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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни «Технологія і застосування полімерів в 

виробництві деревних плит» охоплює наступні основні розділи: загальні 

відомості про полімери та їх властивості; технологія, властивості та використання 

полімерів одержаних за реакцією поліконденсації; полімери, які одержують за 

реакцією поліприєднання; полімери, які одержують за реакцією полімеризації; 

полімери, які одержують за реакцією полімераналогічних перетворень. 

Мета навчальної дисципліни – підготування бакалаврів по хімічній 

технології переробки деревини і рослинної сировини в деревні плити: деревно-

волокнисті, деревностружкові, в фанеру і фанерні плити, по виробництву 

пластиків. 

Дисципліна «Технологія і застосування полімерів в виробництві деревних 

плит» є дисципліною, яка забезпечує підготовку студентів для освоєння 

дисциплін професійного напрямку. Дисципліна читається на 6 і 7 семестрах (12 і 

13 тетраместри) в обсязі 32 годин лекційних занять, закріплюється під час 

виконання лабораторних робіт в обсязі 32 годин, завершується здачею «заліку» на 

12 тетраместрі та «іспиту» на 13 тетраместрі і виконанням в 7 семестрі (на 14 

тетраместрі) підсумкової курсової роботи. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

1.1. ЗНАТИ: 

 

1.1.1. Значення і місце полімерів в господарчому комплексі і в 

деревопереробці окремо. 

1.1.2. Сучасний стан і перспективи розвитку промисловості полімерних 

матеріалів. 

1.1.3. Класифікацію полімерів. 

1.1.4. Сировину для одержання полімерів. 

1.1.5. Основні закономірності хімічних реакцій синтезу та тужавіння 

вивчаємих класів полімерів. 

1.1.6. Способи проведення технологічних процесів та їх контроль. 

1.1.7. Технологічні схеми процесів виробництва полімерів та переробки їх в 

матеріали. 

1.1.8. Основні властивості та галузі застосування полімерів. 
 
1.2. ВМІТИ: 

 

1.2.1. Писати формулу елементарної ланки полімеру за його назвою; реакції 

отримання, тужавіння. 

1.2.2. Застосувати теоретичні основи дисципліни для вирішення конкретних 

практичних завдань. 

1.2.3. Скласти матеріальний баланс технологічного процесу. 
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1.2.4. Розрахувати і підібрати основне технологічне обладнання. 

1.2.5. Проектувати цеха з виробництва синтетичних смол та полімерних 

матеріалів. 

1.2.6. Експериментально оцінювати властивості полімерних матеріалів і 

відповідність їх вимогам ДСТУ. 

 

1.3. МАТИ НАВИЧКИ: 

 

1.3.1. Організації і виконання лабораторного синтезу. 

1.3.2. Контролю показників ДСТУ на той чи інший зразок смоли або 

полімеру. 

 

Студенти слухають лекції, виконують лабораторні роботи. Окрім 

аудиторних занять предмет вивчається студентами самостійно. При вивченні 

дисципліни письмово відповідати на контрольні питання для самоперевірки, що 

суттєво допоможе в засвоєнні матеріалу. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступне: 

– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

– прослуховування лекцій згідно навчального плану; 

– самостійна роботи (підготовка до лекцій; підготовка до лабораторних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 

контрольних заходів; виконування курсової роботи згідно завдання); 

– виконання домашніх завдань; 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання іспиту з дисципліни. 

Згідно з графіком навчального процесу студенти денної форми навчання 

виконують і захищають модульні контрольні роботи, питання до яких вказані 

нижче, в методичних вказівках. 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, завдання 

на яку вказані нижче по тексту. Варіант контрольної роботи визначається 

викладачем (частіше усього згідно порядкового номеру студента в списку групи, 

наданої деканатом). Контрольна робота, яка виконана не у відповідності до 

вказаного варіанту, викладачем не перевіряється і не зараховується. У кінці 

виконаної контрольної роботи студенту необхідно навести список цитованої 

літератури, поставити свій підпис і дату. Контрольна робота повинна бути 

виконана в термін, визначений графіком навчального процесу, і подана на 

кафедру для перевірки. У випадку неякісного виконання контрольної роботи 

викладач може призначити новий її варіант. 

Студенти, які не виконали контрольну роботу, до складання іспиту не 

допускаються. 
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2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

2.1. Основна література 

1. Николаев Н.Ф. Синтетические полимеры и пластмассы на их основе. – 

М.: Химия, 1966. – 783 с. 

2. Николаев Н.Ф. Технология пластических масс. – Л.: Химия, 1977. – 340 с. 

3. Азаров В.И., Цветов В.Е. Технология связующих и полимерных 

материалов. – М.: Лесная промышленность, 1988. – 215 с. 

4. Коршак В.В. Технология пластических масс. – М.: Химия, 1976. – 373 с. 

5. Доронин Ю.Г., Мирошниченко О.Н., Свиткина М.М. Синтетические 

смолы в деревообработке. – М.: Лесная промышленность, 1988. – 216 с. 

6. Кузнецова Е.В., Прохорова Н.А., Файзулин А.Д. Альбом технологических 

схем. – М.: Химия, 1976. – 181 с. 

 

2.2. Література для поглибленого вивчення дисципліни 

1. Вирпша З., Бжезинский А. Аминопласты. – М.: Химия, 1973. – 232 с. 

2. Москвитин М.И. Склеивание полимеров. – М.: Лесная промышленность, 

1969. – 320 с. 

3. Темкина Р.З. Синтетические клеи в деревообработке. – М.: Лесная 

промышленность, 1971. – 162 с. 

4. Кардашев Д.А. Синтетические клея. – М.: Химия, 1976. – 287 с. 

5. Бѐнниг Г.В. Ненасыщенные полиэфиры (строение и свойства). – М.: 

Химия, 1968. – 323 с. 

6. Омельченко С.И., Кадурина Т.И. Модифицированные полиуретаны. – 

Киев: Наукова Думка, 1976. – 240 с. 

7. Манусов Е.Б., Буянов Е.А. Расчет реакторов объемного типа. – М.: 

Машиностроение, 1978. – 347 с. 

8. Ким В.С., Скачков В.В. Оборудование подготовки производства 

пластмасс. – М.: Машиностроение, 1963. – 150 с. 

9. Балайка Б., Сикора К. Процессы теплообмена в аппаратах химической 

промышленности. – М.: Машиностроение, 1962. – 771 с. 

10. Кузьменко М.Я., Бурмістр М.В. Технологічні розрахунки в виробництві 

деревних плит. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. – 626 с. 

11. Григорьев А.П., Федотова О.Я. Лабораторный практикумпо технологии 

поликонденсационных пластмасс. - М.: Высшая школа, 1971. – 321с. 

12. Кузьменко М.Я., Суха І.В., Кузьменко С.М., Герасіменко К.О. 

Методичні вказівки до лабораторного практикума по курсу «Технологія і 

застосування зв’язуючих і полімерних матеріалів» для студентів III курсу 

спеціальності 6.091611 "Хіміко-механічна переробка деревини і рослиної 

сировини". – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. – 36 с. 

13. Кузьменко М.Я., Кузьменко С.М., Суха І.В. Методичні вказівки для 

виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія та застосування полімерів в 

виробництві деревних плит». – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 36 с. 

(1998. – 36 с.). 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Робоча програма курсу з розбивкою по модулям 

 

Розділ I. Полімери, які одержують за реакцією поліконденсації 

Модуль 1. Класифікація полімерів. Аміноальдегідні полімери 

Тема 1. Класифікація полімерів. Вплив олігомерних смол і полімерів на 

властивості деревних матеріалів. Використання олігомерів і полімерів в якості 

зв’язуючих, клеїв, оздоблювальних матеріалів. 

Тема 2. Вимоги до олігомерних смол і полімерів, які використовують в 

деревопереробці. Основні закономірності реакції поліконденсації. Властивості 

полімерів в залежності від способу одержання, фізичного стану та методи їх 

переробки. 

Тема 3. Основне обладнання виробництва полімерних матеріалів. Реактори, 

змішувачі, конденсатори. Теплообмінники, мірники, насоси, плавичи, дозувачі і 

ін. 

Тема 4. Аміноальдегідні полімери: сировина, закономірності синтезу та 

тужавіння аміноальдегідних олігомерів і полімерів. 

Тема 5. Модифікація аміноальдегідних смол. Властивості та галузі 

застосування. Схеми виробництва та використання в деревопереробці. Техніка 

безпеки і захист довкілля. 

 

Модуль 2. Інші види полімерів, які одержують за реакцією поліконденсації 

Тема 6. Фенолоформальдегідні олігомери і полімери. Сировина. 

Закономірності синтезу та тужавіння. Властивості та застосування. Схеми 

виробництва, техніка безпеки та захист довкілля. 

Тема 7. Фуранові смоли і полімери. Сировина. Закономірності синтезу та 

тужавіння. Схеми виробництва. Властивості та застосування. Техніка безпеки та 

охорона довкілля. 

Тема 8. Поліестери. Сировина. Закономірності синтезу та тужавіння 

алкідних та ненасичених поліестерів. Схеми виробництва, властивості та 

застосування в деревообробці. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

Тема 9. Поліаміди. Сировина. Закономірності синтезу та тужавіння. 

Властивості та застосування. Схеми виробництва. Полііміди. Закономірності 

утворення, властивості, застосування. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

 

Розділ II. Полімери, які одержують за реакцією поліприєднання 

 

Модуль 3. Полімери, які одержують за реакцією поліприєднання та 

полімераналогічних перетворень 

Тема 10. Поліуретани. Сировина. Закономірності синтезу та тужавіння. 

Схеми одержання. Властивості та використання в якості клеїв, плівок, 

термопластів; пінополіуретани. Техніка безпеки та охорона довкілля. 
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Тема 11. Епоксидні полімери. Сировина. Закономірності синтезу та 

тужавіння. Схеми одержання та застосування. Властивості та використання в 

якості клеїв, плівок, лаків, емалей, конструкційних матеріалів. Техніка безпеки та 

охорона довкілля. 

Тема 12. Поліетери. Сировина. Закономірності синтезу. Технологічні схеми 

одержання. Властивості та галузі застосування. Техніка безпеки та охорона 

довкілля. 

Тема 13. Полімерні спирти та їх похідні. Одержання полівінілацетату, 

полівінілового спирту, полівінілацеталей. Схеми синтезу полівінілацетату в 

емульсії, в розчині, блоці. Властивості полівінілацетату, його кополімерів та 

застосування. Полівінілацеталі. Одержання, властивості та застосування. Техніка 

безпеки та охорона довкілля. 

 

Розділ III. Полімери, які одержують за реакцією полімеризації 

Модуль 4. Полімери, які одержують за реакцією полімеризації 

Тема 14. Поліолефіни. Сировина. Одержання поліетилену, поліпропілену, 

кополімерів. Схеми одержання. Властивості і застосування в деревообробці. 

Техніка безпеки та охорона довкілля. 

Тема 15. Полістирол і його кополімери. Сировина. Схеми одержання 

блочним, емульсійним та суспензійним методом. Властивості та застосування. 

Кополімери стиролу. Пінополістирол. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

Тема 16. Полівінілхлорид. Полівініліденхлорид. Сировина. Схеми 

одержання. Властивості та застосування. Кополімери вінілхлориду. 

Пінополівінілхлорид. Перхлорвінілові смоли, одержання та застосування. Техніка 

безпеки та охорона довкілля. 

Тема 17. Полімери акрилового ряду. Сировина, одержання полімерів і 

кополімерів акрилової та метакрилової кислот та їх естерів. Технологічні схеми 

блочної та емульсійної полімеризації. Властивості полімерів акрилового ряду та 

використання. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

 

3.2. Лабораторні заняття 

 

Лабораторна робота 1. Синтез карбамідо-формальдегідної смоли. 

Лабораторна робота 2. Синтез фенолоформальдегідної смоли в лужному 

середовищі. 

Лабораторна робота 3. Синтез олігоестера. 

Лабораторна робота 4. Синтез поліаміда. 

Лабораторна робота 5. Синтез діетиленглікольдіуретан-діізоціанату. 

Лабораторна робота 6. Синтез епоксидної смоли марки «Л». 

Лабораторна робота 7. Синтез полістиролу термічним методом. 

Лабораторна робота 8. Синтез поліметил-метакрилату радикальною 

полімеризацією. 
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3.3. Питання до екзаменаційних білетів та контрольних робіт для 

студентів заочників 

 

3.3.1. Питання до екзаменаційних білетів з розбивкою по модулям 

 

МКР – № 1. Класифікація полімерів. Аміноальдегідні полімери 

1. Особливості реакції поліконденсації. 

2. Аміноальдегідні полімери. Сировина. Закономірності синтезу сечовино-

формальдегідних смол. 

3. Закономірності синтезу меламіноформальдегідних смол. 

4. Модифікація сечовиноформальдегідних смол. Шляхи її проведення. 

Призначення. 

5. Властивості сечовиноформальдегідних олігомерів. Реакції їх тужавіння. 

6. Використання сечовиноформальдегідних смол в деревопереробці. Техніка 

безпеки та охорона довкілля. 

 

МКР – № 2. Полімери, які одержують за реакцією поліконденсації 

7. Фенолоформальдегідні полімери. Сировина і її властивості. 

8. Закономірності синтезу фенолоформальдегідних смол. 

9. Вплив фенольної сировини на властивості смол, що отримують. 

Новолачні та резольні смоли. 

10. Особливості тужавіння новолачних та резольних 

фенолоформальдегідних смол. 

11. Властивості та використання фенолоформальдегідних смол в 

деревообробці. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

12. Фурфурольні смоли. Сировина і її властивості. 

13. Одержання поліфурфурольних полімерів (з фурфуролу, фурфурілового 

спирту, смоли ФАМ). 

14. Поліестери. Сировина, яку використовують при синтезі, її властивості. 

15. Способи синтезу поліестерів (насичених та ненасичених). Умови 

синтезу. Недоліки. 

16. Синтез алкідних полімерів. Синтез модифікованих алкідних полімерів. 

Необхідність модифікації. Властивості. 

17. Застосування поліестерів. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

18. Поліаміди. Сировина, її характеристика. Способи одержання. 

19. Властивості та використання поліамідів. Їх структура. Марки. 

20. Полііміди. Сировина. Закономірності синтезу. Властивості та 

використання. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

 

МКР – № 3. Полімери, які одержують за реакцією поліприєднання та 

полімераналогічних перетворень 

21. Особливості одержання полімерів за реакцією поліприєднання. 

22. Поліуретани. Сировина. Її властивості. 

23. Закономірності та умови протікання реакцій за участю ізоціанатів. 
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24. Властивості поліуретанів (термореактивних та еластомерів) і галузі їх 

застосування (лаки, клеї, піни, литтєві вироби, тощо). Техніка безпеки та охорона 

довкілля. 

25. Епоксидні полімери. Сировина. Закономірності синтезу. 

26. Закономірності взаємодії епоксидних груп зі сполуками, які містять в 

своєму складі рухомий атом водню. 

27. Реакції при тужавінні епоксидних олігомерів. Властивості 

поліепоксидних матеріалів. 

28. Застосування епоксидних матеріалів. Техніка безпеки та охорона 

довкілля. 

29. Поліетери (поліформальдегід, поліоксаетилен, поліоксапропілен, 

полімери на основі ди(хлорметил)циклобутану). Властивості, одержання та галузі 

застосування. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

 

МКР – № 4. Полімери, які одержують за реакцією полімеризації 

30. Поліетилен. Сировина. Способи одержання. Властивості. Застосування. 

Техніка безпеки та охорона довкілля. 

31. Поліпропілен. Сировина. Способи одержання. Властивості. 

Застосування. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

32. Полістирол. Сировина і її властивості. Способи одержання. 

Пінополістирол. 

33. Кополімери стиролу. Способи їх одержання. Властивості. Галузі 

застосування. Техніка безпеки та охорона довкілля. 

34. Полівінілхлорид. Сировина. Способи одержання. Властивості. 

Застосування. Пінополівінілхлорид. Кополімери. 

35. Полівініліденхлорид. Сировина. Одержання. Властивості. Застосування. 

Техніка безпеки та охорона довкілля. 

36. Акрилові полімери. Сировина і її характеристики. 

37. Способи одержання акрилових полімерів (естерів акрилової та 

метакрилової кислот). Різниця в їх властивостях. 

38. Акриламід. Його характеристики. Способи одержання поліакриламіду. 

Властивості та застосування. 

39. Акрилонітрил. Його характеристика. Способи одержання 

поліакрилонітрилу. Властивості та застосування. Техніка безпеки та охорона 

довкілля. 

40. Полівінілацетат та способи його одержання. Властивості. 

Закономірності одержання та галузі застосування. 

41. Полівініловий спирт. Способи його одержання. Властивості. 

Застосування. 

42. Полівінілацеталі. Одержання. Властивості. Галузі застосування. Техніка 

безпеки та охорона довкілля. 
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3.3.2. Контрольна робота для студентів заочників передбачена у 8 

семестрі 

 

Метою контрольної роботи є закріплення лекційного матеріалу дисципліни. 

Вона виконується студентом самостійно, в термін встановлений графіком 

навчального процесу і включає: доскональний опис заданого технологічного 

процесу, написання рівняння реакції, за яким проводиться ця реакція, сировина, 

яка використовується та її характеристики. В кінці, необхідно обов’язково 

наводити перелік використованих літературних джерел. 

 

3.4. Варіанти контрольних робіт 

 

Варіант Питання Варіант Питання Варіант Питання 

1 

2 

3 

4 

5 

1; 42 

2; 41 

3; 40 

4; 39 

5; 38 

11 

12 

13 

14 

15 

9; 32 

10; 31 

11; 30 

12; 29 

13; 28 

21 

22 

23 

24 

25 

1; 22 

4; 21 

6; 20 

8; 19 

30; 18 

6 

7 

8 

9 

10 

6; 37 

7; 36 

8; 35 

9; 34 

10; 33 

16 

17 

18 

19 

20 

14; 27 

15; 26 

16; 25 

17; 24 

18; 23 

26 

27 

28 

29 

30 

32; 17 

34; 16 

38; 15 

40; 14 

42; 13 

 

3.5. Курсова робота 

 

3.5.1. Загальні положення 

 

Курсова робота виконується на 7
ому

 семестрі (14 тетраместрі) для денної 

форми навчання і на 9
ому

 семестрі для заочної форми навчання і є розробкою 

технологічного процесу виготовлення тих чи інших марок полімерів, чи 

зв’язуючих матеріалів з розрахунком матеріального балансу, розрахунком і 

підбором основного устаткування, описом технологічного режимів його роботи. 

Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи включає: огляд 

літератури (реферат) до даної теми, описання технологічного процесу, 

матеріальний баланс сировини, технологічний розрахунок устаткування. 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки не повинен перевищувати 30-

35 аркушів рукописного тексту, графічна частина – не більш 2
х
 аркушів і повинна 

включати технологічну схему процесу. 

При виконанні курсової роботи студент користується літературою, яка 

рекомендована керівником роботи, а також методою виконання, яка викладена в 

книзі: Кузьменко М.Я., Бурмістр М.В. Технологічні розрахунки в виробництві 

деревних плит. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 620 с. 
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3.5.2. Перелік тем курсових робіт 

 

1. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки М-70 на річну продуктивність…….. тон. 

2. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки М-60 на річну продуктивність…….. тон. 

3. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки КФ-К20 на річну потужність…….. тон. 

4. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки КФ-Ж на річну продуктивність…….. тон. 

5. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки КФ-БЖ на річну потужність…….. тон. 

6. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки КФ-МТ на річну потужність…….. тон. 

7. Розробити технологічний процес одержання карбамідоформальдегідної 

смоли марки КФ-Б на річну потужність…….. тон. 

8. Розробити технологічний процес одержання меламіноформальдегідного 

олігомера марки СПМФ-6 на річну потужність…….. тон. 

9. Розробити технологічний процес одержання меламіноформальдегідного 

олігомера марки СПМФ-4 на річну потужність…….. тон. 

10. Розробити технологічний процес одержання меламіноформальдегідного 

олігомера марки СПМФ-5 на річну потужність…….. тон. 

11. Розробити технологічний процес одержання просочувального феноло-

формальдегідного олігомеру марки СФЖ-3011 на річну потужність…….. тон. 

12. Розробити технологічний процес одержання просочувального феноло-

формальдегідного олігомеру марки СФЖ-3013 на річну потужність…….. тон. 

13. Розробити технологічний процес одержання просочувального феноло-

формальдегідного олігомеру марки СБС-1 на річну потужність…….. тон. 

14. Розробити технологічний процес одержання просочувального феноло-

формальдегідного олігомеру марки УВФ на річну потужність…….. тон. 

15. Розробити технологічний процес одержання просочувального феноло-

формальдегідного олігомеру марки СКС-1 на річну потужність…….. тон. 

16. Розробити технологічний процес одержання просочувального феноло-

формальдегідного олігомеру марки СФК-40 на річну потужність…….. тон. 

17. Розробити технологічний процес одержання полівінілацетату на річну 

потужність…….. тон. 

18. Розробити технологічний процес одержання полівінілового спирту на 

річну потужність…….. тон. 

19. Розробити технологічний процес одержання полівінілформальацеталю 

на річну потужність…….. тон. 

20. Розробити технологічний процес одержання полівінілбутиральацеталю 

на річну потужність…….. тон. 

21. Розробити технологічний процес одержання полівінілетилальацеталю на 

річну потужність…….. тон. 
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22. Розробити технологічний процес одержання 

полівінілформальбутиральацеталю на річну потужність…….. тон (співвідношення 

формаль:бутираль – 50:50, в молях). 

23. Розробити технологічний процес одержання гліфталевих смол на річну 

потужність…….. тон. 

24. Розробити технологічний процес одержання модифікованих 

пентафталевих смол на річну потужність…….. тон (співвідношення 

пентаеритрит:фталевий ангідрид:СЖК (С16) – 1:1:1, в молях). 

25. Розробити технологічний процес одержання 

діетиленглікольмалеінатного олігомеру (співвідношення ДЕГ:МА – 1:1, в молях) 

на річну потужність…….. тон. 

26. Розробити технологічний процес одержання 

діетиленглікольфталатмалеінатного олігомеру (співвідношення ДЕГ:ФА:МА – 

1:0,5:0,5, в молях) на річну потужність…….. тон. 

27. Розробити технологічний процес одержання діетиленглікольсебацинат-

малеінатного олігомеру (співвідношення ДЕГ:СК:МА – 1:0,6:0,4, в молях) на 

річну потужність…….. тон. 

28. Розробити технологічний процес одержання 

діетиленглікольадипінатмалеінатного олігомеру (співвідношення ДЕГ:АК:МА – 

1:0,7:0,3, в молях) на річну потужність…….. тон. 

29. Розробити технологічний процес одержання поліетилентерефталату на 

річну потужність…….. тон. 

30. Розробити технологічний процес одержання епоксидного олігомеру 

(співвідношення бісфенол А:ЕХГ – 1:3, в молях) на річну потужність…….. тон. 

31. Розробити технологічний процес одержання полігексаметиленадипаміду 

на річну потужність…….. тон. 

32. Розробити технологічний процес одержання олігоізоціанату на основі 

діетиленгліколю і толуілендіізоціанату (співвідношення ДЕГ:ТДІ – 1,0:2,1, в 

молях) на річну потужність…….. тон. 

33. Розробити технологічний процес одержання олігоізоціанату на основі 

триетиленгліколю і 4,4
/
-дифенілметандіізоціанату (співвідношення ТЕГ:МДІ – 

1,0:2,05, в молях) на річну потужність…….. тон. 

34. Розробити технологічний процес одержання мономеру ФА 

(фурфуролацетоновий) на річну потужність…….. тон. 

35. Розробити технологічний процес одержання суспензійного полістиролу 

на річну потужність…….. тон. 

36. Розробити технологічний процес одержання емульсійного полістиролу 

на річну потужність…….. тон. 

37. Розробити технологічний процес одержання полівінілхлориду в масі на 

річну потужність…….. тон. 

38. Розробити технологічний процес одержання поліметилметакрилату в 

суспензії на річну потужність…….. тон. 

39. Розробити технологічний процес одержання поліакриламіду на річну 

потужність…….. тон. 
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40. Розробити технологічний процес одержання полікапроаміду на річну 

потужність…….. тон. 

 

3.6. Виконання тем, які не викладалися на лекціях і винесені на 

самостійну проробку 

 

Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни полягає у 

проробці рекомендованої літератури та в підготовці до лабораторних занять; в 

оформленні лабораторних робіт відповідно до вимог та необхідними 

розрахунками; наглядному відображенню одержаних результатів; самостійному 

формулюванню необхідних висновків, виконанні контрольної роботи. 

Крім того на самостійну проробку виносяться наступні теми. 

Тема 1. Основне обладнання виробництв зв’язуючих матеріалів. 

Питання: Устаткування для одержання зв’язуючих матеріалів. Реактори 

періодичної та безперервної дії. Змішувачі. Конденсатори. Теплообмінники. 

Мірники. Насоси. Дробилки. Плавителі. Апаратура для охолодження розплавів. 

Апаратура для транспортування і дозування сировини. Устаткування для 

зберігання та транспортування і дозування сировини. Устаткування для 

зберігання та транспортування полімерів. Автоматизація технологічних процесів. 

Тема 2. Методи випробування зв’язуючих, клеїв і лаків. 

Питання: Випробування зв’язуючих, клеїв і лаків на фізичні та фізико-

хімічні властивості: зовнішній вигляд, щільність, в’язкість, концентрацію, 

життєздатність, швидкість твердіння, вміст вологи та летких, усадку, хімічний 

склад. 

Випробування зв’язуючих, клеїв та лаків на механічні показники: твердість, 

міцність на вигин, стискання і розтягання, стійкість клейових з’єднань і покрить 

до дії вологи, атмосферних умов, хімічних реагентів та температури. Методи 

контролю якості клейових з’єднань і покрить. 

Тема 3. Основне обладнання виробництва полімерних матеріалів 

(реактори, змішувачі, конденсатори, теплообмінники, мірники, насоси, добувачі 

та ін.). 

Основні положення цієї теми вивчались в курсі «Процеси і апарати хімічних 

виробництв», «Загальна-технічна технологія». 

Згідно з виробництвом кожного окремого виду полімерних матеріалів, 

студент повинен грамотно складати технологічну схему і наповняти її 

відповідним обладнанням. 

Для проробки тем, які не викладені на лекціях і винесені на самостійну 

проробку рекомендовано застосовувати літературу [7,8] розділу 2.2. «Література 

для поглибленого вивчення дисципліни», даної методи. 
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