 215−235 −СF2− 307 

−С≡N 838 ≡PO4 1020 
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Приклад 

Оцінити вірогідність розчинення поліакрилонітрилу (ПАН) в димети-

лформаміді (ДМФА) розрахунковим методом. 

Вирішення: 

Вихідні дані: М2 53; ρ2 1150 кг∙м
−3

; М1 73; ρ2 944,3 кг∙м
−3

;                                  

І1 47,59 кДж ∙ моль
−1

. 




  15,10,5
NCCHCHj мольмДж 112383557231FFFF

21
 

Відповідно до (22) параметр розчинності ПАН 

4,24243671123
63

1150
2  .мМДж 5,15,0   

Відповідно до (21) параметр розчинності ДМФФ 

1,24

3,944

1073

298314,847590

5,0

31 

























 .мМДж 5,15,0   

Розраховані значення δ1 и δ2 відрізняються на 0,3 МДж
0,5

м
−1,5

. Це дає 

підстави вважати ПАН розчинним в ДМФА, що підтверджується експери-

ментально.  



 
 

53 

Лабораторна робота 13 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ПОЛІМЕРІВ 

ВІСКОЗИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

 

Мета: отримати навички роботи з віскозиметром витікання. Освої-

ти віскозиметричний метод дослідження розведених розчинів полімерів на 

прикладі визначення молекулярної маси. 

Реактиви і матеріали: водорозчинний полімер:  полівініловий спирт, 

поліоксіетилен – 2-3 г; вода дистильована –  1 л; трубки гумові Ø 5-8 мм:  

довжиною 30-40 см – 2 шт.,  довжиною 4-6 см – 3 шт.; фільтр паперовий. 

Посуд та інструменти: колба мірна на 50-250 мл; промивна склянка; 

піпетка на 5 мл – 2 шт.; піпетка на 20 або 25 мл;  калька або годинникове 

скло; лійка скляна з вузьким носиком; лійка Шотта з великопористим    

фільтром; лійка скляна з широким носиком; стакан на 50 мл – 2 шт.; віс-

козиметр Уббелоде з діаметром капіляра 0,5-0,8 мм; шпатель; груша      

гумова; шприц одноразовий на 20 мл – 2 шт. 

Прилади і обладнання: термостат; водяна баня; електроплитка; ва-

ги з дискретністю вимірів 0,01 г; секундомір. 

Порядок виконання роботи 

1. Опис установки 

Основною частиною установки є віскозиметр Уббелоде (на рис. 9 за-

темнений). Він складається з циліндричного резервуару 1 для досліджува-

ної рідини, який верхньою частиною з’єднаний з широкою трубкою 2 для 

заливу і відбору рідини. Нижньою частиною резервуар через U-подібне 

коліно з’єднаний з трубкою 3 для вирівнювання тиску над коліном з атмо-

сферним, трубкою 4, що представляє собою калібрований капіляр, 

з’єднаний верхнім кінцем послідовно з двома шароподібними резервуара-

ми: вимірювальним 5, і допоміжним 6. Між шароподібними резервуарами, 

а також між вимірювальним резервуаром і входом у капіляр нанесені рис-

ки а і б для виконання замірів. 
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Рис. 9. Установка для віскозиметричних досліджень 

 

До верхніх кінців трубок 3 і 4 приєднані еластичні гумові трубки 7 і 8. 

Вільні кінці гумових трубок з’єднуються зі шприцом, що легко від’єд-

нується: трубка 7 – для пневматичного перемішування рідини у резервуарі 

1, трубка 8 – для затягування рідини в резервуари 5 і 6. 

Віскозиметр повинен бути розташований у скляній циліндричній єм-

ності 10 з гладкими стінками (як правило, це ємність для паперової хрома-

тографії), залитій водою, що термостатується. Ємність обладнана контакт-

ним термометром 11, підключеним до блоку керування термостата, конт-

рольним термометром 12, пристроєм, що перемішує 13 і термостатуючим 

пристроєм 14, з’єднаним із зовнішнім контуром ультратермостату 15. 

2. Підготовка до виконання експерименту 

Віскозиметр і мірна колба для приготування розчину полімеру          

повинні бути сухими. 

Включення термостату і пристрою для перемішування, як правило, 

виконує лаборант або викладач перед початком занять. 

Відповідно до встановленого викладачем завдання, готують розчин 

полімеру концентрацією 1-2 г/дл. Наважку полімеру зважують на лабора-

торних вагах з точністю до 0,05 г і висипають у суху мірну колбу. Залишки 
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полімеру на кальці і стінках мірної колби змивають струменем розчинника 

з промивної склянки. До полімеру, постійно перемішуючи колбу коловими 

рухами, додають близько 30-50 мл розчинника, намагаючись запобігти 

прилипанню частинок полімеру до стінок колби, і, не припиняючи пере-

мішування, нагрівають вміст колби на водяній бані, встановленій на вклю-

ченій електроплитці, при 40-70°С (температура уточнюється викладачем в 

залежності від типу полімеру і розчинника). 

Увага! Не можна припиняти перемішування набряклого полімеру аж 

до його повного розчинення, тому що велика ймовірність злипання части-

нок полімеру, що значно утруднить процес розчинення. Також небажано 

допускати прилипання набряклих частинок полімеру на стінки колби. 

Після повного розчинення полімеру вміст колби охолоджують до кім-

натної температури, і доводять до мітки додаванням розчинника. Розчин 

гомогенізують багаторазовим перевертанням щільно закритої колби. 

Для віскозиметричних досліджень розчини полімерів піддають обо-

в’язковому фільтруванню. Близько 25-30 мл розчину фільтрують через 

щільний фільтр (воронку Шотта). Розчинник для проведення лабораторної 

роботи в кількості 50-100 мл фільтрують через воронку зі складчастим фі-

льтром. 

Увага! Результати вимірювань можуть бути неправильними у випадку 

потрапляння в капіляр нерозчинених частинок і газоподібних включень. 

Відсутність включень у розчині залежить від якості підготовки до роботи 

віскозиметра, фільтрування розчину і розчинника. 

Віскозиметр встановлюють суворо вертикально. 

Резервуари 1, 5, 6 і капіляр 4 повинні мати однакову температуру. 

3. Виконання експерименту 

3.1. Мірною піпеткою на 20 або 25 мл за допомогою гумової груші ві-

дбирають відфільтрований розчин полімеру і заливають у віскозиметр че-

рез широку трубку 2. Розчин слід вливати піпеткою по стінці трубки, щоб 

уникнути небажаного піноутворення. Перед подальшими процедурами 

вміст резервуару 1 термостатують не менше 5 хвилин.  
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3.2. Вільний кінець трубки 8 надівають на сопло шприца так, щоб 

з’єднання було герметичним, але легко відокремлювалося великим паль-

цем руки, в якій тримають шприц. Вільний кінець трубки 7 згинають, від-

сікаючи контакт трубки 3 із зовнішньою атмосферою. Згин разом із шпри-

цом тримають в одній руці. Плавно висуваючи вільною рукою шток шпри-

ца, заповнюють розчином трубку 4 до верху резервуара 6. Потім 

від’єднують гумову трубку 8 від сопла шприца, після чого відпускають 

згин трубки 7. 

Увага! Слід дотримуватися вказаного порядку відновлення контакту 

трубок із зовнішньою атмосферою щоб уникнути проскакування бульба-

шок повітря в капіляр, що спотворить результати вимірів. 

Потім попередньо підготовленим секундоміром вимірюють час виті-

кання розчину, тобто час проходження меніска між ризиками а і б. 

Маніпуляції і виміри за п. 3.2 повторюють не менше 5 разів. Значення 

вимірів записують. Прийнятними слід рахувати результати із збіжністю        

± 0,2 с. 

3.3. Піпеткою на 5 мл, на широкий кінець якої надіті коротка гумова 

трубка і шприц, відбирають з резервуара 1 віскозиметра рівно 5 мл розчи-

ну. Іншою піпеткою в віскозиметр додають рівно 5 мл розчинника, знижу-

ючи тим самим концентрацію розчину полімеру. 

З’єднавши шприц з трубкою 7, і затиснувши вигин трубки 8, плавно 

продувають повітря зі шприца через U-подібне коліно і резервуар, тим са-

мим перемішуючи розчин для вирівнювання концентрації у всьому об’ємі. 

Не слід допускати піноутворення. Виконують не менше 5 продувань. 

Отриманий в резервуарі 1 розчин термостатують не менше 5 хвилин, і 

виконують операції з п. 3.2. 

3.4. Потім всі процедури за п. 3.3 виконують ще не мене 3-х разів 

(тобто кількість концентрацій, для яких виконують вимірювання, повинна 

бути не менше 5). Відбір розчину і додавання розчинника виконують різ-

ними      піпетками! Після цього віскозиметр звільняють від розчину, рете-

льно промивають спочатку звичайним, а потім – фільтрованим розчинни-

ком, і встановлюють відповідно до п. 2. 
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Увага! При виконанні процедур за п. 3.4 стежать за тим, щоб рідина 

не потрапила в трубки 7 і 8 , що призведе до неправильних результатів. В 

іншому випадку рідину з трубок потрібно видалити. 

3.5. У віскозиметр заливають 20-25 мл фільтрованого розчинника, ви-

тримують не мене 5 хвилин і повторюють процедури за п. 3.2, визначаючи 

час витікання чистого розчинника. 

Обробка результатів 

Для кожної концентрації розчину і дистильованої води знаходять час 

витікання як середнє арифметичне здійснених вимірів, відкинувши зна-

чення, що явно випадають. 

За середнім значенням часу витікання для кожної концентрації полі-

меру розраховують зведену в’язкість: 

,
io

i
звi

C

1
1

τ

τ
η 








  (23) 

де ηзві – зведена в’язкість i-го розчину, дл/г; τі – час витікання i-го розчину; 

τ0 – час витікання розчинника; Сi – концентрація i-го розчину, г/дл. 

Будують графічну залежність від Ci, усереднюючи її прямою лінією 

(це краще виконати за допомогою програм Excel, Maple або Mathcad). За 

ординатою  прямої, що відповідає Ci = 0 знаходять величину характеристи-

чної в’язкості [η], де 

  ,ηlimη звi
C 0i

  
(24) 

Середньов’язкісну молекулярну масу лінійних полімерів визначають 

за допомогою емпіричного рівняння Марка-Куна-Хувінка 

  ,МKη α
η  (25) 

де К і α – константи, що характеризують систему полімер – розчинник у 

конкретних умовах. Деякі значення констант, що взяті у довідковій літера-

турі, наведені нижче у додатку. 

Підставивши   , К  і α в (25), знаходять значення M . 
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Контрольні запитання 

1. Описати будову віскозиметра Уббелоде, порівняти з конструкцією 

віскозиметра Оствальда і дати аргументовану оцінку переваг і недоліків. 

2. Чим відрізняються розведені і концентровані розчини полімерів? 

3. Якими несистемними величинами і одиницями вимірювань харак-

теризують в’язкість при дослідженні розведених розчинів полімерів, як їх 

визначають? 

4. Що таке характеристична в’язкість, який її фізичний зміст і чим 

обумовлена необхідність її введення при дослідженні розчинів полімерів? 

5. Що характеризують константи в рівнянні Марка-Куна-Хувінка, від 

чого вони залежать і які значення приймають? 

6. Чим обумовлена правомірність визначення в’язкості розведених ро-

зчинів полімерів за часом витікання? 

7. За яких умов використання віскозиметрів витікання правомірно? 

8. Які методи визначення молекулярної маси полімерів відомі? 

Література [1, 5-6, 9-11, 13]. 

 

ДОДАТОК 

 

Деякі значення констант в рівнянні (25) 

Полімер Розчинник  
310М    t, °С К 10

4
 α 

Полівініловий спирт Вода 8,5-1700 25 5,93 0,65 

Поліоксіетилен 

Вода 100-1000 
35 0,64 0,85 

30 1,25 0,78 

0,45 М К2SO4 – 35 13,00 0,50 

0,35 M MgSO4 – 45 10,00 0,51 

Стиромаль Ацетон – 30 0,87 0,74 
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Лабораторна робота 14 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІСКОЗИМЕТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

РОЗЧИНІВ ІОНОГЕННИХ ПОЛІМЕРІВ 
 

Мета: закріпити навички віскозиметричних досліджень розчинів по-

лімерів. Ознайомитися з аномаліями віскозиметричної поведінки водних 

розчинів іоногенних полімерів – поліелектролітів. 

Реактиви: іоногенний полімер – поліелектроліт (поліакрилова кисло-

та, полі(диметилдіаліламоній)хлорид або інші полімерні четвертинні амо-

нієві солі, натрієва сіль карбоксиметилцелюлози та ін.) – 2-3 г; решта ре-

активів, матеріали, посуд, інструменти, прилади, обладнання – ті, що і в 

лабораторній роботі 13. 

Загальні зауваження 

На відміну від неіоногенних полімерів, розчини поліелектролітів ха-

рактеризуються нелінійною залежністю зведеної в’язкості від концентрації 

з чітко вираженим максимумом в області малих концентрацій. Для надання 

цій залежності лінійного вигляду, як у випадку неіоногенних полімерів, 

експеримент слід проводити в умовах, що забезпечують сталість ступеня 

дисоціації при зміні концентрації, наприклад, при постійній іонній силі або 

рН розчинів. Але в цьому випадку характеристична в’язкість залежить від 

величини значень останніх. Тому для характеристики поведінки макромо-

лекул поліелектролітів необхідно мати кілька значень [η], щонайменше, 

два крайніх: в умовах повної дисоціації, і в умовах повного пригнічення 

дисоціації макромолекул поліелектроліту. 

У практиці дослідження поліелектролітів використовують емпіричні 

рівняння, графічна інтерпретація яких дозволяє знайти характеристичні 

в'язкості повністю іонізованого і неіонізованого поліелектроліту. 

Наприклад, рівняння Фуосса: 

,
СВ1

А
зв .


  (26) 

де А – міра ефективного об’єму макромолекули, пропорційна молекулярній 

масі; В/А – міра величини взаємодії полііону з протиіонами, дозволяє шля-
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хом його графічної інтерпретації знайти  [η]о , – в’язкість поліелектроліту 

при концентрації розчину, яка прагне до 0, тобто при максимальному сту-

пені іонізації макромолекул, і, отже, при максимальному гідродинамічному 

об’ємі макромолекули. 

Рівняння Ліберті-Стівала: 

   ,КС1 5,0
зв


    (27) 

де К – міра електростатичних взаємодій, дозволяє знайти [η]п – характери-

тичну в’язкість розчину при концентрації, яка прагне в нескінченність, або 

при нескінченно великій іонній силі розчину, при якій дисоціація макро-

молекул повністю пригнічена і вони приймають незбуджені конформації. 

Величина  
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є кількісною мірою зміни лінійних розмірів клубків поліелектролітних ма-

кромолекул при переході з незбудженого в максимально розгорнутий стан. 

Цей показник називають коефіцієнт набрякання клубка макромолекули. 

Порядок виконання роботи 

Методика виконання роботи аналогічна методиці до лабораторної 

роботи 13. 

Обробка результатів 

Розрахунок зведеної в’язкості для кожної концентрації розчину дос-

ліджуваного іоногенного полімеру і побудову залежності ηзв – С викону-

ють згідно з вказівками до Лабораторної роботи 4. 

За експериментальними даними будують графічні залежності, що 

описані рівняннями (26) і (27), перетворені для зручності в лінійні рівнян-

ня: 

– рівняння Фуосса: 

 
;С

А

В11

0зв




 (29) 

– рівняння Ліберті-Стівала: 

   
С

1
Кзв     (30) 
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Як випливає з (5.3) і (5.4),  
0

  визначають з графічної залежності 1/[η]зв 

−  C як величину, зворотню значенню ординати при  C = 0, а [η]∞ – за за-

лежністю [η]зв ‒ 1/ C як величину, рівну значенню ординати при 1/ C  = 0. 

За знайденим значенням характеристичних в’язкостей розраховують 

коефіцієнт набрякання клубка поліелектролітної макромолекули. 

У звіті дати трактування причинам спостережуваних аномалій залеж-

ності зведеної в’язкості від концентрації розчину поліелектроліту.  

Контрольні запитання 

1. За якими ознаками і як класифікують іоногенні полімери? 

2. Які відомі основні методи синтезу іоногенних полімерів; приклади? 

3. Які основні відмінності віскозиметричної поведінки поліелектролі-

тів і неіоногенних полімерів? 

4. Що таке ефект поліелектролітного набрякання, його причини? 

5. Які відомі практичні області та форми застосування поліелектролі-

тів, приклади? 

Література [10, 12, 15]. 
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Лабораторна робота 15 

 

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВЕДЕНОГО 

РОЗЧИНУ ПОЛІАМФОЛІТУ. ВИЗНАЧЕННЯ 

ІЗОЕЛЕКТРИЧНОЇ ТОЧКИ ЖЕЛАТИНУ 

 

Мета: отримати навички потенціометричних досліджень поліелек-

тролітів і уявлення про характер потенціометричної кривої поліамфолі-

тів. На прикладі желатину вивчити залежність віскозиметричних харак-

теристик від кислотності водних розчинів амфолітів. 

Реактиви і матеріали: желатин – 1,5-2,5 г; вода дистильована – до 

1 л; 0,1 N водний розчин сильної кислоти – 50 мл; 0,1 N водний розчин на-

трій гідроксиду− 50 мл; буферні розчини – не менше двох; калька або го-

динникове скло – 1 шт. 

Посуд та інструменти: колба мірна на 100-200 мл; бюретка на           

25 мл – 2 шт.; піпетка на 20 мл; піпетка на 10 мл; піпетка на 5 мл; лійка 

скляна з вузьким носиком; лійка Шотта з великопористим фільтром; 

стакан або конус на 100 мл; комірка для потенціометричних вимірювань; 

віскозиметр Уббелоде з діаметром капіляра 0,5-0,8 мм; шпатель; груша 

гумова; шприц на 20 мл з гумовим патрубком. 

Прилади і обладнання: водяна баня; електроплитка; ваги аналітичні 

з різновагами; секундомір; іономір ЕВ-74; електрод вимірювальний скля-

ний; електрод порівняння хлорсрібний. 

Порядок виконання роботи 

Лабораторна робота умовно поділяється на дві незалежні частини: 

– побудова потенціометричної кривої водного розчину желатину; 

– визначення ізоелектричної точки віскозиметричним методом. 

1. Опис установки 

Установка (рис. 10) складається з двох модулів: титрування і віско-

зиметрії. 
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Рис. 10. Установка для потенціометричного титрування 

 і визначення ізоелектричної точки поліамфоліту 

 

Перший модуль призначений для зняття потенціометричної кривої во-

дного розчину желатину і знаходження залежності значення рН від кілько-

сті доданого титранту. Він складається з комірки 1 із закріпленими елект-

родами: вимірювального – скляного 2 і порівняння – хлорсрібного 3. Елек-

троди підключені до іономіру 4. Комірка встановлена на магнітній мішалці 

5. У комірку введений носик бюретки 6. 

Другий модуль призначений для визначення ізоелектричної точки віс-

козиметричним методом. Він складається із віскозиметра Уббелоде 7 і 

термостатованої ємності 8 (зображена на рисунку без оснащення, яке опи-

сане у лабораторній роботі 13, там же детально описана конструкція і 

оснащення віскозиметра). Над широкою трубкою віскозиметра встановле-

на бюретка 9. 

2. Підготовка до виконання експерименту 

2.1. Іономір необхідно включити за 30 хвилин до початку вимірювань, 

а також налаштувати за буферними розчинами у відповідності до керівни-

цтва з експлуатації. 

Увага! Всі маніпуляції з установкою, що супроводжуються розмикан-

ням вимірювального ланцюга, слід проводити при втопленій кнопці       
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термокомпенсації (чорна нижня кнопка в правому ряду з позначенням 

«t°»). Це здійснюється з метою уникнення псування підсилювача приладу. 

2.2. Готують водний розчин желатину з концентрацією 1 г/дл. При 

цьому слідують вказівкам, викладеним у описі до лабораторної роботи 13. 

Для розчинення желатину достатньо температури у бані 40°С. 

2.3. Для подальшої роботи, за допомогою воронки Шотта слід відфіль-

трувати 70-80 мл розчину. 

2.4. Збирають модуль для титрування. 

3. Виконання експерименту 

3.1. Зняття потенціометричної кривої 

За допомогою піпетки на 20 мл у комірку заливають рівно 40 мл роз-

чину, і туди ж за допомогою піпетки на 10 мл додають рівно 10 мл 0,1N   

водного розчину сильної кислоти.  

Суміш титрують 0,1н водним розчином натрій гідроксиду. Значення 

рН вимірюють відповідно до керівництва з експлуатації приладу. До рН 

2,5-3 додають по 0,5 мл титранту, до рН 3,5 – по 0,25 мл, і далі – по 0,2 мл. 

Кожне виміряне значення записують. Титрування припиняють, коли після 

додавання 0,5 мл титранту значення рН змінюється не більш, ніж на        

0,1-0,15. Як правило, це має місце після рН 11,5-12. 

Потім титрують холосту пробу, в якій замість розчину желатину вико-

ристовують ідентичну кількість дистильованої води. 

За результатами вимірювань будують залежність рН від об’єму титра-

нту для розчину і холостої проби. За кривою для розчину складають гра-

дуювальну таблицю відповідності значень кислотності з певною кількістю 

титранту. Значення рН вибирають в інтервалі значень 3-8 з дискретністю в 

0,5-1 одиниць рН. При цьому відповідні значення об’ємів титранту потріб-

но зменшити в 2 рази (!). 

3.2. Визначення ізоелектричної точки 

У віскозиметр, попередньо встановлений в ємності, за допомогою 

піпетки на 20 мл і гумової груші заливають рівно 20 мл розчину желатину, 

а за допомогою піпетки на 5 мл − рівно 5 мл 0,1N водного розчину сильної 

кислоти. 
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Відповідно до градуювальної таблиці, до розчину у віскозиметрі до-

дають певну кількість 0,1N водного розчину натрій гідроксиду для ство-

рення необхідного значення рН. Всі процедури для гомогенізації і визна-

чення часу витікання розчину виконують у відповідності з п. 3.2 лаборато-

рної роботи 13. Час витікання розчину визначають для всіх вибраних зна-

чень рН. Результати записують. Потім віскозиметр звільняють від розчину, 

ретельно промивають і визначають час витікання дистильованої води при 

тій же температурі, за якої проводили експеримент. 

Обробка результатів 

Для кожного значення рН знаходять середній час закінчення розчину 

желатину і розраховують значення зведеної в’язкості розчину при різних 

рН: 
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  (31) 

де  – зведена в’язкість розчину при поточному значенні рН, дл/г; τі – час 

витікання розчину при поточному значенні рН, с; τ0 – час витікання води, 

с; С – концентрація вихідного розчину желатину, г/дл; Vк – об’єм доданої в 

віскозиметр кислоти, мл; – об’єм доданого у віскозиметр лугу для створен-

ня поточного значення рН; VG – об’єм введеного у віскозиметр вихідного 

розчину желатину, мл. 

Будують графічну залежність від рН. Точку мінімуму на отриманій 

графічній залежності проектують на вісь рН. Знайдене таким чином зна-

чення показника кислотності розчину відповідає ізоелектричній точці рI 

поліамфоліту – желатину. 

За результатами титрування потенціометра поліамфоліту і холостої 

проби в умовах вищеописаного експерименту можна якісно і кількісно 

оцінити вміст у поліамфоліті іоногенних груп основного і кислотного ха-

рактеру. Для цього використовують рівняння Гендерсона-Гассельбаха: 

,
-1

lgрНрК



  (32) 

де рК – показник іонізації іоногенних груп; α – ступінь дисоціації поліеле-

ктроліту; знак «+» для полікислот, знак «−» для поліоснов. Не важко пока-
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зати, що замість ступеня дисоціації у рівнянні (32) можна використовувати 

відповідні значення об’ємів титранта: 

          ,
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0

i









                                              (33) 

де  
0

i
V і 

i
V − об’єми титранту, яким відповідають однакові поточні значення 

рН відповідно в холостій пробі і розчині поліелектроліту; V – об’єм тит-

ранту, що відповідає початку зниження повної дисоціації, або досягненню 

повної дисоціації іоногенних груп тієї чи іншої природи в макромолекулах 

поліелектроліту. Два значення V(V' і V'' на рис. 11) необхідні для визначен-

ня показників іонізації основних і кислотних груп.  

 

Рис. 11. Криві потенціометричного титрування: 

1 – аналізованого розчину; 2 – холостої проби; 3, 4 – криві титрування у 

диференційному вигляді відповідно аналізованого розчину і холостої проби 

 

Їх знаходять відповідно на нижній і верхній гілках потенціометрич-

ної кривої розчину за характерними змінами кривизни, у порівнянні з кри-

вою холостої проби. Визначення характерних точок на потенціометричній 

кривій поліпшує перетворення графічної залежності рН від V у диферен-

ційний вигляд – (рHi+1 – pHi)/(Vi+1 – Vi) від V (криві 3 і 4 на рис. 11). 
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Будують графічну залежність рН від lg ,
VV
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яка являє собою ла-

ману лінію (рис. 12).  

 

Рис. 12. До визначення величин рК функціональних груп поліамфоліту 

 

Екстраполяцією прямих ділянок на вісь рН, що перетинає вісь абсцис 

у точці 0, знаходять значення рК для функціональних груп макромолекул 

поліелектроліту. Використовуючи довідкові дані, відносять отримані на 

графічній залежності окремі ділянки до конкретних функціональних груп, 

а порівнявши значення рН, що відповідають точкам перетину на напівло-

гарифмічній залежності, з відповідними значеннями Vi на потенціометрич-

ній кривій, визначають мольну частку функціональних груп як:  
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Контрольні запитання 

1. Що таке поліелектролітне набрякання полімеру і чим воно обумов-

лено? 

2. У чому полягають особливості віскозиметричної поведінки розчинів 

поліамфолітів в залежності від величини рН? 

3. Що таке ізоелектрична точка поліамфолітів і чим вона обумовлена? 

4. Який відомий прямий метод визначення pI і на чому він заснова-

ний? 

5. Чим обумовлена коректність визначення pI віскозиметрічним мето-

дом? 

6. Які причини обумовлюють наявність трьох екстремумів на кривій 

залежності в’язкості від рН розчину желатину? 

7. Запропонувати способи отримання синтетичних поліамфолітів. 

Література [ 8, 10, 12, 15]. 
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