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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни «Хімія і фізика полімерів» охоплює такі 

основні об’єкти: визначення та класифікація полімерів, основні методи одержання 

полімерів з низькомолекулярних сполук, хімічні реакції полімерів, агрегатні, фазові 

та фізичні стани полімерів, надмолекулярні структури у полімерах, розчини 

полімерів. 

Мета навчальної дисципліни – теоретична підготовка для подальшого 

успішного засвоєння існуючих, розробки і впровадження нових ефективних 

технологій виробництва деревних плит і пластиків, клеїв і зв’язуючих для них. 

Викладання дисципліни «Хімія і фізика полімерів» здійснюється після 

опанування студентами таких загальноосвітніх фундаментальних дисциплін як 

«Загальна і неорганічна хімія», «Фізика», «Вища математика», «Органічна хімія», 

«Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та передує вивченню 

дисциплін професійного спрямування. 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

1. ЗНАТИ: 

1.1. Класифікацію і номенклатуру полімерів. 

1.2. Методи одержання полімерів з низькомолекулярних сполук: 

- радикальну, іонну полімеризацію, полімеризацію циклічних сполук; 

- поліконденсацію; 

- способи проведення реакцій полімеризації та поліконденсації. 

1.3. Хімічні реакції полімерів: 

- полімераналогічні перетворення полімерів; 

- реакції одержання блок-співполімерів, прищеплених співполімерів, 

структурування полімерів: дублення, вулканізація, затвердження полімерів; 

- реакція деструкції полімерів. 

1.4. Механізм гнучкості макромолекул. 

1.5. Фізичні стани полімерів: 

- високоеластичний; 

- склоподібний; 

- в’язкотекучий. 

1.6. Надмолекулярні структури у полімерах, їх міцність. 

1.7. Механізм розчинення полімерів, властивості концентрованих і 

розведених розчинів полімерів. 

1.8. Поняття, визначення, терміни: 
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- складу полімерів (елементарна ланка, ступінь полімеризації, молекулярна 

маса (середньочисельна, середньомасова), ступінь полідисперсності, 

співполімери, блок співполімери, прищеплені співполімери, лінійні, 

розгалужені, тривимірні полімери); 

- методів одержання полімерів (полімеризація, поліконденсація, 

ініціювання, зародження, ріст, обрив та передавання ланцюга, інгібітори, 

регулятори, рівноважна та тривимірна поліконденсація); 

- реакцій полімерів (композиційна неоднорідність, структурування, 

затверднення, час желатинізації, життєздатність, затвердник, деструкція, 

старіння та стабілізація полімерів); 

- фізика полімерів (гнучкість ланцюга, сегмент, релаксація, механічний 

гістерезис, температурно-часова аналогія, еластичність, вимушена еластичність, 

ламель, фібрили, сфероліти, набухання, контракція, пластифікація, драглі, 

в’язкість: відносна, приведена, питома, характеристична). 

 

2. ВМІТИ: 

2.1. Написати формулу елементарної ланки полімеру за його назвою та 

дати назву полімеру за формулою елементарної ланки. 

2.2. Визначити реакційну здатність мономерів, напрямок та механізм 

утворення полімерів з них. 

2.3. Розрахувати хімічний склад співполімеру в залежності від складу 

вихідної суміші мономерів та їх констант співполімеризації. 

2.4. Запропонувати та здійснити спосіб одержання будь-якого полімеру. 

2.5. Спрогнозувати властивості олігомерів і полімерів, запропонувати 

методи їх переробки та галузі застосування. 

2.6. Визначити хімічний склад олігомерів і полімерів, їх молекулярну масу, 

фізико-механічні властивості. 

 

Студенти слухають лекції, проводять і захищають лабораторні заняття. 

Окрім аудиторних занять, теми дисципліни вивчаються студентами самостійно. 

При вивчені дисципліни рекомендується письмово відповідати на питання для 

самоперевірки, що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни потребує наступні роботи: 

- ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

- прослуховування лекцій згідно із робочою програмою курсу; 

- проведення і захист лабораторних робіт; 

- самостійна робота (опрацювання матеріалу, прослуханого на лекціях; 

підготовка до лабораторних занять; опрацювання тем,  які не викладаються на 

лекціях; підготовка до контрольних заходів); 

- консультації з основних розділів курсу; 

- складання іспиту з дисципліни. 
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Згідно із навчальною програмою студенти денної форми навчання 

виконують модульні контрольні роботи, питання до яких вказані далі в 

методичних вказівках. 

Студенти заочної форми навчання виконують на першому тижні 

екзаменаційної сесії контрольну роботу, завдання на яку вказані далі в 

методичних вказівках. Варіант контрольної роботи визначається викладачем. 

Контрольна пишеться в аудиторії протягом двох академічних годин, оцінюється 

викладачем. Студенти, які не виконали контрольну роботу на позитивну оцінку, 

до складання іспиту не допускаються. 

 

 

2 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Анохин В.В. Химия и физика полимеров. –  К.: Высшая школа, 1987. – 

399с. 

2. Аскадский А.А., Матвеев Ю.М. Химическое строение и физические 

свойства полимеров. – М.: Химия, 1983. – 248с. 

3. Братичак М.М., Сікорський Р.Т. Основи синтезу та реакційної здатності 

високомолекулярних сполук. – Львів: Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2003. – 340с. 

4. Иванчев С.С. Радикальная полимеризация. – Л.: Химия, 1985. – 280с. 

5. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. – М.: Высшая школа, 

1992. – 512с. 

6. Кравцов В.С., Кравцов О.В., Бурмістр М.В. Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук.  – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 560с. 

7. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів / Під ред.            

І. Словіковської. – Варшава: Видавництво Варшавської політехніки, 

1999. – 244с. 

8. Соколов Л.Б. Основы синтеза полимеров методом поликонденсации. – 

М.: Химия, 1979. – 264с. 

9. Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А. Основы химии высокомолекулярных 

соединений. – М.: Химия, 1976. – 476с. 

10. Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров. – М.: Химия, 

1989. – 432с. 

11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. – М.: Высшая школа, 1981. 

– 656с. 

12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія і 

фізика полімерів» для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна 

технологія» із спрямування на спеціальність «Хімічні технології 

переробки деревини та рослинної сировини» / Укл. Ю.М. Кобельчук,  

І.В. Суха. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 18с. 
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3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА 

ЛЕКЦІЯХ 

 

ТЕМА: Розповсюдження та роль високомолекулярних сполуки у 

природі та техніці 

Основний зміст: Неорганічні та органічні високомолекулярні сполуки є 

основою є основою мінерального світу та живої природи. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які органічні полімери є основою рослинної сировини? 

2. Які органічні полімери є основою тваринного світу? 

3. Наведіть приклади органічних високомолекулярних сполук. 

4. Які ви знаєте синтетичні полімери, що широко вживаються у побуті і 

техніці? 

5. Які основні причини значного поширення полімерів у природі? 

 

Рекомендована література при вивченні теми: 

1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. – М.: Высшая школа, 1992. 

– 512с. 

2. Кравцов В.С., Кравцов О.В., Бурмістр М.В. Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 560с. 

3. Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А. Основы химии высокомолекулярных 

соединений. – М.: Химия, 1976. – 437с. 

 

Тема: Методи проведення реакцій полімеризації 

Основний зміст: Полімеризація у блоці, у розчині, суспензійна та 

емульсійна. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Метод блочної полімеризації, його переваги та недоліки. 

2. Полімеризація у розчині, її варіанти; переваги і недоліки кожного з 

варіантів. 

3. Суспензійна полімеризація мономерів. 

4. Емульсійна полімеризація мономерів. 

5. Загальні умови проведення та відмінності суспензійної та емульсійної 

полімеризації. 

 

Рекомендована література для вивчення теми: 

1. Иванчев С.С. Радикальная полимеризация. – Л.: Химия, 1985. – 280с. 

2. Кравцов В.С., Кравцов О.В., Бурмістр М.В. Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 560с. 
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3. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів / Під ред.                

І. Словіковської. – Варшава: Видавництво Варшавської політехніки, 1999. – 

244с. 

 

Тема: Методи проведення реакцій поліконденсації 

Основний зміст: Поліконденсація у розплаві, у розчині, емульсійна та на 

межі розподілу фаз. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Поліконденсація у розплаві, вимоги до мономерів, умови проведення 

реакції. 

2. Варіанти проведення поліконденсації у розплаві, способи виділення 

продукту реакції. 

3. Поліконденсація у розчині, переваги і недоліки поліконденсації у 

розчині. 

4. Емульсійна поліконденсація, мономери і розчинники, що при ній 

використовуються, вимоги до них. 

5. Поліконденсація на межі розподілу фаз, відмінності її від емульсійної. 

 

Рекомендована література для вивчення теми: 

1. Барштейн Р.С., Сорокина И.А. Каталитическая поликонденсация. – М.: 

Химия, 1988. – 288с. 

2. Соколов Л.Б. Основы синтеза полимеров методом поликонденсации. – М.: 

Химия, 1979. – 264с. 

3. Кравцов В.С., Кравцов О.В., Бурмістр М.В. Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 560с. 

4. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів / Під ред.                   

І. Словіковської. – Варшава: Видавництво Варшавської політехніки, 1999. – 

244с. 

 

Тема: Старіння та стабілізація полімерів 

Основний зміст: Зміна властивостей полімерів у процесі їх переробки, 

зберігання та експлуатації та запобігання цій зміні. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке старіння полімері, чому воно відбувається? 

2. Що таке стабілізація полімерів, який основний спосіб стабілізації? 

3. Як називають стабілізатори в залежності від факторів, від яких вони 

захищають полімери? 

4. Антиоксиданти, механізми їх дії, приклади антиоксидантів. 

5. Фотостабілізатори, механізм дії, приклади світло-стабілізаторів. 

6. Антиради, механізм дії, приклади анти радів. 
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Рекомендована література для вивчення теми: 

1. Кравцов В.С., Кравцов О.В., Бурмістр М.В. Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 560с. 

2. Старение и стабилизация полимеров / Под ред. А.С. Кузьминского. – М.: 

Химия, 1966. – 212с. 

 

Тема: Міцність полімерів 

Основний зміст: Теоретична і технічна міцності полімерів. Кінетична 

теорія міцності полімерів. Вплив різних факторів на міцність полімерів. 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке міцність, руйнування матеріалів? 

2. Теоретична та реальна міцність матеріалів, причини їх великої різниці. 

3. Залежність міцності полімерів від температури та швидкості 

навантаження. 

4. Молекулярно-кінетичне уявлення про механізм руйнування полімерних 

тіл. 

5. Довговічність полімерів, рівняння довговічності, визначення величин, 

що входять до цього рівняння, їх фізичний смисл. 

6. Термофлуктуаційна теорія руйнування полімерів. 

7. Залежність міцності полімерів від їх молекулярної маси, полярності, 

орієнтації молекул, частоти зшивки, введення різних наповнювачів. 

 

Рекомендована література для вивчення теми: 

1. Аскадский А.А., Матвеев Ю.И. Химическое строение и физические 

свойства полимеров. – М.: Химия, 1983. – 248с. 

2. Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров. – М.: Химия, 

1984. – 279с. 

3. Кравцов В.С., Кравцов О.В., Бурмістр М.В. Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. – 560с. 

 

 

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Варіант 1 

1. Класифікація полімерів за походженням, за хімічним складом 

елементарної ланки, за хімічним складом основного ланцюга, за величиною 

деформації, за відношенням до нагрівання, за регулярністю розташування 

бокових замісників. 

2. Кінетика радикальної полімеризації. 

3. Тривимірна поліконденсація. 
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4. Фотодеструкція полімерів. 

5. Механізм розчинення полімерів. Набухання полімерів. 

 

Варіант 2 

1. Класифікація карболанцюгових полімерів. 

2. Реакції передавання ланцюга при радикальній полімеризації, 

інгібітори, регулятори. 

3. Кінетика реакції поліконденсації. 

4. Хімічна деструкція полімерів. 

5. Високоеластичний стан полімерів. Релаксаційні явища у полімерах. 

 

Варіант З 

1. Класифікація органічних гетеро ланцюгових полімерів. 

2. Співполімеризація. Рівняння складу співполімеру, його аналіз. 

3. Рівноважна поліконденсація. Рівняння конденсаційної рівноваги. 

Вплив різних факторів на швидкість реакції і молекулярну масу полімеру. 

4. Полімераналогічні перетворення. 

5. Склоподібний стан полімерів. Деформація полімерів в склоподібному 

стані. Явище вимушеної еластичності. Крихкість полімерів. 

 

Варіант 4 

1. Види ініціювання радикальної полімеризації. Ініціатори 

радикальної полімеризації. 

2. Катіонна полімеризація. 

3. Способи проведення реакції поліконденсації. 

4. Термічна деструкція полімерів, деполімеризація. 

5. В’язкотекучий стан полімерів. Механізм течії полімерів. В’язкість 

полімерів. Аномалії течії розплавів полімерів. 

 

Варіант 5 

1. Види полімеризації за природою активного центру. 

Мономери для полімеризації. 

2. Способи проведення реакції полімеризації. 

3. Обрив процесу зростання макромолекули при поліконденсації. 

4. Реакції затверднення смол. 

5. Надмолекулярні структури у полімерах. 

 

Варіант 6 

1. Визначення реакцій полімеризації і поліконденсації, їх відмінності. 

2. Вплив різних факторів на швидкість реакції радикальної полімеризації 

і молекулярну масу полімерів. 

3. Реакції циклізації при поліконденсації. 
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4. Старіння та стабілізація полімерів. 

5. Концентровані розчини полімерів. Пластифікація полімерів. Драглі. 

 

Варіант 7 

1. Визначення ВМС і полімерів, елементарна ланка, ступінь 

полімеризації, молекулярна маса полімерів. Види полімерів за формою 

макромолекул. 

2. Полімеризація циклів. 

3. Елементарні реакції радикальної полімеризації. Кінетика 

радикальної полімеризації. 

4. Окислювальна деструкція полімерів. 

5. Розведені розчини полімерів. Методи визначення молекулярних мас. 

 

 

5 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 

1. Визначення ВМС і полімерів, елементарна ланка, ступінь полімеризації, 

відміни полімерів за формою макромолекули. 

2. Класифікація полімерів за складом ланки, що повторюється, і за 

складом основного ланцюга. 

3. Класифікація карболанцюгових полімерів. 

4. Класифікація органічних гетероланцюгових полімерів. 

5. Класифікація полімерів за величиною деформації при кімнатній 

температурі, по відношенню до нагрівання, за регулярністю розташування 

замісників. 

6. Визначення реакцій полімеризації і поліконденсації. їх відмінності. 

7. Види полімеризації за природою активного центра. Мономери для 

полімеризації. 

8. Види ініціювання радикальної полімеризації. 

9. Кінетика радикальної полімеризації. 

10. Вплив різних факторів на процес радикальної полімеризації і 

властивості одержаних полімерів. 

11. Реакції передавання ланцюга, інгібітори, регулятори. 

12. Співполімеризація. Рівняння складу співполімеру, його аналіз. 

13. Катіонна полімеризація. 

14. Аніонна полімеризація. 

15. Способи проведення реакцій полімеризації. 

16. Поліконденсація. Види поліконденсації. Мономери для поліконденсації, 

їх функціональність. 

17. Кінетика реакцій поліконденсації. 

18. Обрив процесу росту макромолекули при поліконденсації. 

19. Рівноважна поліконденсація. Рівняння поліконденсаційної рівноваги. 



 

12 
 

Фактори, що впливають на швидкість реакції і молекулярну масу полімеру. 

20. Тривимірна поліконденсація. 

21. Реакції циклізації при поліконденсації. 

22. Полімеризація циклів. 

23. Способи проведення реакції поліконденсації. 

24. Типи хімічних перетворень полімерів. 

25. Полімераналогічні перетворення. 

26. Схожість і відмінність полімераналогічних перетворень і реакцій 

низькомолекулярних сполук. 

27. Структурування полімерів (дублення, вулканізація). 

28. Одержання блок співполімерів. 

29. Одержання прищеплених співполімерів. 

30. Затверднення смол. 

31. Хімічна деструкція. 

32. Окислювальна деструкція. 

33. Термічна деструкція, деполімеризація. 

34. Механічна деструкція. 

35. Фотодеструкція полімерів. 

36. Радіаційна деструкція. 

37. Старіння і стабілізація полімерів. 

38. Агрегатні, фазові і фізичні стани полімерів. Термомеханічні криві. 

39. Гнучкість макромолекул. Фізична взаємодія. 

40. Високоеластичний стан полімерів. Релаксаційні явища у полімерах. 

41. Крива «напруга-деформація» високоеластичного полімеру, механічний 

гістерезис. 

42. Склоподібний стан полімерів. Деформація полімерів у склоподібному 

стані. Явище вимушеної еластичності. Крихкість полімерів. 

43. В’язкотекучий стан полімерів. Механізм течії полімерів. 

44. Надмолекулярні структури у полімерах. Деформація кристалічних 

полімерів. 

45. Механізм розчинення полімерів. Набухання полімерів. 

46. В’язкість розчинів полімерів. Концентровані розчини полімерів. 

Пластифікація полімерів. Драглі полімерів. 

47. Розведені розчини полімерів. Методи визначення молекулярних мас 

полімерів. 

 

 

 

 

 

 


