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ВСТУП 

 

Дисципліна «Синтез та методи дослідження полімерів» викладається 

студентам IV курсу напряму 6.051301 «Хімічна технологія». 

Матеріал розрахований на знання студентами «Хімії мономерів», «Хімії і 

фізики ВМС», «Технології ВМС», «Загальної та неорганічної хімії» (розділів 

«Властивості неорганічних сполук», «Пероксиди», «Комплексні сполуки»), 

«Органічна хімія», «Аналітична хімія» (розділів «Функціональний аналіз 

органічних сполук», «Спектральні методи аналізу органічних сполук», 

«Електрохімічні методи аналізу органічних сполук»), «Опір матеріалів» (розділ 

«Деформація та міцність матеріалів»). 

Для успішного засвоєння курсу та уміння застосовувати одержані знання 

в практичній діяльності, при вивченні названого курсу, передбачені практичні 

заняття. Метою практичних занять є вивчення основних методів дослідження 

полімерів і підготовки спеціалістів з хімічної технології високомолекулярних 

сполук, які мають знання керування технологічними і науково-дослідними 

процесами отримання полімерів заданої якості та володіти методами фізико-

хімічного інструментального дослідження властивостей полімерів. Вивчення 

дисципліни на практичних заняттях полягає у поглибленні знань забезпечення 

якості отриманих полімерів, якості мономерів, методу контролю процесів на 

проміжних стадіях виробництва, об’єднання теоретичних закономірностей 

процесів полімеризації, поліконденсації та хімічних перетворень полімерів з 

технологічними методами їх отримання в лабораторних умовах. 

Полімери останнім часом знайшли широке застосування в сучасному світі 

завдяки своїм унікальним споживчим властивостям. У зв'язку з цим до 

полімерних матеріалів часто пред’являють високі вимоги при створенні 

конструктивно складних матеріалів, при виготовленні складних елементів 

різних приладів і пристроїв (мікроелектроніка), при створенні деревинно-

полімерних композитів. 

Своїм розвитком хімія високомолекулярних сполук багато в чому 

зобов'язана фізико-хімічним методам аналізу. Ці методи активно беруть участь 

в різних стадіях добування полімерних матеріалів, де зазвичай переважають 

виключно хімічні прийоми. У даних методичних вказівках розглянуті фізико-

хімічні та інструментальні методи аналізу полімерів найбільш поширені в 

практиці наукових і виробничих лабораторій. 

Метою методичних вказівок є в короткій формі ознайомити студентів з 

вживанням найбільш відомих фізико-хімічних методів дослідження полімерів. 

Дані методичні вказівки не містить теоретичних основ всіх фізичних-хімічних 

методів дослідження полімерів, а тільки тих, які викладені в робочій програмі. 
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1 Курс «Синтез та методи дослідження полімерів» складається з 

чотирьох окремих взаємопов’язаних розділів, а саме: 

– змістовий модуль 1 – Загальні методи хімії ВМС; 

– змістовий модуль 2 – Препаративні методи синтезу, виділення і 

дослідження полімерів; 

– змістовий модуль 3 – Фізико-хімічні методи аналізу полімерів; 

– змістовий модуль 4 – Механічні та інструментальні методи 

дослідження полімерів, їх ідентифікація і переробка. 

 

1.2 Зміст програми за темами з дисципліни «Синтез та методи 

дослідження полімерів» 

 
№ 

п/п 
Назва теми та її зміст 

1 2 

1 Змістовий модуль 1 – Загальні методи хімії ВМС 

Тема 1.1 Загальні поняття хімії полімерів (Класифікація поліреакцій. Конформація 

макромолекул. Агрегатний стан і властивості високомолекулярних сполук: тверді 

полімери, плавлення полімерів, роль макро- і мікроброунівського руху у плавленні 

полімерів). 

Тема 1.2. Отримання і будова високомолекулярних сполук, будова і властивості 

аморфних, частково кристалічних і кристалічних полімерів. Стереоізомерія і 

структурна ізомерія високомолекулярних сполук. Високоеластичний стан полімерів 

(тема для самостійної роботи). 

Тема 1.3. Методи підготовки до поліреакцій (Необхідність проведення синтезу ВМС 

при відсутності кисню і вологи. Очищення і зберігання мономерів. Реакційний посуд 

для поліреакцій. Температурний режим поліреакцій). 

Тема 1.4. Ініціатори для поліреакцій (Ініціатори радикальної полімеризації: 

органічні, неорганічні, діазосполуки. Окисно-відновні системи. Ініціатори іонної 

полімеризації: кислоти Льюіса, основи Льюіса, металоорганічні сполуки, каталізатори 

Циглера-Натти) 

2 Змістовий модуль 2 – Препаративні методи синтезу, виділення і дослідження 

полімерів 

Тема 2.1. Проведення поліреакцій (Проведення поліреакцій в блоці, в розчині, в 

дисперсних системах – суспензії та емульсії. Регулювання і переривання поліреакцій. 

Полімераналогічні перетворення: особливості реакцій, вибір умов реакцій, аналітичні 

методи, які використовуються для характеристики таких полімерів). 

Тема 2.2. Класифікація, характеристика і роль ефективності емульгаторів, що 

використовуються в реакціях синтезу полімерів. Умови утворення і роль критичної 

концентрації міцелоутворення у полімеризаційному процесі. Характеристика і роль 

стабілізаторів і захисних колоїдів у процесах синтезу полімерів у дисперсних системах 

(тема для самостійної роботи) 

 Тема 2.3. Характеристика полімерів (Вивчення розчинності полімерів і вплив 

розчинника на цей процес. Визначення молекулярної маси полімерів: абсолютні і 

відносні методи. Вимірювання в’язкості розчинів полімерів. Емпіричні рівняння для 

розрахунку характеристичної в’язкості. Метод визначення кінцевих груп полімерів. 

Методи фракціонування полімерів) 
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Тема 2.4. Особливості і характеристика абсолютних методів визначення молекулярної 

маси полімерів (осмометричний, ультрацентрифугування, світлорозсіювання). 

Характеристика і особливості визначення молекулярної маси полімерів 

віскозиметричним методом. Особливості вимірювання в’язкості поліелектролітів (тема 

для самостійної роботи) 

3 Змістовий модуль 3 – Фізико-хімічні методи аналізу полімерів 

Тема 3.1. Фізичні методи дослідження полімерів (Визначення температури 

склування і температури розм’якшення. Визначення інтервалу температур плавлення і 

точки плавлення кристалітів. Визначення в’язкості розплавів полімерів. Визначення 

степеня кристалічності полімерів. Способи визначення густини полімерів). 

Тема 3.2. Методи деструкції полімерів (Використання методів термічної і хімічної 

деструкції для аналізу полімерів). 

Тема 3.3. Визначення основних груп і елементів складу полімерів. Особливості 

дослідження співполімерів. 

Тема 3.4. Аналіз полімерів методом ДТА і ДСК (тема для самостійної роботи) 

4 Змістовий модуль 4 – Механічні та інструментальні методи дослідження 

полімерів, їх ідентифікація і переробка 

Тема 4.1. Механічні методи дослідження полімерів (Дослідження деформації 

полімеру залежно від сили розтягу. Динамічні механічні випробування. Ударна 

в’язкість. Визначення твердості). 

Тема 4.2. Переробка полімерів у лабораторних умовах (Подрібнення полімерів. 

Переробка полімерних розплавів: отримання зразків полімерів пресуванням, 

формування волокна із розплаву. Переробка розчинів полімерів: отримання плівок, 

витягування ниток із полімерних розчинів. Отримання спінених полімерів). 

Тема 4.3. Міцність і довговічність полімерів (Загальні поняття. В’язкопружний і 

релаксаційний стан. Розтяг. Стискання. Згин. Циклічна напруга та ударна міцність). 

(тема для самостійної роботи) 

 

2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Навчальним планом дисципліни передбачено виконання практичних 

занять. 

Мета проведення таких занять полягає у необхідності закріплення 

теоретичних знань, викладених в лекційному курсі, шляхом знайомства 

студентів, з різноманітними методами дослідження полімерів, які 

використовуються в теперішній час для визначення структури і складу 

олігомерів і полімерів. 

 

2.1 Завдання при виконанні практичних занять 

 

Студент повинен освоїти методи дослідження полімерів і вміти: 

– освоїти загальні методи дослідження, знати для якої мети 

використовується конкретний метод, розуміти його суті, і вміти 

розшифровувати отримані за його допомогою дані; 



 6 

– самостійно підбирати необхідні методи дослідження, для аналізу 

конкретного полімеру; 

– на підставі отриманих даних аналізувати склад або властивості 

полімеру. 

 

2.2 Перелік тем для освоєння на практичних заняттях 

 

1. Визначення температури склування і температури плавлення. 

2. Визначення температури краплепадіння. 

3. Визначення температури кипіння. 

4. Визначення температури спалаху і займання. 

5. Рефрактометричний аналіз. 

6. Спектральний аналіз: ІЧ, УФ, ЯМР спектроскопія. 

7. Мас-спектроскопія. 

8. Аналіз полімерів методом ДТА і ДСК. 

9. Визначення ударної в’язкості полімерів методом Шарпі, Ізода. 

10. Ідентифікація полімерної основи. 

11. Виділення та ідентифікація добавок і наповнювачів. 

12. Підготовка полімерів для дослідження. 

 

Темами практичних занять рекомендуються наступні: 

– написання студентами рефератів за вище наведеними темами; 

– обговорення матеріалу рефератів на практичних заняттях, з 

опитуванням студента, за викладеним матеріалом; 

– після розгляду усіх методів дослідження полімерів, передбачених 

робочою програмою, рекомендується закріплення матеріалу, шляхом 

виконання тестових робіт. 

 

3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРІВ 

 

3.1 Загальні поняття методів дослідження 

Метод (від грецького methodos – шлях дослідження, теорія, учення) – 

спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення конкретної задачі; сукупність 

прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння (пізнання) 

дійсності. Як випливає з визначення, методи можна розділити на 

експериментальні і теоретичні. У свою чергу, методи дослідження полімерів 

можна підрозділити на три групи: наукові, службові і змішані. Лише у першій з 

вказаних груп виміряні характеристики володіють певним фізичним сенсом і 

зазвичай виходять з повним обліком зовнішніх параметрів. Службові 

випробування призначені для оцінювання експлуатаційних властивостей 

виробів. Змішані (проміжні) випробування не можуть мати наукового значення 

і в кращому разі можуть розглядатися як попередні. 

Всі методи діляться на хімічні, фізичні і фізико-хімічні. Впродовж 

багатьох десятиліть, навіть століть, переважали чисто хімічні методи, засновані 

на визначенні яких-небудь атомів або груп атомів у складі даної речовини за 
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допомогою осадження, зважування або титрування. Вони можуть бути 

якісними або кількісними. Проте паралельно існували, починаючи із 

знаменитого досвіду Архімеда за визначенням золота в короні, методи, які ми 

зараз називаємо фізичними. Протягом вже ряду десятиліть в розвитку хімії 

виразно виявляються тенденції до використання різних фізичних методів 

дослідження. 

Фізичні і фізико-хімічні методи є інструментальними і розрізняються за 

способом взаємодії об'єкту дослідження з тією, що повідомляється йому ззовні 

енергією. 

Фізико-хімічні методи аналізу міцно увійшли до практики хімічних 

лабораторій, замінивши традиційні методи аналітичної хімії. Їх характерною 

відзнакою є не лише різке скорочення часу, необхідного для встановлення 

складу багатокомпонентних систем, і збільшення точності і чутливості аналізу, 

але і можливість отримати детальнішу інформацію про молекулярну будову 

речовини. 

Методи дослідження полімерів і виробів з них різноманітні і включають 

комплекс хімічних, фізико-хімічних і фізико-механічних методів. Як основні 

аналітичні завдання при оцінюванні полімерів виділяють наступні: 

– визначення хімічної мікроструктури полімерів в твердій фазі, особливо 

реактопластов і важкорозчинних полімерів; 

– вивчення морфології полімерів, у тому числі співвідношення 

кристалічної та аморфної фаз, визначення параметрів ядерної релаксації; 

– оцінювання ступеня взаємодії активних центрів (або груп) полімерної 

матриці з різними добавками, наприклад, наповнювачами, армуючими 

волокнами та ін.; 

– дослідження динамічних властивостей полімерів, коли можливо 

визначити деякі параметри релаксації макромолекул, і блоків і встановлення їх 

кореляції з фізико-механічними властивостями полімерів; 

– вивчення реакцій полімерної матриці в об'ємі (або масі), що особливо 

важливе при реакційному формуванні виробів. 

Слід зауважити, що в цілому в світі рівень дослідження, маючи на увазі 

комплекс оцінюваних показників, практично однаковий. Що стосується 

устаткування, то імпортні прилади і машини досконаліші, швидкодіючі і 

компактні, і в більшості випадків дослідницькі і заводські лабораторії оснащені 

приладами відомих зарубіжних фірм. 

 

3.2 Практичне заняття № 1 

Визначення температури склування і температури плавлення 
 

Температура склування – температура, нижче якої аморфні речовини 

втрачають пластичність і стають крихкими. Позначається Tg. Говорять, що 

температура склування визначає межу, нижче якої аморфна речовина перебуває 

в склоподібному стані, а вище якої – в каучукоподібному стані. Температура 

склування важлива характеристика для полімерів, оскільки визначає інтервал їх 

застосування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Деякі речовини характеризуються двома температурами. При температурі 

плавлення Tm вони повністю втрачають структуру й стають рідинами. При 

температурі, вищій за температуру склування вони розм'якають.  

Методи вимірювання температури склування 

Температуру склування можна визначати за зміною різних фізичних 

властивостей полімеру залежно від температури. При цьому, приймаючи до 

уваги релаксаційний характер процесу склування, необхідно враховувати 

часовий фактор (швидкість нагрівання чи охолодження, час дії сили та ін.). При 

достатньо повільному охолодженні або достатньо великому часі впливу сили 

значення температур склування для одного і того ж полімеру, отримані різними 

методами, зазвичай збігаються. Найбільшого поширення набули методи 

дослідження наступних властивостей: 

– питомого об'єму (дилатометричний метод); 

– теплоємності; 

– модуля пружності; 

– деформації. 

Температурою плавлення речовини вважається та температура, при якій 

спостерігається перша поява рідинної фази. Відмінність між температурою, при 

якій з’являється рідинна фаза, і температурою повного розплавлення речовини 

для чистих сполук не повинна перебільшувати 0,5
0
С. 

Незначні забруднення речовини іноді сильно знижують температуру її 

плавлення, і воно проходить у ширшому інтервалі температур. Таке явище 

використовують для встановлення ідентичності двох речовин з однаковою 

температурою плавлення. Для цього ретельно змішують рівні кількості двох 

речовин. Якщо температура плавлення цієї “змішаної” проби зостається 

незмінною, роблять висновок про ідентичність речовин. Зниження ж 

температури плавлення проби є ознакою неідентичності цих речовин. Оцінка 

ідентичності за температурою змішаної проби загальноприйнята, і цей спосіб 

часто вважають достатнім для винесення остаточного рішення. 

Багато органічних речовин плавляться з розкладанням, про що свідчить 

забарвлення розплаву або виділення газів. Розклад є хімічним процесом, і 

температура, при якій він проходить, залежить в першу чергу від тривалості і 

швидкості нагрівання, а також від щільності набивки речовини в капілярі, 

діаметра капіляра та ін. Нерідко в ролі характеристики речовин, які плавляться 

з розкладанням, в довідниках наводиться величина температури плавлення з 

доповненням “розкл.”. 

Між температурою плавлення речовини та її будовою існує залежність. 

Так, симетрично побудовані молекули плавляться при більш високій 

температурі, ніж їх ізомери. 

Температуру плавлення органічної кристалічної речовини можна 

визначити в капілярі. Речовину в кількості 0,01 г поміщують у маленький 

капіляр, запаяний з одного кінця. Капіляр витягують з добре вимитої і 

висушеної тонкостінної скляної трубки діаметром 10–12 мм. Досліджувану 

речовину ретельно розтирають у ступці або на годинниковому склі. Відкритим 

кінцем капіляра набирають в нього трохи речовини і кидають запаяним кінцем 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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униз в скляну трубку довжиною 80–90 см, поставлену вертикально на 

лабораторний стіл. Так повторюють кілька разів, поки в капілярі утвориться 

добре ущільнений стовпчик речовини висотою 2 мм. Заповнений капіляр 

закріплюють гумовим кільцем на термометрі так, щоб проба речовини 

знаходилась на рівні середини кульки термометра. Температуру плавлення 

сублімованих речовин визначають в капілярах, запаяних з обох кінців. 

Найпростіший прилад для визначення температури плавлення складається із 

круглодонної колби з бічними отворами для випарювання обігрівальної рідини. 

Капіляр разом з термометром вміщують у пробірку, встановлену в колбу. 

Шийка колби повинна бути довгою, що дозволяє зменшити помилку в 

показниках термометра на виступаючий стовпчик ртуті. 

 

3.3 Практичне заняття № 2 

Визначення температури краплепадіння 

 

Визначення температури краплепадіння низькоплавких полімерів та 

олігомерів за Убеллоде 

Низькоплавкі полімери, а також олігомери мають невелику молекулярну 

масу та переходять у в’язкотекучий стан за невисоких температур. Тому їх 

здатність до переробки визначається за методом Убеллоде, який призначено 

для визначення температури краплепадіння. Цей метод ґрунтується на 

нагріванні матеріалу та вимірюванні температури, за якої відбувається 

витікання першої краплі розплаву полімерного матеріалу 

через отвір в денці спеціальної чашечки, в яку 

попередньо налито та охолоджено розплав полімеру. 

Температуру краплепадіння визначають на приладі 

Убеллоде (рис. 1). 

Прилад складається з термометра, ртутна кулька 

якого опущена у скляну чашечку з отвором у дні. 

Чашечку прикріплюють до термометра за допомогою 

металевої гільзи. Термометр з чашечкою закріплюють у 

пробірці таким чином, щоб між денцем пробірки та 

чашечкою залишався деякий проміжок. Пробірку в свою 

чергу укріплюють в колбі з гліцерином для рівномірного 

обігріву. Перед визначенням скляну чашечку виймають з 

гільзи, ставлять на скло та вливають в неї розплавлену 

масу. В розплав поміщають термометр і закріплюють 

чашечку у гільзі. Коли розплав добре застигне, збирають 

прилад і починають нагрівання, підвищуючи температур 

з швидкістю 1 с за хвилину. Температура, за якої крапля 

полімеру проходить через отвір в дні чашечки та падає на 

денце пробірки, вважається за температуру 

краплепадіння за Убеллоде. 

 

 

Рис. 1. Прилад 

Убеллоде складається: 

1 – металева гільза; 

2 – скляна чашечка 
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3.4 Практичне заняття № 3 

Визначення температури кипіння 

 

Температура кипіння є найважливішою константою рідкої речовини. Для 

її визначення рідину переганяють у відповідному приладі. Чим чистіша 

речовина, тим вужчий інтервал температур початку і кінця перегонки. 

Індивідуальна речовина википає у вузькому інтервалі температур: 0,5–

1,0
0
С. Температура кипіння є функцією тиску, тобто відхилення від 

нормального тиску впливає на величину температури кипіння, тому необхідно 

враховувати тиск. 

При перегонці висококиплячих речовин іноді необхідно вводити 

поправку до знайденої величини температури кипіння. Якщо при перегонці не 

ввесь ртутний стовпчик термометра знаходиться в парах рідини, а виступає 

назовні і постійно охолоджується зовнішнім повітрям, то це спричиняє 

заниження результатів досліду. Помилка може бути в 6–10
0
С при 250

0
С. 

Помилка може бути виправлена “поправкою на виступаючий стовпчик ртуті”. 

Поправка до знайденої дослідним шляхом температури кипіння розраховується 

за формулою: 

t = kn (t1 – t2), 

 

де k – коефіцієнт лінійного розширення ртуті в склі (0,000158 від 0 до 

150
0
С); n – довжина стовпчика ртуті, що виступає і не зігрівається парою 

рідини; t1 – температура, яку показує термометр; t2 – середня температура 

стовпчика ртуті, що виступає. 

Температура t2 визначається допоміжним термометром, кулька якого 

щільно притуляється до основного термометра посередині стовпчика ртуті, що 

виступає. 

Температура кипіння – це температура, при якій відбувається перехід 

речовини з рідкого агрегатного стану в газоподібний. 

Методика 1. Визначення температури кипіння речовини шляхом її 

перегонки. Для виконання цієї методики складають прилад для простої 

перегонки (рис. 2). 

Перегонку проводять з колби місткістю 75–100 мл з відвідною трубкою і 

приєднаним до неї холодильником. У перегінну колбу поміщають 25 мл 

досліджуваної рідини і кип'ятильний камінчик, після чого в шийку колби 

вставляють термометр і починають обережно нагрівати суміш. 

При попаданні в приймач першої краплі відгону відмічають температуру 

та умовно вважають її температурою початку кипіння. Чиста речовина 

переганяється практично повністю в межах 1–2
0
С. Отримані показання 

термометра потребують поправки, як правило, на 1–2
0
С, внаслідок 

охолодження виступаючого стовпчика ртуті. 

Увага! Для сполук з Ткип < 150
0
С використовують водяний холодильник, 

при Ткип > 150
0
С його замінюють повітряним – скляною трубкою такої ж 

довжини. 
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Рис. 2. Установка для перегонки розчинника. 1 – плитка; 2 – круглодонна колба;  

3 – насадка Вюрца; 4 – термометр; 5 – прямий холодильник; 6 – насадка Алонж; 

7 – приймач 
 

Методика  2. Визначення температури кипіння мікрометодом 

Сиволобова. Цією методикою зручно користуватися для визначення 

температури кипіння малої кількості рідини. Краплю рідини поміщають у 

запаяну з одного кінця тонкостінну скляну трубку діаметром 2,5–3 мм. У 

трубку відкритим кінцем опускають капіляр, запаяний у верхній частині на 

відстані 1 см від відкритого кінця. Прикріплюють трубку до термометра і 

нагрівають у приладі для визначення температури плавлення. Як тільки 

досліджувана рідина в капілярі нагріється до температури, трохи вищої за 

температуру її кипіння, з капіляра безперервним ланцюжком почнуть виходити 

бульбашки. Для точного встановлення температури кипіння подальше 

нагрівання припиняють і відмічають ту температуру, при якій припиниться 

виділення бульбашок. У запаяному капілярі (довжиною 2 см) можна визначити 

температуру кипіння речовини (метод Еміха). Обидва мікрометоди мають 

точність ±1–2
0
С. Точніше температуру кипіння можна встановити за 

допомогою ебуліометрів. 

 

 

 

 

 

 



 12 

3.5 Практичне заняття № 4 

Визначення температури спалаху і займання 

 

Горінням називають екзотермічну реакцію, яка відбувається в умовах її 

прогресивного самоприскорення. Горіння може відбуватися як в результаті 

хімічної реакції сполучення, так і розпаду речовин не тільки при сполученні з 

киснем повітря, але і з речовинами, які вміщують його в собі (наприклад, 

вапно). Горіння багатьох речовин може відбуватися в середовищі хлору, парів 

брому, сірки. 

Горіння поділяють на кілька видів: спалахування, займання, запалення, 

самозаймання, самозапалення. 

Температура спалаху – це найменша температура концентрованої 

речовини, за якої в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею 

утворюється пара, що здатна спалахувати в повітрі від джерела запалювання; 

стійке горіння при цьому не виникає. 

Спалахування – це швидке згоряння горючої речовини, яке не 

супроводжується утворенням стисненого газу. 

Нижче температури спалахування рідина не становить пожежної 

небезпеки в разі короткочасної дії полум'я, іскри або розжареного тіла. Якщо 

рідина нагріта до температури спалахування і вище, то навіть короткочасна дія 

на неї пари полум'я або іскри неминуче викличе її займання, і за певних умов 

може виникнути пожежа. Беручи це до уваги, температуру спалаху взято за 

основу класифікації рідин за ступенем пожежної безпеки. Рідини, що здатні 

горіти, поділяються на легкозаймисті (ЛЗР) і горючі (ГР)*. 

Вогненебезпечні речовини, які найчастіше зустрічаються в хімії, мають 

такі температури спалаху (в градусах Цельсія): 

Ацетон – (–20); 

Бензин – (–14…–20); 

Бензол – (–14). 

*До легкозаймистих рідин належать горючі рідини з температурою спалаху, яка не 

перевищує 61
0
С під час визначення в закритому тиглі, або 66

0
С – при визначенні у 

відкритому тиглі. Рідини з температурою спалаху вище вказаної відносяться до горючих. 

 

Залежно від температури спалаху необхідно вибирати безпечні методи 

транспортування, збереження і застосування рідини для різних цілей. При 

температурі спалаху стійке горіння не виникає, а згорає тільки утворена над 

рідиною суміш парів з повітрям. Якщо температура рідини трохи вище за 

температуру спалаху, швидкість випаровування її з відкритої поверхні 

підвищується, і в момент спалаху суміші рідина здатна виділяти безперервно 

пару в достатній кількості для стійкого горіння. Таку температуру називають 

температурою запалення. Це – найменша температура речовини, за якої в 

умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару і гази з такою 

швидкістю, що при дії на них джерела енергії відбувається їх запалювання. 

Запалення – це займання, яке супроводжується появою полум'я. 
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У легкозаймистих рідин температура запалення вище температури 

спалаху на 1–5
0
С, до того ж, чим нижче температура спалаху рідини, тим 

менше ця різниця. Так, у бензолу, ацетону, які мають температуру спалаху 

нижчу від нуля, ця різниця дорівнює 1
0
С, у горючих рідин – ця різниця 

доходить до 30
0
С і вище. 

Самозаймання – це різке збільшення швидкості екзотермічних об'ємних 

реакцій, яке призводить до різкого підвищення температури і до виникнення 

горіння речовин при відсутності джерела запалювання. 

Теплова теорія самозаймання була вперше розроблена С.Н. Семеновим і в 

подальшому детальніше розвинута Д.А. Франк-Каменецьким і О.М. Тодесом. 

Основні положення цієї теорії можна розглянути на прикладі 

самозаймання суміші горючої пари або газів з повітрям. При низькій 

температурі Т0 (наприклад, +20
0
С) реакція між гасом і киснем повітря в суміші 

практично не протікає, тому що відсутні активні молекули кисню. Для того щоб 

вони з'явилися і почалась реакція окислення, суміш треба нагріти до більш 

високої температури Т1. Для цього вміщують посуд із сумішшю в середовище, 

яке має температуру Т1 (рис. 3,а). Через деякий час посуд і суміш в ньому 

нагріються до температури Т1 і в суміші виникне процес окислення з 

виділенням тепла. Виділене тепло q1 передається горючій суміші, яка нагріється 

до температури Т1. Однак, як тільки температура суміші перевищить 

температуру стінок посуду і зовнішнього середовища, почнеться тепловідвід 

суміші до стінок посуду і далі – до зовнішнього середовища. Кількість 

відведеного тепла позначимо через q2. 

 
Рис. 3. Схема, що пояснює процес самозаймання спалимої суміші: 

а – нагрів суміші за рахунок підведеної до неї теплової енергії; б – теплова рівновага; 

в – самонагрівання суміші та вивід від неї тепла в навколишнє середовище 
 

Подальше нагрівання суміші буде залежати від співвідношення 

швидкостей тепловиділення та тепловідводу. Якщо q1 > q2 то суміш, 

окислюючись, буде нагріватись, а якщо q1 = q2, то суміш буде окислюватись за 

будь-якої постійної температури, при якій виникло це співвідношення. 

Припустимо, що швидкість виділення тепла за рахунок окислення суміші 

перевищує швидкість тепловідводу. Однак цього ще недостатньо, щоб суміш 

продовжувала нагріватися і подалі, тому що з підвищенням температури 

горючої суміші швидкість виділення тепла і тепловідводу збільшується не 

однаково. І якщо зі збільшенням температури суміші швидкість тепловідводу 

буде зростати швидше, ніж тепловиділення, то при деякій температурі суміші 

вони стануть рівними (q1 = q2) і надалі нагрів призупиниться. Це зазвичай 

відбувається при малій швидкості окислення горючої речовини або при 

великому тепловідводі. 
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3.6 Практичне заняття № 5 

Рефрактометричний аналіз 
 

Заломлення променів в середовищі речовини використовується в методі 

рефрактометрії, який є одним з найбільш старих і точних методів кількісного 

аналізу. Метод подвійного променезаломлення широко застосовується для 

вивчення процесів кристалізації та орієнтації в полімерних матеріалах. 

Рефрактометрія – це сукупність методів фізико-хімічного дослідження 

рідин, твердих тіл і розчинів, заснований на вимірі їх показника заломлення. 

Основними перевагами методу є швидкість вимірів, мала витрата речовини і 

висока точність (близько 0,01%). Значення методів рефрактометрії швидко 

зростає, і сьогодні вони зайняли суттєве місце не лише в наукових 

дослідженнях, але і у виробничих лабораторіях хімічної, нафтохімічної, 

фармацевтичної і харчової промисловості, в клінічних і санітарно-хімічних 

лабораторіях. 

Найбільшого поширення набув спосіб визначення показника заломлення 

за граничним кутом заломлення або метод повного внутрішнього 

віддзеркалення. При пересіченні променем світла границі розділу двох 

прозорих середовищ напрям променя змінюється, промінь заломлюється. Це 

явище носить назву рефракції (поняття "рефракція" було введене на початку 

XVIII століття Ісааком Ньютоном). Кут α, утворений напрямом падаючого 

променя світла з нормаллю до поверхні, називається кутом падіння, а кут β, 

утворений напрямом заломленого променя з продовженням нормалі – кутом 

заломлення. Коефіцієнтом рефракції є відношення синусів кутів падіння і 

заломлення: 

п = sin α/sin β. 
 

Показник заломлення залежить від довжини хвилі випромінювання, 

оскільки промені різних довжин хвиль заломлюються по-різному. Залежність 

показника заломлення світла в речовині від довжини хвилі називається 

дисперсією світла або дисперсією рефракції. Як міра дисперсії прийнята 

різниця показників заломлення для спектральних ліній водню C (656,3 нм) і      

Р (486,1 нм), що охоплюють середню частину видимого спектру. Якщо для 

освітлення використовується білий світ, до складу приладу входять призми для 

компенсації відмінності в довжині хвиль. Завдяки цьому можна вимірювати 

показник заломлення при довжині хвилі жовтої лінії спектру натрію (589,3 нм), 

проводячи виміри при денному світлі або при світлі лампи розжарювання; 

величина показника заломлення позначається nD
 
. 

Вплив температури на показник заломлення визначається двома 

чинниками: зміною числа часток речовини в одиниці об'єму і залежністю 

поляризуємості від температури. Для більшої частини рідин показник 

заломлення зменшується приблизно на 0,00015 при збільшенні температури на 

1°С. Тому для вимірів з точністю до четвертого знаку рідкі зразки необхідне 

гермостатувати з точністю ±0,2°С. Показнику заломлення додають другий 

індекс – верхній, що вказує температуру виміру nD
20

. 
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Вміст домішок в речовині можна визначити, розглядаючи забруднений 

препарат як розбавлений розчин домішки в чистій речовині, за 

співвідношенням: 

Х=(п-п0)/F, 
 

де X – концентрація розчину, мас.%; п – показник заломлення 

досліджуваного зразка; п0 – показник заломлення чистої речовини; F – чинник, 

рівний величині приросту показника заломлення при збільшенні концентрації 

речовини на 1%. Коефіцієнт F встановлюють для аналізованої речовини 

експериментально, але для грубого оцінювання можна скористатися величиною 

X, визначеній виходячи з правила адитивності. 

Чим більше різниця показників заломлення основної речовини і домішки, 

тим більше чутливим критерієм чистоти слугує показник заломлення. Інколи 

введення домішки з меншим показником заломлення призводить до появи на 

кривій показника заломлення максимуму унаслідок хімічної взаємодії з 

основною речовиною. Наприклад, в разі домішки води до простих спиртів, 

амінів і гидразинів, з якими вона утворює неміцні гідрати, вказане 

співвідношення непридатне. 

Коли пряме визначення речовини неможливе (коли речовина утворює 

одну з фаз гетерогенної системи або знаходиться у важкодоступних місцях), 

використовують непряму рефрактометрію. Додають точно відому кількість V 

іншої речовини, яка утворює з досліджуваним дійсний розчин, вимірюють 

показник заломлення цього розчину і його концентрацію у відсотках Са а потім 

– кількість визначуваної речовини X: 

 

Х= V*Са*(100-Са).  

 

При цьому необхідна велика різниця показників заломлення речовини, 

що визначається, і тієї що додається, селективність розчинення визначуваної 

речовини (у гетерогенних системах), відсутність побічних процесів, які можуть 

вплинути на концентрацію розчину, що утворюється. 

Показник заломлення бінарних розчинів у багатьох випадках лінійно 

залежить від їх складу, який може бути визначений за допомогою 

калібрувального графіка або наведеної вище формули. Подвійні суміші твердих 

речовин можна аналізувати після їх переводу в розчин певної концентрації. 

Роботу з ІРФ-22 виконують у такому порядку: відкривають верхню 

півкулю вимірювальної головки. Протирають змоченою ефіром ватою 

гіпотенузні грані освітленої А та вимірювальної В призми. Дають ефіру 

випаруватись. Дуже сильно змочувати ефіром півкулі 1 і 3 не потрібно. 

Маховиком 2 повертають вимірювальну головку так, щоб площина нижньої 

півкулі 3 та гіпотенузна площина вимірювальної призми набули 

горизонтального положення. На площину вимірювальної призми наносять 

піпеткою краплю досліджуваної речовини. Піпетка не повинна торкатися 

призми, оскільки призма зроблена із спеціального дуже м'якого свинцевого 

скла. 
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Обережно закривають верхню півкулю вимірювальної головки. Рідину, 

що швидко випаровується, вводять до закритої головки через спеціальний 

боковий паз. Освітлювальне дзеркало 4 встановлюють так, щоб світло від 

джерела потрапляло до освітлювальної призми та рівномірно освітлювало поле 

зору. Дзеркало 5 для освітлювання шкали ставлять в таке положення, щоб 

світло потрапляло до віконця 6, яке освітлює шкалу приладу. Дивлячись в 

зорову трубу 7, фокусують окуляр 8 так, щоб шкалу приладу було чітко видно. 

Обертаючи маховичок 2 та спостерігаючи в окуляр зорової труби 8, знаходять 

межу розподілу світла та тіні. Якщо межа світла та тіні розмита та зафарбована 

в жовто-червоний або синьо-зелений колір, потрібно маховиком 9, обертаючи 

його в будь-якому напрямку, добитися за можливістю більш повного 

знебарвлювання межі; при цьому вона стає чіткою. 

Показник заломлення суттєво залежить від температури. Він зменшується 

на – 5 одиниць в четвертому знакові після коми при підвищенні температури на 

1 градус. Тому перш ніж остаточно вимірювати показник заломлення, потрібно 

забезпечити за допомогою термостату циркуляцію води з температурою 20
0
С в 

спеціальних камерах півкуль вимірювальної головки або внести поправку. Для 

спостереження за постійністю температури біля вимірювальної головки 

вмонтовано термометр 10. 

Коли у вимірювальній головці встановиться температура 20
0
С, необхідно 

маховиком 2 точно поєднати межу розподілу світла та тіні з перехрестям сітки і 

зняти відлік за шкалою показників заломлення. Показник променезаломлення 

вимірюється з точністю до четвертого знака після коми. 

За закінченням виміру ретельно промивають прилад. 

 

3.7 Практичне заняття № 6 

Спектральний аналіз: ІЧ, УФ, ЯМР спектроскопія 

 

ІЧ-спектроскопія 

Фур'є-Інфрачервона спектроскопія 
Аналіз, заснований на використанні Фур'є-перетворення інфрачервоного 

спектра, на сьогодні є одним з найбільше широко застосовуваних як 

практиками, так і вченими, методів ідентифікації полімерів. Випробування 

полягають у тому, що потік інфрачервоного випромінювання направляється на 

зразок, де він частково поглинається, а частково проходить через матеріал. 

Інфрачервоний спектр, що виходить, є таким же індивідуальним відбиттям 

полімеру як відбитки пальців. Результати аналізу відображаються в графічній 

формі на дисплеї. Оскільки ніякі дві індивідуальні структури не дають зовсім 

ідентичні спектри, отриманий спектр рівняється з відомими еталонами для 

матеріалів, що раніше досліджувалися, що дозволяє однозначно ідентифікувати 

аналізований полімер. 

Швидка інфрачервона спектроскопія в близькій області спектра стала 

особливо популярною в останній час. Зразок зазнає опромінення в близькій 

інфрачервоній області, що лежить у діапазоні довжин хвиль від 800 до 200 нм. 

Макромолекули поглинають радіацію різним чином, що в підсумку дає 
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унікальний спектр, що дозволяє ідентифікувати досліджуваний полімер. 

Технологія виміру спектру в близькій інфрачервоній області являє собою 

недорогий високошвидкісний метод, який став альтернативою методу Фур'є-

інфрачервоної спектроскопії. 

На даний час є автоматизовані системи пошуку, за допомогою яких 

можна ідентифікувати будь-яке з'єднання, якщо воно було відоме раніше. Але, 

на жаль, основні завдання, що вирішуються в хімії високомолекулярних сполук, 

пов'язані з синтезом і вивченням властивостей полімерів, будова яких раніше не 

вивчалася. Поглинання в ІЧ-області будь-якої речовини обумовлене 

коливаннями атомів, які пов'язані із зміною міжатомних відстаней (валентні 

коливання) і кутів між зв'язками (деформаційні коливання). ІЧ-спектр є тонкою 

характеристикою речовини. Для ідентифікації полімерів необхідно зняти 

спектр полімеру (у вигляді плівки, в пігулках з KBr, у вигляді розчину) на      

ІЧ-спектрометрі у вигляді залежності відносної інтенсивності світла, що 

проходить, а отже, і світла, що поглинається, від довжини хвилі або хвилевого 

числа. Спектр полімеру має бути добре вирішуваним. При ідентифікації 

полімерних матеріалів, як правило спочатку аналізують наявність смуг 

поглинання в області валентних коливань подвійного зв'язку (3000 і 

1680…1640 см
–1

) та області деформаційних коливань цих зв'язків   

(990...660 см
–1

). Якщо вони є в ІЧ-спектрі, то полімер можна віднести до класу 

ненасичених полімерів. Далі, використовуючи таблиці характеристичних 

частот, роблять повне віднесення інших смуг поглинання до певних атомних 

угрупувань, складовим ланки макромолекули. Інтерпретацію спектру 

ускладнює той факт, що смуги поглинання різних груп можуть перекриватися, 

або зміщуватися в результаті низки чинників. 

Вважається, що ІЧ-спектр малопридатний для визначення чистоти 

речовини, якщо заздалегідь невідомо, які в ній можуть бути домішки. Значні 

кількості домішок можуть залишитися непоміченими, якщо вони мають 

малоінтенсивні смуги поглинання, які до того ж можуть маскуватися 

поглинанням основної речовини або розчинника. Проте, якщо домішка сильно 

поглинає в області, прозорій для основного компонента, ІЧ-спектроскопія може 

виявитися дуже чутливим методом виявлення і кількісного визначення таких 

домішок. Чутливість при визначенні домішок може бути підвищена за рахунок 

збільшення товщини шару речовини і використання диференціального методу, 

при якому в основну кювету поміщають досліджуваний зразок з домішкою, а в 

кювету порівняння – еталонну речовину, що не містить домішки. 

Проте за виглядом спектру можна виявити в продукті присутність 

домішок: чисті з'єднання дають вузькі, добре розділені піки, а наявність в 

зразку декількох речовин приводить до широких погано розділених смуг із-за 

злиття близько розташованих ліній індивідуальних з'єднань. 

За допомогою методу ІЧ-спектроскопії можна також визначити і вивчити 

міжмолекулярні і внутрішньомолекулярні водневі зв'язки, оскільки їх 

утворення призводить: 

– до зрушення смуги у бік менших частот; 
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– розширенню і збільшенню інтенсивності смуги, що відповідає 

валентному ваганню групи, що бере участь в утворенні водневих зв'язків. 

Для вивчення водневих зв'язків зазвичай знімають спектри полімерів при 

декількох концентраціях в неполярному розчиннику. 

Ядерний магнітний резонанс 
Метод ядерно-магнітної спектроскопії є потужним аналітичним способом 

ідентифікації органічних молекул і визначення їх структури. Ядра деяких 

атомів у молекулі можуть перебувати в різних положеннях відносно до 

орієнтації їх спіну. Якщо на таке ядро накласти магнітне поле, то відмінність у 

спінах призводить до розщеплення енергетичних рівнів. Далі на молекулу 

додатково впливають слабким осцилюючим магнітним полем. При деяких 

конкретних і визначених певних частотах наступає резонанс коливань і цей 

ефект реєструється й підсилюється. 

Метод ядерного магнітного резонансу дає повну характеристику 

структури хімічної сполуки, а також надійну ідентифікацію інгредієнтів у 

сумішах. Цей метод дозволяє визначити структуру функціональних груп, яка не 

може бути встановлена іншими аналітичними методами. 

Визначення низькомолекулярних з'єднань, таких як пластифікатори, 

стабілізатори, лубриканти, дуже легко й безпосередньо здійснюються завдяки 

ЯМР-спектрам. 

 

3.8 Практичне заняття № 7 

Мас-спектроскопія 

 

Мас-спектроскопія є дуже корисним інструментом для одержання 

детальної інформації про будову полімеру, причому в цьому методі 

використовуються дуже маленькі кількості речовини. Молекулярна маса 

полімеру та атомна структура з'єднань можуть бути визначені з використанням 

спектрального аналізу. У комбінації з газовою хроматографією мас-

спектроскопія, яка буде називатися в цьому випадку хромато-                         

мас-спектроскопією, надає навіть більші можливості ідентифікації, чим мас-

спектроскопія. 

Процедура аналізу полягає у тому, що досліджувана речовина 

нагрівається й поміщається у вакуумну камеру. На пару впливає електронний 

пучок, який іонізує або молекулу в цілому, або її фрагменти. Іони, що 

утворювалися, прискорюються в електричнім полі, а при проходженні через 

магнітне поле лінії їх руху викривляються, так що напрямок руху залежить від 

швидкості й відношення маси до заряду. Це в підсумку призводить до поділу за 

масою (електромагнітний поділ). Завдяки тому що кінетична енергія більших 

іонів більша, вони рухаються по більш довгій дузі в порівнянні з легкими 

іонами, і це слугує основою для ідентифікації речовини. Після виходу з 

магнітного поля іони збираються в пастки. 
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3.9 Практичне заняття № 8 

Аналіз полімерів методом ДТА і ДСК 

 

Термогравіметричний аналіз 
B останні роки диференціальний термічний аналіз (ДТА) одержав широке 

розповсюдження у фізико-хімічних дослідженнях полімерів. Принцип цього 

методу полягає у вимірюванні температурної залежності різниці температур 

досліджуваного зразка та термічно-інертної порівняльної речовини при 

безперервнім нагріванні або охолодженні. Метод ДТА застосовується для 

реєстрації термічних переходів, при яких змінюється або ентальпія (фазові 

переходи), або теплоємність речовини (склування). Використовувана для 

реалізації цього методу техніка досить проста. Типова апаратура складається з 

аналітичних ваг, програмувальної печі, що нагрівається від електрики, і 

записуючого обладнання. 

Процеси, що супроводжуються тепловими ефектами, приводять до 

виникнення різниці температур між зразком і інертною речовиною, що 

фіксується на термограмах у вигляді піків. Якщо перетворення зв'язані лише зі 

зміною теплоємності (склування), то на термограмах можуть з'явитися 

характерні різкі відхилення (перегони) різниці температур. Навіски полімеру, 

необхідні для дослідження методом ДТА, зазвичай становлять від декількох 

десятків до декількох сотень міліграмів, а швидкості нагрівання найчастіше – 

від 1 до 10
0
С/хв. Останнім часом навіски прагнуть зменшувати до міліграмів, а 

швидкості нагрівання збільшувати до 50
0
С/хв і більше. Методом ДТА 

здійснюють дослідження в широкому інтервалі температур: нижньою межею 

зазвичай є температура рідкого азоту, верхній же практично не обмежений. 

Основною кількісною інформацією в ДТА є температурні характеристики 

перетворень. Звичайна точність визначення температури ±0,5
0
С. Крім того, за 

термограмами можуть бути оцінені теплові ефекти перетворень. Ці оцінювання 

засновані на аналізі площ піків у припущенні, що теплота процесу пропорційна 

площі піка. Для визначення коефіцієнта пропорційності необхідно виконати 

попередні калібровані досліди. 

Однак практика використання ДТА для кількісного визначення теплових 

ефектів показує, що цей коефіцієнт від досліду до досліду вдається відтворити 

лише з невеликою точністю, оскільки він залежить від великого числа часто 

важкоконтрольованих факторів (наприклад, розмір, форма й щільність зразка, 

розташування термопари в зразку, швидкість нагрівання та ін.). Хоча проведена 

велика кількість робіт з дослідження впливу різних факторів на кількісні 

характеристики обумовлені методом ДТА, реальна точність визначення 

теплових ефектів невисока та у кращих випадках може досягати 10–15%. У 

зв'язку із цим слід зазначити, що в деяких роботах із застосування ДТА 

кількісні можливості цього методу явно переоцінюються. 

Цей метод дуже корисний для дослідження полімерів з різними 

добавками й наповнювачами, вміст яких визначається за масою. Так, 

наприклад, вміст скловолокон і мінеральних наповнювачів у полімері може 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB_5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A9%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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бути визначений шляхом повного спалювання полімеру в інертній атмосфері. 

Незгорілий залишок містить тільки скло та інертні наповнювачі. 

Метод термогравіметричного аналізу також використовується для 

ідентифікації інгредієнтів у сумішах, які різняться за відносною стабільністю 

індивідуальних компонентів. 

Диференціальна скануючи калориметрія 
Згідно з методом диференціальної скануючої калориметрії вимірюється 

кількість енергії, поглиненої зразком або, що виділилася зі зразка при 

неперервному підвищенні, або зниженні температури, або при витримці 

матеріалу при постійній температурі. Цей метод є одним з найбільш 

ефективних способів дослідження плавлення, включаючи визначення області 

склування (температура склування – температура, нижче якої аморфні 

речовини втрачають пластичність і стають крихкими), значення температур 

плавлення й кристалізації, а також температури термічної деструкції. Цей метод 

також надає корисну інформацію, що дозволяє визначити ступінь 

кристалічності полімеру і кінетику кристалізації. Застосування методу 

диференціальної скануючої калориметрії також дозволяє судити про наявність 

або відсутність антиоксиданту в полімері, оскільки це впливає на окисну 

стабільність матеріалу. Метод також може використовуватися для визначення 

відносного вмісту компонент у сумішах, блок- і статистичних співполімерах, 

який позначається на характеристиках полімеру в області плавлення. 

Використання техніки диференціального термічного аналізу також надає 

кількісну інформацію про вміст у композиції всіляких добавок, що сприяють 

відділенню виробу від форми, антистатиків, поглиначів ультрафіолетового 

випромінювання, модифікаторів ударної міцності матеріалу. 

Розгляд типових термограм дозволяє судити про поведінку матеріалу у 

всьому температурному діапазоні від температури склування до області 

деструкції, а також про зміни, що відбуваються між цими двома крайніми 

точками. 

Термомеханічний аналіз 
Термомеханічний аналіз призначений для визначення температурної 

залежності розширення або стиску матеріалу, а також для вимірів 

температурних залежностей модуля пружності й в'язкості полімерів. Цей метод 

дозволяє знайти точку розм'якшення й охарактеризувати в’язкоеластичні 

властивості матеріалу у всьому температурному діапазоні. 

Реалізація методу термомеханічного аналізу дуже проста: він 

здійснюється шляхом надання постійного навантаження й виміру змін розмірів 

зразка у вертикальному напрямку, причому експеримент може проводитися як 

у відсутності зовнішнього навантаження, так і при додаванні сил. Метод 

термомеханічного аналізу дуже корисний для характеристики полімерів: він 

дозволяє досить точно визначити такі фізичні властивості матеріалу, як точку 

плавлення, температуру склування, щільність поперечних швів, ступінь 

кристалічності й коефіцієнт термічного розширення. 

 

 



 21 

3.10 Практичне заняття № 9 

Визначення ударної в’язкості полімерів методом Шарпі, Ізода 

 

Поряд із розглянутими механічними методами, в яких зразок полімеру 

перебуває під дією навантаження відносно тривалий час і тому швидкість 

деформації мала (наприклад, при вивченні залежності напруга – подовження 

при зміні твердості), значний інтерес мають дослідження, під час яких до 

матеріалу докладається миттєве велике навантаження. Такі дослідження 

можуть дати інформацію про крихкість і в’язкість матеріалу, зокрема про так 

звану ударну в’язкість. За цим методом вимірюється енергія руйнування зразка 

маятниковим копром (кгссм). При цьому енергія руйнування відноситься до 

одиничної площі поперечного перерізу зразка, тому ударна в’язкість має 

розмірність кгссм/см
2
. Як зразки використовують прямокутні зразки, як 

гладенькі, так із надрізом; відповідно говорять про нормальну ударну в’язкість 

(ап) і про ударну в’язкість з надрізом (ак) (в останньому випадку на 

досліджуваному зразку перед дослідженням роблять V-подібну надсічку, що 

сприяє локалізації напруг при ударі в певному місці). 

Визначення ударної в’язкості та ударної в’язкості з надрізом в основному 

здійснюється двома методами, які відмінні між собою лише способом 

кріплення зразка. 

Під час випробувань на ударну в’язкість при одночасному згині за Шарпі 

зразок кладуть горизонтально на дві опори і б’ють маятниковим копром 

посередині, в той час як за Ізодом зразок із закріпленим нижнім кінцем 

розміщають вертикально, а по вільному верхньому кінці б’ють маятниковим 

копром. 

 

3.11 Практичне заняття № 10 

Ідентифікація полімерної основи 

 

Ідентифікація полімерів – це встановлення тотожності полімеру з якою-

небудь відомою сполукою за вибраними ознаками. 

При ідентифікації полімерів необхідно враховувати низку факторів, які 

значно ускладнюють (порівняно з низькомолекулярними сполуками) 

інтерпретацію одержаних результатів: 

– синтетичні полімери на відміну від низькомолекулярних сполук і 

біополімерів – не є індивідуальними речовинами; зазвичай це макромолекули 

різної довжини, які можуть мати різні кінцеві групи, декілька видів 

розгалужень, різну стехіометрічну будову ланцюгів та ін.; 

– при одержанні необхідних характеристик, для описання полімеру, як 

правило, виникають труднощі експериментального характеру, а саме: полімери 

часто погано розчиняються у відповідних розчинниках, при цьому розчинність 

різних за довжиною і розгалуженістю молекул одного і того ж полімеру може 

бути різною; якщо дослідження виконуються при підвищених температурах, 

часто можуть змінюватись молекулярні маси і молекулярно-масовий розподіл 

полімерів; більшість полімерів лише частково кристалізуються. 

http://asyan.org/potra/%29-%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE+%28arcyriaflavin+A%29%2C+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D1%96%D0%B7+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96+%28%D0%9C%D0%9E%29+%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8Ca/main.html
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Для достатньо повної ідентифікації необхідно знати такі характеристики 

полімеру: належність речовини до високомолекулярних сполук, види кінцевих і 

бокових груп, належність до лінійних, розгалужених чи просторових полімерів; 

молекулярну масу і молекулярно-масовий розподіл; ізомерію основного 

ланцюга макромолекул. 

Належність до високомолекулярних сполук можна визначити за такими 

ознаками: 

– ВМС утворюють в'язкі розчини навіть при умові низьких концентрацій 

ВМС у розчиннику, наприклад 1%-ві розчини ВМС в 20 разів більш в’язкі, ніж 

чистий розчинник; 

– здатність ВМС до великих зворотних високоеластичних деформацій; 

– утворюють високоміцні анізотропні високоорієнтовані волокна і плівки; 

– ВМС набухають у розчинниках. 

Дослідження хімічного складу ВМС по суті не відрізняються від 

звичайного хімічного аналізу органічних сполук. Важливо визначити формулу 

ВМС, для чого необхідно виконати попередні випробування і визначити 

хімічну будову основного ланцюга макромолекул. 

До попередніх випробувань відносяться: ретельна очистка полімеру, 

визначення зовнішнього вигляду, фізичного стану, кольору, прозорості зразка, 

твердості і здатність до розтягування. Фізичні характеристики (температура 

плавлення, щільність, коефіцієнт заломлення) в більшості випадків мають 

обмежене значення, тому що ці характеристики залежать від багатьох 

(незалежних від нас) факторів, наприклад, від попередньої історії синтезу ВМС 

і одержання зразка полімеру, від способу визначення параметру, від фазового 

стану і кількісного співвідношення упорядкованих і неупорядкованих областей 

тощо. 

Важливе випробування – проба у полум'ї. При цьому відмічають легкість 

запалювання, здібність до самозагашування, запах, колір полум'я, утвореної 

пари. Хроматографічний метод аналізу дає більш надійні результати аналізу, 

виключає суб'єктивність, особливо в оцінюванні запаху і виду продуктів 

горіння. Всі ці дані дають широку якісну інформацію про тип полімеру. Часто 

цих характеристик разом з даними інфрачервоної спектроскопії і спектрів 

ядерного магнітного резонансу буває достатньо для однозначної ідентифікації. 

Для встановлення природи полімеру доцільно також визначити його 

розчинність у різних розчинниках. Але потрібно мати на увазі, що розчинність 

полімеру залежить не тільки від хімічної будови макромолекул, але і від їх 

довжини, ступеню розгалуження (або частоти зшивок тримірної сітки) і від 

розташування мономерних ланок в макромолекулі. Тому даних за розчинністю 

в більшості випадків недостатньо для ідентифікації полімеру. 

При елементному аналізі в першу чергу з'ясовують присутність таких 

елементів як S, N, Р, О, галогени. Сульфур, нітроген і галогени визначають 

шляхом сплавлення проб з металічним натрієм. Потім якісно визначають 

присутність карбону і гідрогену. Карбон виявляють за допомогою проби на 

запалювання, гідроген визначають за реакцією утворення H2S при нагріванні 

полімеру з сульфуром. Важче всього визначити оксиген, який в більшості 

http://asyan.org/potra/17.+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB+%D1%82%D0%B0+%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.%28%D0%BB8%D0%BF3%2C4%29a/main.html
http://asyan.org/potra/17.+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB+%D1%82%D0%B0+%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.%28%D0%BB8%D0%BF3%2C4%29a/main.html
http://asyan.org/potra/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fa/main.html
http://asyan.org/potra/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fa/main.html
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випадків не визначають. Прийоми елементного аналізу органічних полімерів 

запозичені з аналізів відповідних низькомолекулярних сполук. 

Хімічні випробування полімерів здійснюють в тих випадках, коли знаємо, 

що у досліджуваних сполуках немає хлору, нітрогену, сульфуру та інших 

(тобто в досліджуваних сполуках містяться тільки карбон, гідроген і оксиген); в 

цьому випадку обов'язково визначають число омилення, для деяких полімерів 

визначають кислотне число і ацетильне число. Ступінь ненасиченості полімерів 

визначають за йодним або бромним числом. Дані за числами омилення, 

кислотним, ацетильним і йодним для різних класів полімерів є і в довідниковій 

літературі. 

Кількість кінцевих груп дають інформацію про довжину і розгалуження 

макромолекул, але визначення кінцевих груп пов'язано з труднощами, 

обумовленими відносно малою кількістю цих груп, а для полімерів зі ступенем 

полімеризації декілька десятків тисяч ця задача зовсім не розв'язується. 

Хімічні методи визначення будови основного ланцюга макромолекули 

базуються на розщепленні молекули (гідролітичне розщеплення, окислювальна 

деструкція, ферментативне розщеплення, гідроліз, дія іонізуючого 

випромінювання) і подальші ідентифікації одержаних продуктів. Методи, 

пов’язані з розщепленням макромолекули на більш прості низькомолекулярні 

продукти, необхідно поєднувати з фізичними методами дослідження: 

інфрачервоною та ультрафіолетовою спектроскопією, методом ядерного 

магнітного резонансу, хроматографією і мас-спектрометрією. 

Для розгалужених і тривимірних полімерів необхідне визначити ступінь 

розгалуження і частоту тривимірної сітки, що пов'язано з методами 

математичної систематики. 

Ця тема практичного заняття є дуже важливою для розуміння 

дослідження структури полімерів, тому для контролю пропонуються 

запитання, за якими студент самостійно може перевірити глибину 

розуміння теми і свої знання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Які фактори необхідно враховувати при ідентифікації полімерів? 

2. Чи можна рахувати константою молекулярну масу полімерів? Чому? 

3. Що таке молекулярно-масовий розподіл в полімері? 

4. Як визначити хімічну будову полімеру? 

5. Які випробування полімеру відносяться до попередніх? 

6. Який порядок виконання елементного аналізу полімеру? Які елементи 

визначаються в першу чергу? 

7. Яким чином визначають хімічну будову основного ланцюга 

макромолекули? Які методи необхідно поєднувати? 

8. Яким чином ідентифікують лінійні, розгалужені і тривимірні 

полімери? 

9. Чому синтетичні полімери не є індивідуальними речовинами? 

10. Чому полімери погано розчиняються у розчинниках? 

http://asyan.org/potra/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%3A+%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2+%D0%B7%D1%96+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%2C+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%97%D1%85+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BCa/main.html
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11. Що відбувається з макромолекулами при набуханні? Як змінюється 

при цьому об'єм полімеру і об'єм системи (полімер + розчинник)? 

12. Які ознаки характеризують належність сполуки до ВМС? 

13. Від чого залежить температура плавлення полімеру? Чому цей 

параметр не дає однозначної відповіді відносно до виду полімеру? 

14. Чим пояснюється здатність полімеру утворювати волокна і плівки? 

 

3.12 Практичне заняття № 11 

Виділення та ідентифікація добавок і наповнювачів 

 

У більшості випадків полімери являють собою складні багатокомпонентні 

суміші. У них, крім високомолекулярної основи (речовини, що зв'язує), входять 

різні наповнювачі, пластифікатори, барвники, стабілізатори та інші спеціальні 

добавки. 

Пластичні маси мають комплекс загальних властивостей, які відрізняють 

їх від багатьох традиційних матеріалів. Для більшості пластичних мас 

характерні легкість, розмаїтість фізико-механічних властивостей, хімічна 

стійкість, мала теплопровідність, високі діелектричні властивості, гарний 

зовнішній вигляд виробів. Деякі пластмаси мають високу прозорість. 

Розглянемо склад полімерів і значення присутності кожного компонента в 

композиції, що наведено в таблиці 1. 

Методи ідентифікації пластичних мас розділяються на 2 групи: 

лабораторні та органолептичні. 

До лабораторних методів відноситься визначення основних хімічних і 

фізико-механічних показників якості виробів із пластмас. 

На практиці для швидкої ідентифікації (розпізнавання) пластичних мас 

зазвичай використовують органолептичні (сенсорні) методи. При 

органолептичних методах розпізнавання пластичних мас звертають увагу на 

зовнішній вигляд, фізико-механічні й структурні особливості поверхні, звук під 

час удару, на характер горіння зразка тощо. 

Встановлення природи пластичних мас доцільніше всього починати з 

визначення кольору, прозорості, гнучкості, характеру зламу, здатності до 

розм'якшення при нагріванні до 70–80
0
С, запаху та характеру горіння. 

Пластичні маси можуть фарбуватися в різні кольори як мінеральними, так 

й органічними барвниками. Однак для деяких пластмас встановлюють 

обмеження у фарбуванні, наприклад, виробу з фенопластів. Їх виготовляють 

зазвичай темних кольорів (чорний, бордо, коричневий). Це пов'язано зі 

швидким старінням полімеру під дією світла та кисню повітря й, як наслідок, 

зміна кольору пластмаси. 

Амінопласти випускають найрізноманітніших яскравих і світлих 

кольорів. Основні види пластмас (вініпласти, пластикати, акрилопласти, 

полістирол, поліетилен, целулоїд, амідопласти, уретанопласти тощо) 

випускаються безбарвними або забарвленими переважно в яскраві кольори. 

Виключення становлять асфальто-пекові пластмаси, що мають чорний колір, і 

політетрафторетилен (тефлон, фторопласт-4) білі кольори. 
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Таблиця 1 

Вплив основних компонентів на властивості полімерів 

№ Назва 

компонента 

Опис компонента Значення компонента у складі 

пластмас 

1 Речовини, що 

зв'язують 

Синтетичні 

високомолекулярні сполуки й 

деякі видозмінені природні 

полімери (ефіри целюлози) 

Головна складова частина, що 

визначає всі основні властивості 

пластмас, їхню здатність 

формуватися при підвищених 

температурах і тиску, а також 

зберігати додану виробу форму 

2 Наповнювачі Різні здрібнені неорганічні й 

органічні матеріали (деревне 

борошно, кварцовий пісок, 

каолін, тальк, дроблена 

слюда та інші 

порошкоподібні і волокнисті 

матеріали - очоси бавовни, 

волокна азбесту, здрібнені 

обрізки тканин і паперу) 

Введення наповнювача підвищує 

механічну міцність і твердість, 

знижує величину усадки 

пластмаси в процесі формування 

виробу. У ряді випадків 

наповнювач підвищує 

теплостійкість і вогнестійкість 

пластмас, полегшує їхню 

переробку й знижує вартість 

3 Газоутворювачі Хімічні сполуки, що 

розкладаються в процесі 

формування виробів під час 

нагрівання з виділенням 

газоподібних речовин 

Вводять до складу для 

отримання газонаповнених 

пластмас (поро- і пінопластів) 

4 Пластифікатори Олієподібні органічні 

речовини, що мають високу 

температуру кипіння 

(переважно складні ефіри 

фталевої і фосфорної кислот) 

Додають, якщо необхідно 

зменшити твердість і крихкість 

полімеру. Пластифікатори 

надають матеріалам і виробам 

еластичність і гнучкість 

5 Барвники Тонко здрібнені пігменти й 

органічні барвники, стійкі до 

температур, при яких 

формується виріб 

Для фарбування пластмас, деякі 

пігменти виконують роль 

наповнювача (окис цинку, 

літопон, сажа). Крім того 

враховується здатність барвника 

прискорювати або затримувати 

старіння пластмаси 

6 Стабілізатори 

(інгібітори) 

Аміни, феноли, сажа тощо Перешкоджають незворотній 

зміні властивостей синтетичних 

смол і пластмас під дією тепла, 

кисню повітря, світла, вологи й 

інших факторів, тобто 

уповільнюють процес старіння 

7 Затверджувачі Формальдегід, діаміни, 

дікарбонові кислоти тощо 

Для переводу полімеру в процесі 

формування виробів у неплавкий 

і нерозчинний стан 
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З імітацією під черепаху (целулоїд), мармур, перламутр випускають 

вироби із целулоїду, полістиролу. Крім того, целулоїд виробляють ще з 

імітацією під бронзу і ріг. 

Прозорими зазвичай виробляють вироби з поліметилметакрилату 

(плексиглас, акрилати, органічне скло), полістиролу і целулоїду. Однак із цих 

пластичних мас можуть виготовлятися також напівпрозорі й зовсім непрозорі 

вироби. 

До прозорих можна віднести також вироби з полівінілхлоридного 

пластика й плівкового поліетилену та поліпропілену, хоча прозорість їх значно 

нижча прозорості органічного скла, полістиролу, целулоїду. 

Характер зламу багато в чому залежить від присутності наповнювачів. У 

ненаповнених пластмас злам склоподібний (полістирол, вініпласт, оргскло 

тощо), а в наповнених – зернистий (вироби із преспорошків фенопластів, 

амінопластів тощо). 

Гнучкість, еластичність пластичних мас на основі полімеризаційних смол 

найчастіше вища гнучкості пластмас, отриманих на базі поліконденсаційних 

полімерів. 

Відносно гнучкими, еластичними є пластмаси на основі 

полівінілхлоридних смол, етиленопласти, амідопласти, уретанопласти, целулоїд 

та ін. Твердими і крихкими є фенопласти, амінопласти, фторопласти тощо. 

Фізико-хімічні особливості властивостей пластичних мас визначають, як 

правило, спосіб їх переробки у вироби. Термопласти у більшості випадків 

переробляються литтям під тиском (наявність літника), видуванням (наявність 

шву), штампуванням і вакуумним формуванням. Типовим методом переробки 

термореактивних пластмас є пресування. 

Відношення пластмас до нагрівання неоднакове. Пластмаси з 

термореактивних смол (фенопласти, амінопласти та ін.) при нагріванні до 70–

80
0
С зберігають свою звичайну твердість, тоді як термопласти 

(полівінілхлорид, поліаміди, поліетилен, полістирол та ін.) – розм'якшуються. 

Деякі пластмаси можна розпізнати за характером звуку під час удару або 

характером їх прикраси. Наприклад, полістирол під час удару дає специфічний 

металевий звук, а органічне скло – глухий звук. Вироби з полістиролу 

найчастіше прикрашають гравіруванням під кришталь, а органічне скло – 

об'ємним гравіруванням. 

 

3.13 Практичне заняття № 12 

Підготовка полімерів для дослідження 
 

Для ряду фізичних і хімічних досліджень іноді необхідна попередня 

обробка полімерів. Методи, які використовуються в технологічних 

промислових процесах для отримання полімерних плівок, ниток та інших 

зразків є часто малодоступні у лабораторних умовах. За цією причиною 

розроблені спеціальні лабораторні методи, які дозволяють отримати необхідні 

зразки для досліджень. 
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Подрібнення полімерів 

Якщо у процесі синтезу і наступних необхідних операцій з виділення, 

очищення (висадження), сушіння полімеру він залишається недостатньо 

подрібненим, то його подрібнюють. Оскільки полімери мають високу в’язкість, 

то звичайне розтирання у ступці, яке використовується в лабораторних умовах 

для низькомолекулярних сполук, як правило – малоефективне і рідко дає 

бажаний результат. Для того, щоб ретельно подрібнити полімер, часто зразок 

дуже охолоджують (наприклад, рідким азотом), що призводить до збільшення 

крихкості полімеру і зразок легко розтирається. Також слід прийняти до уваги, 

що під час розтирання полімеру можуть виникати електростатичні заряди, які 

знімають шляхом змочування зразка невеликою кількістю діетилового ефіру. 

Подрібнення полімеру можна також провести в лабораторних млинах. Слід 

мати на увазі, що при цьому виділяється тепло і внаслідок цього легкоплавкі 

полімери починають текти. Щоб цього уникнути, додають невелику кількість 

сухого льоду (твердого вуглекислого газу). У добре оснащених лабораторіях 

для подрібнення використовують  спеціальні млини з охолодженням, що дуже 

зручно для дослідників. 

Переробка полімерних розплавів 
Під час переробки полімерних розплавів вважається, що при високій 

температурі переробки не відбувається суттєвого розкладу полімеру. Полімери, 

розчини яких важко переробляти внаслідок високої в’язкості або внаслідок 

розкладу при температурі плавлення, можна перевести у в’язкоплинний стан 

пластифікацією або переробляти при нижчих температурах. В якості 

пластифікаторів використовують високо киплячі рідини, сумісні із полімерами, 

наприклад, ефіри фосфорної і фталевої кислот (диоктилфталат), різні 

аліфатичні дикарбонові кислоти. Молекули пластифікатора розміщуються між 

полімерами ланцюжками, що призводить до зменшення міжмолекулярної 

взаємодії (так звана зовнішня пластифікація). Внаслідок цього рухливість 

полімерних ланцюжків зростає, а температура силування знижується. 

Пластифіковані полімери стають гнучкішими і мають нижчу твердість у 

порівнянні із не пластифікованими. 
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