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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні методи 

дослідження продуктів переробки рослинної сировини» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 

(спеціальності) 6.051301 «Хімічна технологія» (8.05130110 «Хімічні 

технології переробки деревини та рослинної сировини»). 

Предмет навчальної дисципліни «Спеціальні методи дослідження 

продуктів переробки деревини та рослинної сировини» охоплює наступні 

основні об’єкти: 

– методи дослідження кінетики полімеризації, структури, 

фундаментальних та технологічних властивостей полімерів та їх розчинів; 

– конструкції, принципи роботи основної та допоміжної апаратури для 

дослідження структури та властивостей ВМС, новітні та сучасні марки 

приладів. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Спеціальні методи 

дослідження продуктів переробки рослинної сировини» викладається після 

вивчення таких дисциплін як «Хімія і фізика полімерів», «Хімія деревини», 

«Деревинознавство та лісове товарознавство», «Технологія і застосування 

полімерів у виробництві деревних плит», «Технологія деревних 

композиційних матеріалів», «Технологія деревних плит і пластиків», 

«Устаткування підприємств з виробництва деревних плит і пластиків», 

«Технологія опорядження деревних плит і пластиків». Викладання 

дисципліни «Спеціальні методи дослідження продуктів переробки деревини 

та рослинної сировини» проводиться паралельно з іншими дисциплінами 

професійного спрямування, а саме «Технологія, обладнання і проектування 

виробництв з переробки рослинної сировини», «Очищення та рекуперація 

промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини», 

«Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці 

рослинної сировини», «Технологія шаруватих пластиків». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Сучасні методи дослідження продуктів переробки деревини та 

рослинної сировини. 

2. Дослідження структури та властивостей полімерів. 

 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальні методи 

дослідження продуктів переробки рослинної сировини» є оволодіння 

студентами знань щодо найважливіших сучасних експериментальних методів 

дослідження продуктів переробки деревини та рослинної сировини у 

науково-дослідницькій та виробничо-технологічній діяльностях. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальні методи 

дослідження продуктів переробки рослинної сировини» є навчити студентів 

розуміти основні методи для встановлення будови, ідентифікації, кількісного 

аналізу продуктів переробки деревини та рослинної сировини, застосування 

різних методів для дослідження властивостей продуктів переробки деревини 

та рослинної сировини. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

1. ЗНАТИ: 

– основні сучасні експериментальні методи ідентифікації продуктів 

переробки деревини та рослинної сировини; 

– особливості проявлення фізико-хімічних властивостей продуктів 

переробки деревини та рослинної сировини; 

– конструкцію та принцип дії спеціальних приладів для характеристики 

та дослідження структури і властивостей конкретного продукту 

переробки деревини та рослинної сировини; 

– фізичні принципи, що лежать в основі роботи спектральних та інших 

приладів; 

– особливості інтерпретації даних, одержаних з різних дослідницьких 

приладів. 

 

2. ВМІТИ: 

– застосовувати сучасні експериментальні методи дослідження для 

встановлення будови продуктів переробки деревини та рослинної 

сировини, їх ідентифікації; 

– визначатись із вибором методу дослідження структури та властивостей 

конкретного продукту переробки деревини та рослинної сировини; 

– виконувати ґрунтовне дослідження структури та властивостей 

конкретного продукту переробки деревини та рослинної сировини; 

– користуватись довідковою та спеціальною літературою при 

дослідженні продуктів переробки деревини та рослинної сировини. 

Відповідно до ОПП та чинного навчального плану формою 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Спеціальні методи 

дослідження продуктів переробки деревини та рослинної сировини» є 

екзамен. 

 

2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1 – Сучасні методи дослідження продуктів 

переробки деревини та рослинної сировини  
 

Тема 1.1 – Вступ. Загальні відомості про методи дослідження 

продуктів переробки деревини та рослинної сировини. Характеристика та 

класифікація методів дослідження. Сучасні тенденції розвитку методів 

дослідження. 
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Тема 1.2 – Загальні методи отримання, виділення та очистки 

продуктів переробки деревини та рослинної сировини. Продукти 

переробки деревини та рослинної сировини для целюлозно-паперової, 

гідролізної та лісохімічної галузей промисловості. 

 

Тема 1.3 – Методи хроматографії. Призначення та характеристика 

методів. Газова хроматографія (капілярна, реакційна, піролітична газова). 

Рідинна хроматографія (іонообмінна, тонкошарова, гелепроникаюча та ін.). 

Метод мас-спектрометрії. Визначення молекулярної маси органічних сполук. 

 

Тема 1.4 – Методи, засновані на взаємодії речовини з 

електромагнітним дослідженням.  

Рентгеноструктурний аналіз і електронографія. Рентгенівська і 

рентгеноелектронна спектроскопія. Електронографія. 

Методи, що використовують ультрафіолетове і видиме світло. 

Спектрофотометричний метод аналізу в УФ- і видимій області. Основи 

абсорбційної спектрофотометрії. Методи, що використовують оптичні 

закони. Методи, засновані на віддзеркаленні світла. Методи, засновані на 

ламанні світла. Рефрактометрія. 

Інфрачервона спектроскопія. Вивчення складу і структури полімерів. 

Визначення складу кополімерів. Вивчення мікроструктури, конфігурації і 

конформації макромолекул. Визначення температурних переходів у 

полімерах. Дослідження окислення і механодеструкція полімерів. Лазерна 

аналітична спектроскопія. Лазерно-індукований емісійний спектральний 

аналіз (LIESA). Лазерний флуоресцентний аналіз. 

Методи радіоспектроскопії. Метод ядерного магнітного резонансу. 

Вивчення ступеня перетворення мономерів у процесі полімеризації. 

Конформаційний аналіз полімерів. Дослідження молекулярних рухів у 

полімерах. Дослідження сумісності компонентів і міжмолекулярних 

взаємодій при змішуванні полімерів. Вивчення деформації і течії полімерів. 

Електронний парамагнітний резонанс. Дослідження радикалів у полімерах. 

Вивчення молекулярних рухів у полімерах. Ядерний квадрупольний 

резонанс. 

Електрохімічні методи аналізу. Потенціометричний метод аналізу. 

Метод кондуктометрії. Кулонометричний метод аналізу. 

Вольтамперометричні методи. Полярографічний метод аналізу. Інверсійні 

електрохімічні методи. Високочастотні методи. 

 

Змістовий модуль 2 – Дослідження структури та властивостей 

полімерів  

 

Тема 2.1. – Вивчення молекулярної маси, розгалуженості та 

взаємодії макромолекул. Середньочислова та середньомасова молекулярна 
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маса. Визначення ММР полімерів. Аналіз функціональності олігомерів. 

Вивчення розгалуженості макромолекул. Дослідження міжмолекулярних 

взаємодій у полімерах.  

 

Тема 2.2 – Вивчення надмолекулярної структури полімерів, 

питомого об’єму та густини. Методи мікроскопії. Скануюча електронна 

мікроскопія. Інтерференційно-дифракційні методи. Дослідження 

кристалізації методом ЕПР. Визначення ступеня кристалічності, розмірів 

кристалітів, орієнтації в полімерах.  

 

Тема 2.3 – Методи визначення температури склування полімерів. 

Статистичні методи. Динамічні методи. Динамічні механічні методи. 

Еклектичні методи.  

 

Тема 2.4 – Методи дослідження стійкості полімерів до зовнішніх 

дій. Вивчення процесів термічного старіння. Методи термічного аналізу 

полімерних матеріалів. Термогравіметричний метод. Методи 

диференціального термічного аналізу. Диференційна скануюча калориметрія. 

Окислювальне старіння полімерів. Оцінка хімічної стійкості полімерів. 

 

Тема 2.5 – Приклади комплексного застосування методів аналізу 

при дослідженні полімерів. Методи дослідження полімерних сумішей. 

Експрес-методи ідентифікації полімерів. Піролітична газова хроматографія. 

Застосування ІЧ- та ЯМР-спектроскопії.  

 

3 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Лабораторні заняття передбачені навчальним планом. Мета проведення 

лабораторних занять полягає у тому, щоб на прикладах закріпити лекційний 

матеріал, ознайомити студентів з сучасними експериментальними методами 

ідентифікації продуктів переробки деревини та рослинної сировини, а також 

полімерів; особливостями проявлення фізико-хімічних властивостей 

полімерів; конструкцією та принципом дії спеціальних приладів для 

характеристики та дослідження продуктів переробки деревини і рослинної 

сировини; фізичними принципами, що лежать в основі роботи спектральних 

та інших приладів; особливостями інтерпретації даних, одержаних з різних 

дослідницьких приладів. 

 

Перелік тем лабораторних занять 

 

Лабораторне заняття № 1 

Отримання, виділення та очищення продуктів переробки деревини та 

рослинної сировини. 
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Лабораторне заняття № 2 

Метод ІЧ-спектроскопії для дослідження деревини та її похідних. 

Лабораторне заняття № 3 

Вивчення продуктів хімічної переробки деревини методом 

термомеханічної спектроскопії. 

Лабораторне заняття № 4 

Кількісна оцінка фізичних властивостей природних полімерів та їх 

похідних на основі хімічної будови. 

Лабораторне заняття № 5 

Визначення виду полімеру за описом зовнішніх ознак. 

Лабораторне заняття № 6 

Вивчення поведінки полімерних сполук у полум’ї. Вивчення зміни 

полімерів під час сухої перегонки. 

Лабораторне заняття № 7 

Вивчення поведінки полімерів у розчинниках. 

Лабораторне заняття № 8 

Якісне вивчення складу полімерів. 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ І КОНТРОЛЬНІ 

ЗАВДАННЯ 

 

4.1 Питання до екзаменаційних білетів 

1. Характеристика та класифікація методів дослідження продуктів преробки 

деревини та рослинної сировини.  

2. Спектрофотометричний метод аналізу в УФ- і видимій області. 

3. Продукти переробки деревини та рослинної сировини для целюлозно-

паперової галузі промисловості. 

4. Рентгенівська і рентгеноелектронна спектроскопія. 

5. Основи абсорбційної спектрофотометрії. 

6. Продукти переробки деревини та рослинної сировини для гідролізної 

галузі промисловості. 

7. Методи радіоспектроскопії. Метод ядерного магнітного резонансу. 

8. Дослідження кристалізації полімерів методом ЕПР. 

9. Ядерний квадрупольний резонанс. 

10. Кулонометричний метод визначення речовини. 

11. Застосування рідинної хроматографії для аналізу синтетичних і 

природних полімерів. 

12. Застосування інфрачервоної спектроскопії для структурного аналізу й 

ідентифікації полімерів. 

13. Визначення виду полімеру за допомогою таблиць розпізнавальних 

зовнішніх ознак стандартних зразків полімерів та пластмас. 
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14. Проведення сухої перегонки полімерної сполуки з метою визначення 

передбачуваної речовини.  

15. Вивчення розчинності у розчинниках полімерів з метою виявлення 

незалежності невідомого зразка до визначеного класу полімерних сполук. 

16. Якісне визначення складу полімерів за допомогою елементного аналізу 

продуктів їхньої деструкції на наявність гетероатомів фтору, хлору, брому, 

сульфуру, нітрогену, фосфору, силіцію. 

17. Якісне визначення полімерів випробовуваннями в їх складі присутності 

функціональних груп. 

18. Визначення полімерних сполук, які виділяють при піролізі мономер. 

19. Ознаки полімерних сполук, які виявляються під дією на них полум’я та за 

сухої перегонки. 

20. Визначення температурних переходів у полімерах. 

21. Дослідження окислення і механодеструкція полімерів. 

22. Лазерна аналітична спектроскопія. 

23. Розчинники для інфрачервоної спектроскопії полімерів. 

24. Смуги поглинання полімерів в інфрачервоній області. 

25. Смуги поглинання полімерів в  ультрафіолетовій області. 

26. Області характеристичного поглинання функціональних груп у складі 

полімерів. 

27. Якісний аналіз поліолефінів, полівінілхлориду, полістиролу за 

інфрачервоними спектрами поглинання. 

28. Сутність та види газової хроматографії (капілярна, реакційна, піролітична 

газова). 

29. Сутність та види рідинної хроматографії (іонообмінна, тонкошарова, 

гелепроникаюча та ін.). 

30. Методи, що використовують оптичні закони (фотокалориметрія, 

світлорозсіювання, рефрактометрія та ін.). 

31. Вивчення процесів термічного старіння полімерів. 

32. Методи термічного аналізу полімерних матеріалів.  

33. Термогравіметричний метод.  

34. Методи диференціального термічного аналізу.  

35. Сутність диференційної скануючої калориметрії.  

36. Окислювальне старіння полімерів.  

37. Оцінка хімічної стійкості полімерів. 

38. Методи визначення температури склування полімерів. 

39. Визначення ступеня кристалічності. Методи мікроскопії. 

40. Дослідження орієнтації в полімерах. Методи мікроскопії. 

41. Методи визначення молекулярної маси, розгалуженості та взаємодії 

макромолекул. 

42. Методи визначення в’язкості розплавів та розчинів полімерів. Капілярна 

віскозиметрія. 
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43. Методи визначення в’язкості розплавів та розчинів полімерів. Ротаційна 

віскозиметрія. 

44. Середньочислова та середньомасова молекулярна маса. Методи 

визначення ММР полімерів. 

45. Методи радіоспектроскопії. Метод ядерного магнітного резонансу (ЯМР). 

46. Методи радіоспектроскопії. Метод електронного парамагнітного 

резонансу. 

47. Рентгеноструктурний аналіз та електронографія. 

48. Рентгенівські та радіографічні методи дефектоскопії. 

49. Методи хроматографії. Призначення та характеристика методів. 

50. Аналіз функціональності полімерів. Визначення розгалуженості 

макромолекул.  

51. Аналіз функціональності полімерів. Визначення міжмолекулярних 

взаємодій. 

52. Дослідження орієнтації в полімерах.  

53. Визначення ступеня кристалічності полімерів. 

54. Вивчення властивостей полімерів у тонких плівках. Поверхневі 

властивості плівок.  

55. Вивчення властивостей полімерів у тонких плівках. Атомно-силова 

мікроскопія. 

56. Оптичні властивості полімерів. Прозорість полімеру. 

57. Механічні методи дослідження властивостей полімерних сполук. 

Динамічний механічний аналіз. 

58. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія.  

59. Електрохімічні методи аналізу. Кондуктометрія. 

60. Хімічний аналіз полімерів. Визначення ненасиченості полімерів. 

4.2 Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання 

Варіант Питання Варіант Питання 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

16 

17 

18 

19 

20 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

21 

22 

23 

24 

25 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

11 

12 

13 

14 

15 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 



10 

 

5 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1. Методы исследования древесины и ее производных: Учебное 

пособие / Н.Г. Базарнова, Е.В. Карпова, И.Б. Катраков и др.; Под ред.                  

Н.Г. Базарновой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – 160 с. 

2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств 

полимеров: учебное пособие / И.Ю. Аверко-Антонович, Р.Т. Бикмуллин. – 

Казань: КГТУ, 2002. – 604 с.  

3. Сутягин В.М. Физико-химические методы исследования полимеров: 

учебное пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. – Томск: Изд. ТПУ, 2010. – 

140 с. 

4. Замышляева О.Г. Методы исследования современных полимерных 

материалов: учебно-методическое пособие / О.Г. Замышляева. – Нижний 

Новгород: НГУ, 2012. – 90 с. 

5. Дубініна А.А. Ідентифікація пластмас: підручник / А.А. Дубініна та 

ін. – Х.: Світ книг, 2014. – 242 с.  

6. Казицина Л. А., Куплетская Н. Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-

спектроскопии в органической химии: [учеб. пособие для вузов] /                     

Л. А. Казицина, Н. Б. Куплетская. – М.: Высш. шк., 1975. – 264 с. 

 

 

Допоміжна література 

1. Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН                  

В.П. Черних. – Х.: НФАУ, 2014. – 152 с. 

2. Хмельницкий Р.А. Пиролитическая масс-спектрометрия 

высокомолекулярных соединений / Хмельницкий Р.А., Лукашенко И.М., 

Бродский Е.С. – М.: Химия, 1980. – 280 с. 

3. Клюев Н. А. Современные методы масс-спектрометрического 

анализа органических соединений / Н. А. Клюев,  Е. С. Бродский // Рос. хим. 

ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). – 2002. – Т. XLVI. – № 4. –             

С. 57-63. 

4. Семушин А.М. Инфракрасные спектры поглощения ионообменных 

материалов / Семушин А.М., Яковлев Е.В., Иванова Е.В. – Л.: Химия, 1980. – 

95 с. 

5. Электрические свойства полимеров / [Лобанов А.М., Романовская 

О.С., Эйдельнант М.П. и др.]; под ред. Б.И. Сажина. – [3-е изд.]. – Л.: Химия, 

1986. – 224 с. 

6. Липатов Ю.С., Шилов В.В., Гомза Ю.П., Кругляк Н.Е. 

Рентгенографические методы исследования полимеров. – К.: Наук. думка, 

1982. – 296 с. 
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7. Хмельницкий Р.А. Хромато-масс-спектрометрия /                                 

Р.А. Хмельницкий, Е.С. Бродский. – М.: Химия, 1984. – 212 с. 

8. Шпак А.П., Шилов В.В., Шилова О.А., Куницкий Ю.А. Диагностика 

наносистем. Многоуровневые фрактальные наноструктуры. Часть II. – К., 

2004. – 112 с. 

9. Новое в методах исследования полимеров: Сборник переводов и 

обзоров из иностранной периодической литературы / Под ред. З.А. Роговина. 

– М.: Мир, 1968. – 375 с.  

10. Ван Клевелен Д. В. Свойства и химическое строение полимеров /    

Д. В.  Ван Клевелен / Пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. – М.: Химия, 1976. 

– 415 с. 

11. Строение и реакционная способность ионов органических 

соединений в газовой фазе / Под ред. акад. Г.А. Толстикова. – Уфа.: БФАН 

СССР, 1986. – 147 с. 

12. Методы идентификации полимеров: Учеб. пособие /                     

Прокопов Н.И., Лобанов А.Н., Лобанова Н.А.; МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 

– М: ИПЦ МИТХТ, 2013. – 76 с. 

13. Кочнев А.М. Термический анализ полимеров / Казан. гос. технол. 

ун-т; А.М. Кочнев и др. – Казань, 2007. – 37 с. 
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