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ПЕРЕДМОВА 
 

Предмет навчальної дисципліни „Технологія виробництва 

високомолекулярних сполук” охоплює наступні основні об’єкти: мономери, 

полімери полімеризаційного та поліконденсаційного типу, основні 

закономірності синтезу полімерів з мономерів, способи їх одержання, 

технологія виконання, властивості та використання полімерів в народному 

господарстві.  

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам, 

науковим співробітникам теоретичні та практичні основи знань способів 

одержання полімерів, їх властивостей, засвоєння існуючих, розробки і 

впровадження нових ефективних технологій виробництва, модифікації 

полімерів і пластичних мас на їх основі.  

Викладання дисципліни „Технологія виробництва високомолекулярних 

сполук” здійснюється після опанування студентами таких загальноосвітніх 

фундаментальних дисциплін як «Загальна і неорганічна хімія», «Фізика», 

«Органічна хімія», «Фізична хімія», «Аналітична хімія та інструментальні 

методи аналізу» та інші.  
 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

1. ЗНАТИ: 

1.1. Терміни і поняття, що використовуються в хімії і фізиці 

високомолекулярних сполук, і які рекомендовані комісією IUPAC. 

1.2. Класифікацію і номенклатуру полімерів. 

1.3. Хімізм одержання полімерів різними механізмами: радикальним, 

іонним, іонно-координаційним. 

1.4. Методи синтезу найбільш поширених полімеризаційних, 

поліконденсаційних полімерів і технології їх здійснення. 

1.5. Вплив всіх можливих факторів на якість полімерів при синтезі. 

1.6. Основні види пластичних мас, технології їх одержання.  

1.7. Способи модифікації поліконденсаційних полімерів і технології їх 

здійснення.  

1.8. Властивості пластичних мас та області їх застосування.  

2. ВМІТИ: 

2.1. Писати хімічні реакції, які покладені в основу одержання полімерів, 

побічні реакції, які призводять до розгалуження, затвердження, деструкції та 

іншим недолікам.  

2.2. З опису процесу, визначити спосіб одержання полімеру з розділенням 

технологічного процесу за стадіями, запропонувати основне обладнання для 

виконання цього процесу.  

2.3. Вибирати оптимальну технологію виробництва полімеру з 

екологічних та економічних міркувань. 

2.4. Спрогнозувати властивості полімерів, запропонувати методи їх 

переробки та галузі застосування.  
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Студенти слухають лекції, з ними проводяться практичні заняття. Окрім 

аудиторних занять, предмет вивчається студентами самостійно. При вивченні 

дисципліни рекомендується письмово відповісти на питання для самоперевірки, 

що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 

– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

– прослуховування лекцій згідно з навчальним планом; 

– практичні заняття з курсу; 

– самостійна робота (підготовка до лекцій; підготовка до практичних 

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

контрольних заходів); 

– виконання домашніх завдань; 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання заліків та іспитів з дисципліни. 

Згідно з навчальним графіком студенти денної форми навчання 

виконують і захищають модульні контрольні роботи. 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, 

завдання на яку вказане далі в методичних вказівках. Варіант контрольної 

роботи визначається викладачем. Контрольна робота, яка виконана не 

відповідно до вказаного варіанта, викладачем не перевіряється і не 

зараховується. У кінці контрольної роботи студенту необхідно навести список 

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

бути виконана у терміни, що визначає навчальний графік, 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. 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

 

1. Технология пластических масс / Под ред. В.В. Коршака. – М.: Химия, 

1985. – 559 с. 

2. Николаев А. Ф. Технология пластических масс. – М.: Химия, 1977. – 

367 с. 

3. Григорьев А.Г., Федотова О.Я. Лабораторний практикум по 

технологии пластических масс. – М.: Высш. шк, 1986. – 495 с. 

 

Допоміжна література 

 

1. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів. – 

Львів: Видавництво « Бескид Біт», 2006 – 495 с. 

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

високомолекулярних сполук. – Д.: УДХТУ, 2002. – 560 с. 
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3. Соколов Л.Б. Основы синтеза полимеров методом поликонденсации. – 

М.: Химия, 1988. – 288 с. 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

"Технологія виробництва високомолекулярних сполук" для студентів III курсу 

спеціальності 7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» / 

Укл.: Н.П.Зайцева, О.В. Лакіза. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2008. – 42 с.  
 

3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО 

ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Практичне заняття № 1 (1 тиждень, 10 т/м, 2 години) 
 

Тема: Основні поняття технології високомолекулярних сполук. 

Основні відомості про способи одержання полімерів за реакцією 

полімеризації 
 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати компоненти для отримання пластичних мас. Зв'язуючі, 

наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, змазуючі речовини, порофори та 

інші добавки. Класифікація пластичних мас. 

Розглянути радикальну та іонну полімеризацію, полімеризацію в газовій 

фазі, масі, суспензії, емульсії, середовищі органічного розчинника. 

Охарактеризувати ці способи. Фактори, що впливають на процес полімеризації: 

температура, тиск, концентрація ініціатору, каталізатору та інші. 
 

Практичне заняття № 2 (3 тиждень, 10 т/м, 2 години) 
 

Тема: Поліетилен  
 

Діяльність студентів: 

Навести особливості одержання поліетилену низької та високої густини 

при середньому, високому та низькому тиску в рідкій фазі. Розглянути вплив 

технологічних параметрів процесу (ініціатор, каталізатор, тиск, температура) на 

будову поліетилену, властивості, основні галузі його використання. Техніка 

безпеки при виробництві поліетилену. 

 
Практичне заняття № 3 (5 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

Тема: Пластичні маси на основі ПВХ 

 

Діяльність студентів: 

Розглянути технологію виробництва полівінілхлориду. Охарактеризувати 

вихідну сировину та готовий продукт. Пластичні маси на основі ПВХ  

(вініпласт, пластикат та пластизолі). Одержання, властивості та галузі 

практичного використання. Техніка безпеки та охорона навколишнього 

середовища. 

Полівініліденхлорид, властивості і застосування. 
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Практичне заняття № 4 (7 тиждень, 10 т/м, 2 години) 
 

Тема: Політетрафторетилен (фторопласт-4). Політрифторхлоретилен 

(фторопласт-3) 
 

Діяльність студентів: 

Навести особливості полімеризація тетрафторетилену. Волокнистий та 

дисперсійний політетрафторетилен. Властивості та галузі застосування 

фторопласту-4. 

Розглянути технологію одержання політрифторхлоретилену. 

(фторопласт-3). Охарактеризувати вихідну сировину та готовий продукт. Галузі 

застосування фторопластів. Охорона навколишнього середовища при 

виробництві галогенвмісних полімерів. 
 

Практичне заняття № 5 (2, 4, 6 тиждень, 11 т/м, 6 годин) 
 

Тема: Полістирол. Матеріальні розрахунки 
 

Діяльність студентів: 

Порівняти способи одержання полістиролу (блочну, суспензійну та 

емульсійну полімеризацію стиролу). Переваги та недоліки кожного з них та 

властивості готового продукту. Вплив технологічних параметрів на 

молекулярну масу та молекулярно-масовий розподіл полістиролу. Галузі 

використання полістиролу. 

Згідно з завданням, виданого викладачем, провести матеріальні 

розрахунки виробництва полістиролу. 
 

Практичне заняття № 6 (8 тиждень, 11 т/м, 2 години) 
 

Тема: Полівініловий спирт 
 

Діяльність студентів: 

Навести характеристику мономерів та особливості одержання 

полівінілового спирту. Властивості та галузі застосування ПВС. Техніка 

безпеки та охорона навколишнього середовища. 
 

Практичне заняття № 7 (1 тиждень, 12 т/м, 2 години) 
 

Тема: Полімери ефірів акрилової і метакрилової кислот 
 

Діяльність студентів: 

Розглянути сировину для одержання поліакрилатів. Полімеризація ефірів 

акрилової та метакрилової кислот в блоці, суспензії та емульсії. Технологія 

виробництва поліметилметакрилату (органічного скла). Апаратурно-

технологічне оформлення процесу. Властивості поліакрилатів і галузі їх 

застосування. Техніка безпеки та захист навколишнього середовища при 

виробництві поліакрилатів. 
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Практичне заняття № 8 (3 тиждень, 12 т/м, 2 години) 
 

Тема: Співполімери метилметакрилата 
 

Діяльність студентів: 

Навести особливості суспензійної співполімеризації метилметакрилата і 

стиролу. Властивості та галузі застосування співполімерів метилметакрилата. 

Техніка безпеки, охорона навколишнього середовища. 
 

Практичне заняття № 9 (5 тиждень, 12 т/м, 2 години) 
 

Тема: Поліакрилонітрил 
 

Діяльність студентів: 

Вказати варіанти технологічного процесу отримання поліакрилонітрилу. 

Властивості та використання поліакрилонітрилу. Навести особливості 

співполімерів акрилонітрилу.  
 

Практичне заняття № 10 (7 тиждень, 12 т/м, 2 години) 
 

Тема: Поліакриламід 
 

Діяльність студентів: 

Визначити закономірності полімеризації акриламіду. Властивості 

полімеру та вихідної сировини. Застосування поліакриламіду. 
 

Практичне заняття № 11 (1 тиждень, 13 т/м, 4 години) 
 

Тема: Основні закономірності реакції поліконденсації 
 

Діяльність студентів: 

Навести: основні закономірності реакції поліконденсації, види 

поліконденсації, способи проведення поліконденсації, їх характеристику, 

недоліки та переваги. Знати, як впливають різні фактори на процес 

поліконденсації.  

 

Практичне заняття № 12 (3 тиждень, 13 т/м, 6 годин) 

 

Тема: Поліефіри. Матеріальні розрахунки 

 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати сировину для виробництва поліефірів. Навести 

особливості одержання складних поліефірів (поліетилентерефталату, 

полікарбонатів, алкідних смол та ін.). Розглянути вплив різних технологічних 

факторів на властивості складних поліефірів. Галузі застосування. 

Згідно з завданням, виданого викладачем, провести матеріальні 

розрахунки виробництва конкретного поліефіру. 
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Практичне заняття № 13 (5 тиждень, 13 т/м, 2 години) 

 

Тема: Поліаміди 

 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати сировину, з якої одержують поліаміди. Навести 

закономірності синтезу, загальні методи одержання та номенклатуру 

поліамідів. 

Більш детально розкрити технологію та апаратурно-технологічне 

оформлення процесів одержання полікапроаміду, полігексаметиленадіпаміду, 

ароматичних поліамідів. Навести основні властивості та галузі застосування 

поліамідів. 

 

Практичне заняття № 14 (7 тиждень, 13 т/м, 4 години) 

 

Тема: Поліуретани, епоксидні смоли 

 

Діяльність студентів: 

Навести характеристику мономерів та особливості одержання 

поліуретанів; епоксидних смол. Розкрити закономірності синтезу та тужавіння. 

Властивості та галузі застосування в якості клеїв, плівок, лаків, емалей, 

конструкційних матеріалів. Техніка безпеки та охорона довкілля.   

 

Практичне заняття № 15 (1 тиждень,  14 т/м, 2 години) 

 

Тема: Аміноальдегідні олігомери 

 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати сировину для одержання аміноальдегідних олігомерів. 

Навести хімізм конденсації карбаміду та меламіну з формальдегідом. Розкрити 

технологічні особливості виробництва карбамідоформальдегідних і 

меламіноформальдегідних смол. Вказати, які пластичні маси отримують на 

основі аміноальдегідних смол. Пінопласт «Міпора», технологія одержання. 

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища при виробництві 

аміноальдегідних олігомерів. 

 

Практичне заняття № 16 (3; 5 тиждень, 14 т/м, 4 години) 

 

Тема: Фенолоальдегідні олігомери. Матеріальні розрахунки 

 

Діяльність студентів: 

Вказати, на основі якої сировини одержують фенолоальдегідні олігомери. 

Висвітлити закономірності синтезу та тужавіння; виробництво новолачних і 

резольних олігомерів; апаратурне оформлення процесу. Охарактеризувати 

основні властивості новолачних і резольних смол. Фенолфурфурольні та 
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резорциноформальдегідні олігомери. Особливості синтезу. Техніка безпеки та 

захист довкілля. 

Згідно з завданням, виданого викладачем, провести матеріальні 

розрахунки виробництва конкретного фенолоальдегідного олігомеру. 

 

Практичне заняття № 17 (7 тиждень, 14 т/м, 2 години) 

 

Тема: Фуранові полімери 

 

Діяльність студентів: 

Навести характеристика цього класу полімерів, сировини для одержання 

фуранових полімерів. Розкрити хімізм процесу утворення фурфурольних, 

фурилових і фурфуролацетонових олігомерів. Схеми виробництва. Властивості 

та застосування. Техніка безпеки та охорона довкілля.   

 

Домашнє завдання № 1 (10 т/м, 3 години) 

Тема: 1.4 Полімери на основі похідних етилену зі складними 

замісниками. 

 

Домашнє завдання № 2 (10 т/м, 3 години) 

Тема: 1.10 Методи одержання полімерів на основі α- і β-оксидів олефінів.  

 

Домашнє завдання № 3 (11 т/м, 3 години) 

Тема: 2.6 Полівінілацеталі та прості ефіри полівінілового спирту.  

 

Домашнє завдання № 4 (14 т/м, 3 години) 

Тема: 5.2 Аніліноформальдегідні смоли 

 

Домашнє завдання № 5 (15 т/м, 3 години) 

Тема: 6.7 Види наповнювачів і класифікація пластичних мас на їх основі. 

 

4. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

 

Питання, на основі яких формуються засоби діагностики  

(питання до екзаменаційних білетів) 

 

Полімерізаційні процеси 

(Змістовні модулі 1, 2, 3) 

1. Поняття «Пластичні маси». Класифікація пластичних мас. 

2. Реакція полімеризації. Загальні закономірності радикальної 

полімеризації. 

3. Методи проведення радикальної полімеризації. Апаратурне 

оформлення. 

4. Поліетилен високого тиску. Хімізм процесу. Технологія виробництва в 

апараті трубчастого типу. Вплив факторів на процес. 
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5. Виробництво поліетилену середнього тиску в рідкій фазі. Хімізм, 

технологія процесу. Властивості та області застосування. 

6. Виробництво поліетилену низького тиску в рідкій фазі. Хімізм, 

властивості та області застосування. 

7. Виробництво поліетилену низького тиску в газовій фазі. Хімізм, 

технологія одержання, властивості і застосування. 

8. Виробництво поліпропілену на каталізаторах Циглера-Натта. Хімізм, 

технологія процесу. Вплив складу каталізаторного комплексу на структуру 

полімеру. Властивості і застосування. 

9. Виробництво поліізобутилену. Хімізм, технологія, властивості 

поліізобутилену і його застосування. 

10.  Виробництво блокового полістиролу. Особливості полімеризації 

стиролу в масі. Виробництво блокового полістиролу в масі методом неповної 

конверсії. Переваги і недоліки методу. Властивості і застосування. 

11.  Виробництво суспензійного полістиролу. Хімізм, технологія, 

властивості й області застосування суспензійного полістиролу і співполімерів 

на його основі. 

12.  Виробництво емульсійного полістиролу. Хімізм, технологія, 

властивості й області застосування емульсійного полістиролу і його 

співполімерів. 

13.  Виробництво удароміцного полістиролу. Хімізм, технологія 

блокового способу. 

14.  Виробництво удароміцного полістиролу блочно-емульсійним 

способом. Хімізм, технологія, властивості й області застосування. 

15.  Виробництво АБС-пластиків, емульсійним способом. Хімізм, 

технологія, властивості й області застосування. 

16.  Виробництво пінополістиролу пресовим та безпресовим методами. 

Характеристика цих методів, переваги та недоліки, властивості та області 

застосування. 

17.  Виробництво пінополістиролу безперервним методом. Властивості й 

області застосування. 

18.  Виробництво ПВХ у масі. Особливості полімеризації, хімізм 

одержання, технологія, властивості та області застосування. 

19.  Виробництво суспензійного ПВХ. Хімізм одержання, технологія, 

властивості й області застосування. 

20.  Виробництво емульсійного ПВХ. Хімізм, технологія, властивості й 

області застосування. 

21.  Технологія одержання вініпласту. Властивості й області застосування. 

22.  Технологія одержання пластикату і пластизолю. Властивості й області 

застосування. 

23.  Технологія одержання спіненого ПВХ. Властивості й області 

застосування. 

24.  Властивості співполімерів на основі вінілхлориду, області 

застосування. 
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25.  Виробництво політетрафторетилену (фторопласта-4). Хімізм, 

технологія, властивості та області застосування. 

26.  Виробництво політрифторхлоретилену (фторопласта-3). Хімізм, 

технологія, властивості та області застосування. 

27.  Виробництво поліметилметакрилату блоковим способом. Хімізм, 

технологія, властивості та області застосування. 

28.  Виробництво поліметилметакрилату суспензійним способом. Хімізм, 

технологія, властивості та області застосування. 

29.  Виробництво поліметилметакрилату емульсійним способом і в 

розчині. Переваги і недоліки цих способів. Властивості полімерів та їх 

застосування. 

30.  Виробництво поліакрилонітрилу емульсійним методом. Хімізм, 

технологія одержання, властивості й області застосування. 

31.  Виробництво поліакрилонітрилу в розчинах. Особливості методів. 

Властивості та області застосування. 

32.  Поліакриламід. Хімізм, технологія, виробництво, властивості і 

застосування. 

33.  Виробництво полівінілацетату в розчині. Хімізм, технологія, 

властивості та області застосування. 

34.  Виробництво емульсійного і суспензійного полівінілацетату. Хімізм, 

технологія отримання, властивості та області застосування. 

35.  Полімери простих вінілових ефірів. Особливості полімеризації, 

хімізм, властивості та області застосування. 

36.  Виробництво полівінілкарбазолу і полівінілпіролідону. Хімізм 

одержання, властивості та області застосування. 

37.  Виробництво полівінілпіридинів та індено-кумаронової смоли. 

Хімізм, властивості й області застосування. 

38.  Виробництво поліформальдегіду (гомополімера). Хімізм, особливості 

одержання, апаратурне оформлення технологічного процесу, властивості й 

області застосування. 

39.  Хімізм, технологія одержання поліформальдегіду співполімеризацією 

з діоксоланом. Властивості й області застосування поліацеталей. 

40.  Виробництво поліалкіленоксидів. Хімізм, особливості полімеризації, 

властивості й області застосування. 

41.  Виробництво пентапласту. Хімізм, властивості й області 

застосування. 

 

Поліконденсаційні процеси. Модифікація полімерів 

(Змістовні модулі 4, 5, 6) 

1. Реакції поліконденсації. Особливості реакцій поліконденсації. Методи 

проведення реакцій поліконденсації. 

2. Особливості поліконденсації фенолу з альдегідами. Кислотний та 

основний каталіз одержання фенолоальдегідних олігомерів. 

3. Виробництво новолачних фенолформальдегідних смол. Хімізм, 

технологія одержання, властивості й області застосування. 
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4. Виробництво резольних фенолформальдегідних смол. Хімізм, 

технологія одержання, властивості, застосування. 

5. Виробництво фенолофурфурольних смол. Особливості конденсації 

мономерів, властивості, застосування, цих олігомерів. 

6. Резорцинформальдегідні смоли. Особливості одержання, властивості, 

застосування. 

7. Модифіковані фенолформальдегідні смоли. Властивості й області 

застосування. 

8. Виробництво прес-порошків, волокнитів, фаолітів і шаруватих 

пластиків на основі фенолформальдегідних смол. 

9. Особливості одержання карбамідоформальдегідних олігомерів. Вплив 

різних факторів на будову продуктів, що утворюються. Затвердження 

карбамідоформальдегідних олігомерів. 

10.  Технологія виробництва карбамідоформальдегідних смол, їх 

властивості й області застосування. 

11.  Особливості одержання меламіноформальдегідних смол, хімізм, 

технологія одержання, їх властивості і застосування. 

12.  Модифікація аміноальдегідних смол, області їх застосування. 

13.  Виробництво амінопластів, волокнітів, шаруватих пластиків на основі 

аміноальдегідних олігомерів. 

14.  Виробництво пінопласту «Міпора», Технологія одержання, 

властивості, застосування. 

15.  Загальні закономірності одержання гетероланцюгових складних 

термопластичних поліефірів. 

16.  Способи одержання поліетилентерефталату, їх недоліки. 

17.  Технологія виробництва поліетилентерефталату, його властивості й 

області застосування 

18.  Полікарбонати, способи одержання, властивості й області 

застосування. 

19.  Виробництво полікарбонату міжфазною поліконденсацією. Хімізм, 

технологія одержання, 

20.  Поліарилати, способи одержання, їх переваги та недоліки, властивості 

й області застосування. 

21.  Виробництво полиарилатів міжфазною поліконденсацією. 

22.  Модифікація поліарилатів, методи переробки, властивості й області 

застосування. 

23.  Одержання немодифікованих і модифікованих кислотами алкідних 

смол на прикладі гліфталевих смол. 

24.  Модифікація алкідних смол рослинними оліями, властивості й області 

застосування. 

25.  Виробництво модифікованих алкідних смол періодичним способом. 

26.  Виробництво модифікованих пентафталевих смол напівбезперевним 

способом. 

27.  Способи одержання, модифікації й твердження ненасичених 

гетероланцюгових складних поліефірів. 
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28.  Виробництво поліефіракрилатів, способи одержання, властивості й 

області застосування. 

29.  Способи і хімізм одержання епоксидних смол, їх властивості. 

30.  Виробництво епоксидних смол періодичним способом, властивості 

епоксидних смол. 

31.  Виробництво епоксидних смол безперервним способом, властивості 

епоксидних смол. 

32.  Затвердження епоксидних смол амінами. Властивості отвердженних 

полімерів. Їх застосування. 

33.  Затвердження епоксидних смол ангідридами кислот і каталізаторами 

кислотного характеру, їх застосування. 

34.  Основні способи одержання поліамідів, особливості одержання. 

Номенклатура поліамідів. 

35.  Виробництво капроаміду, властивості й області застосування. 

36.  Виробництво капроліту, властивості й області застосування. 

37.  Виробництво поліаміду - 6,6, властивості й області застосування. 

38.  Виробництво фенілону, властивості й області застосування. 

39.  Модифікація поліамідів і способи переробки поліамідів. 

40.  Основні закономірності одержання поліорганосилоксанів, фактори, 

що впливають на будову одержаних продуктів. 

41.  Поліконденсація і полімеризація кремнійорганічних сполук, 

властивості та застосування поліограносилоксанів. 

42.  Виробництво поліметилфеніл- і полідиметилфенілсилоксанових лаків 

безперервним способом, області їх застосування. 

43.  Пластичні маси на основі поліорганосилоксанів. Їх властивості й 

області застосування. 

44.  Фурфурольні олігомери і полімери, властивості й області 

застосування. 

45.  Фурфуролацетонові мономери і полімери на їх основі, властивості, 

застосування.  

46.  Фурилові смоли і полімери на їх основі, властивості й області 

застосування 

47.  Виробництво поліуретанів лінійної будови. Хімізм, технологія 

отримання, властивості й області застосування. 

48.  Технологія виробництва пінополіуретанів. Властивості й області 

застосування. 
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5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Контрольна робота № 1 (8 тиждень, 10 т/м) 

Розділи лекційного курсу:  

1. Полімери на основі ненасичених вуглеводнів, альдегідів і циклічних 

сполук. Технологія їх одержання. 

Контрольна робота № 2 (8 тиждень, 11 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

2. Полістирол. Полівініловий спирт та його ефіри. 

Контрольна робота № 3 (8 тиждень, 12 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

3. Акрилати. 

Контрольна робота № 4 (8 тиждень, 13 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

4. Поліконденсаційні полімери та полімери, які одержують методом 

ступінчастої полімеризації (поліприєднання). Технологія їх виробництва. 

Контрольна робота № 5 (8 тиждень, 14 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

5. Полімери на основі аміноальдегідних смол. Фенопласти. Фуранові 

смоли і пластмаси на їх основі. 

Контрольна робота № 6 (8 тиждень, 15 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

6. Полімери, які одержують методами модифікації, технологія їх 

виробництва. 

 

Питання до контрольних робіт студентів заочників 

Полімеризаційні процеси  

(Змістовні модулі 1, 2, 3) 

Варіант № 1 

1. Поняття «полімери», «пластичні маси». Класифікація полімерів і 

пластичних мас. 

2. Виробництво емульсійного полістиролу. Властивості та області 

застосування емульсійного полістиролу та його співполімерів. 

3. Отримання спіненого полівінілхлориду. Властивості та області його 

застосування. 

Варіант № 2 

1. Методи проведення полімеризаційних процесів. Переваги та 

особливості процесів. 

2. Поліетилен високого тиску. Технологія виробництва в апараті 

трубчатого типу. Вплив параметрів процесу на властивості полімеру. 

3. Виробництво пінополістиролу пресовим і безперервним методами. 

Властивості та області застосування. 
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Варіант № 3 

1. Виробництво поліетилену середнього тиску у рідкій фазі. Властивості 

та області застосування. 

2. Виробництво поліуретанів лінійної структури. Хімізм, властивості та 

області застосування. 

3. Виробництво поліметилметакрилату емульсійним способом. Переваги 

та недоліки способу. Властивості полімеру та області його застосування. 

Варіант № 4 

1. Виробництво поліетилену низького тиску в рідкій фазі. Хімізм, 

властивості та області застосування. 

2. Виробництво АБС-пластиків емульсійним способом. Хімізм, 

властивості та області застосування. 

3. Виробництво полівінілпіридинів. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

Варіант № 5 

1. Виробництво поліпропілену на каталізаторах Циглера-Натта. Хімізм, 

вплив каталізатору на структуру полімеру. 

2. Виробництво метилметакрилату суспензійним способом. Властивості 

та області застосування. 

3. Виробництво поліалкіленоксидів. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

Варіант № 6 

1. Виробництво поліізобутилену. Хімізм, властивості, технологія та 

області застосування. 

2. Виробництво політетрафторетилену. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

3. Виробництво полівінілкарбазолу. Хімізм отримання, властивості та 

області застосування.  

Варіант № 7 

1. Виробництво блочного полістиролу методом неповної конверсії. 

Хімізм, переваги та недоліки метода. 

2. Виробництво вініпласту. Властивості та області застосування. 

3. Виробництво полівінілпіролідону. Хімізм отримання, властивості та 

області застосування. 

Варіант № 8 

1. Виробництво суспензійного полістиролу. Хімізм, властивості та 

області застосування. 

2. Виробництво поліметилметакрилату блочним способом. 

3. Виробництво поліформальдегіду співполімеризацією з діоксоланом. 

Хімізм, властивості та області застосування поліацеталей. 
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Варіант № 9 

1. Виробництво поліуретанів лінійної структури. Властивості та 

застосування. 

2. Виробництво пластикату і пластизолю. Властивості та області 

застосування. 

3. Виробництво полівінілпіридинів. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

Варіант № 10 

1. Виробництво поліформальдегіду співполімеризацією з діоксоланом. 

2. Виробництво полівінілхлориду. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

3. Виробництво пінополіуретанів. Властивості та області застосування. 

Варіант № 11 

1. Виробництво поліметилметакрилату суспензійним способом. Хімізм, 

властивості та області застосування. 

2. Виробництво полівінілацетату у розчині. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

3. Виробництво поліформальдегіду (гомополімеру). Хімізм, властивості 

та області застосування 

Варіант № 12 

1. Виробництво поліакрилонітрилу емульсійним методом. Властивості та 

області застосування. 

2. Виробництво поліетилену високого тиску. Технологія виробництва у 

апараті ідеального перемішування. Хімізм, властивості та області застосування. 

3. Полімери простих вінілових ефірів. Хімізм, властивості та області 

застосування. 

Варіант № 13 

1. Виробництво удароміцного полістиролу блочно-суспензійним 

способом. Хімізм, властивості та області застосування. 

2. Виробництво поліакриламіду. Хімізм, властивості і області 

застосування. 

3. Отримання вініпласту. Властивості та області застосування. 

 

Варіант № 14 

1. Виробництво поліпропілену на каталізаторах Циглера-Натта. Хімізм, 

вплив каталізатору на структуру полімеру. Властивості і області застосування. 

2. Отримання пінополістиролу безперервним методом. Властивості та 

області застосування. 

3. Виробництво пентапласту. Хімізм, властивості та області застосування. 
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Поліконденсаційні процеси. Модифікація полімерів 

(Змістовні модулі 4, 5, 6) 

Варіант № 1 

1. Особливості отримання карбамідоформальдегідних смол. Впив різних 

факторів на структуру продуктів поліконденсації. 

2. Основні закономірності процесу поліконденсації. 

3. Пластмаси на основі нітроцелюлози. 

 

Варіант № 2 

1. Основні закономірності отримання поліорганосилоксанів, фактори, що 

впливають на структуру поліорганосилоксанів. 

2. Виробництво пінопласту «Міпора». Властивості й області 

застосування. 

3. Основні способи отримання гетероланцюгових складних поліефірів. 

Особливості їх отримання на прикладі поліетилентерефталату. 

Варіант № 3 

1. Фурилові смоли і полімери на їх основі. Властивості та області 

застосування. 

2. Пластичні маси на основі поліорганосилоксанів, їх властивості та 

області застосування. 

3. Способи отримання епоксидних смол, їх властивості та області 

застосування. 

Варіант № 4 

1. Виробництво полікарбонатів, способи отримання, їх властивості та 

області застосування. 

2. Фурфуролацетонові мономери і полімери на їх основі, їх властивості та 

області застосування. 

3. Затвердження епоксидних смол ангідридами кислот і каталізаторами 

кислотного характеру, області застосування. 

 

Варіант № 5 

1. Алкідні смоли. Модифікація гліфталевих смол рослинними маслами. 

Виробництво цих смол періодичним способом. 

2. Поліконденсація і полімеризація кремнійорганічних сполук – 

поліорганосилоксанів. Їх властивості та області застосування. 

3. Затвердження карбомідоформальдегідних олігомерів.  

Варіант № 6 

1. Поліарилати, способи одержання, властивості, області застосування. 

2. Фурфурольні олігомери і полімери, властивості, області застосування. 

3. Полівініловий спирт, виробництво, області застосування. 

Варіант № 7 

1. Виробництво модифікованих пентафталевих смол напівбезперервним 

способом. 

2. Основні способи одержання поліамідів, особливості одержання. 

3. Полівінілацеталі. Виробництво, властивості й області застосування. 
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Варіант № 8 

1. Виробництво поліетилентерефталату властивості й області 

застосування. 

2. Виробництво поліаміду 6,6. Властивості, області застосування. 

3. Виробництво властивості й області застосування триацетатуцелюлози. 

Варіант № 9 

1. Загальні закономірності одержання гетероланцюгових складних 

поліефірів. 

2. Виробництво полікапроаміду, властивості й області застосування. 

3. Виробництво етролу, області його застосування. 

Варіант № 10 

1. Виробництво полімалеїнатфумаратів, властивості й області 

застосування. 

2. Особливості одержання карбамідоформальдегідних олігомерів. Вплив 

різних факторів на структуру продуктів, що утворюються. 

3. Виробництво, властивості й області застосування діацетату целюлози. 

Варіант № 11 

1. Способи одержання епоксидних смол, їх твердження амінами. 

Властивості й області застосування. 

2. Виробництво резольних фенол формальдегідних смол. Хімізм 

одержання та твердження, властивості. 

3. Виробництво амінопластів на основі аміноальдегідних олігомерів. 

Варіант № 12 

1. Виробництво епоксидних смол. Хімізм, властивості, області 

застосування. 

2. Виробництво поліаміду 6,6. Властивості, області застосування. 

3. Виробництво пластмас на основі ефірів целюлози.  

Варіант № 13 

1. Меламіноформальдегідні смоли. Одержання, властивості, області 

застосування. 

2. Виробництво новолачних фенолформальдегідних смол. Хімізм, 

властивості, області застосування. 

3. Полівініловий спирт. Виробництво, властивості і області застосування. 

Варіант № 14 

1. Способи одержання, модифікація й отримання ненасичених гетеро 

цепних складних поліефірів. 

2. Виробництво метил етилцелюлози, властивості і області застосування. 

3. Виробництво карбомідоформальдегідних смол, їх властивості й області 

застосування.  


