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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни „Хімія і фізика високомолекулярних 

сполук” охоплює наступні основні об’єкти: способи отримання полімерів, 

механізми реакцій отримання полімерів (радикальний, іонний), хімічні реакції 

полімерів, фазові, агрегатні, фізичні стани полімерів, розчини полімерів. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам 

теоретичні та практичні основи для подальшого успішного засвоєння дисциплін 

за фахом: технологія виробництва ВМС, полімери спеціального призначення. 

Викладання дисципліни „Хімія і фізика високомолекулярних сполук” 

передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

 

1. ЗНАТИ: 

 

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

високомолекулярних сполук, і які рекомендовані комісією UPAC. 

1.2. Класифікацію і номенклатуру полімерів. 

1.3. Методи синтезу найбільш поширених полімеризаційних та 

поліконденсаційних полімерів. 

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

1.5. Можливі методи хімічних та фізико-механічних перетворень 

полімерів. 

1.6. Фізико-механічні властивості полімерів у різних агрегатних, фазових 

та фізичних станах полімерів. 

1.7. Вплив на властивості полімерів хімічної будови та фізичного стану. 

 

2. ВМІТИ: 

 

2.1.  Писати реакції отримання полімерів за різними механізмами. 

2.2. Знати основні стадії протікання процесів одержання полімерів різними 

методами. 

2.3. Писати реакції хімічних перетворень полімерів під дією різних 

фізичних та хімічних чинників. 

2.4. Вміти розрізняти властивості полімерів у різних агрегатних, фазових 

та фізичних станах. 

2.5. Прогнозувати фізико-механічні властивості полімерів в залежності від 

будови та способу їх отримання. 
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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 навчального плану; 

– 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; 

– виконання індивідуальних завдань; 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання іспиту з дисципліни. 

Згідно навчального графіку 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 згідно порядкового номеру студента в 

списках, наданих деканатом. Контрольна робота, яка виконана не у 

відповідності до вказаного варіанту, 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 

 

1.  Хімія і фізика високомолекулярних сполук. Навчальний посібник / В.С. 

Кравцов, О.В. Кравцов,  М.В. Бурмістр. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002. 

– 560 с.  

2. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. - М.: Высшая школа, 1981. 

- 656 с. 

3. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. М.: Высшая школа, 1992. 

- 512 с. 

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

1989.- 432 с. 

5. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. - М.: Высшая 

школа,  1988. - 312 с. 

6. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. - М.: Мир, 1974.- 614 с. 
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7. Лосев И.П., Тростянская Е.Б. Химия синтетических полимеров. 3-е 

издание. М.: Химия, 1971. - 616 с. 

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

соединений. Изд. 3-е. М.: Химия, 1976. - 437 с. 

9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. Изд. 3-е. М.: Химия,1978. - 544 с. 

10. Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Курс физики полимеров. М.: Химия, 1976. - 

288 с. 

11. Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Физика и механика полимеров. М.: Высшая 

школа, 1983. - 315 с. 

12. Зильберман Е.Н., Наволокина Р.А. Примеры и задачи по химии 

высокомолекулярных соединений. М.: Высшая школа, 1984. - 224 с. 

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з хімії і фізики 

високомолекулярних сполук для студентів спеціальності 7.091605 

"Хімічна технологія високомолекулярних сполук" /Укл. В.С.Кравцов, 

В.В. Рябенко. - УДХТУ, 1995.- 22с.  

14. Кухарский М.,  Линдеман., Мальчевский Я., Рабек Т. Лабораторные 

работы по химии и технологии полимерных  материалов.-М.:Химия, 

1965.-396 с. 

15. Торопцева  А.М.,  Белогородская К.В., Бондаренко В.М. Лабораторный  

практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений / 

Под ред. проф. А.Ф.Николаева. - Л.: Химия, 1972.-416 с. 

16. Григорьев А.П., Федотова О.Я. Лабораторный практикум  по технологии 

пластических мас. Учебное пособие  для химико-технологических вузов. 

- 3-е изд. - М.: Высш. шк., 1986.-495  с. 

17. Кузнецов Е.В., Дивгун С.М., Бударина Л.А.  и др.  Практикум по химии и 

физике полимеров. -  М.: Химия, 1977.- 256 с. 

 

 

3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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

 

Тема: Загальні відомості про полімери. Одержання полiмерiв радикальною 

полімеризацією 

Діяльність студентів: 

 Визначення молекулярної маси полімерів Номенклатура полімерів. 

Номенклатура співполімерів. Класифікація полімерів. Загальні уявлення про 

радикали. Механізм радикальної полімеризації. 

 

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

Тема: Одержання полімерів методами іонної полімеризації  

Діяльність студентів: 

Навести механізм катіоної полімеризації.  Аніонна полімеризація. Іонно-

координаційна полімеризація на каталізаторах Ціглера-Натта. 
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Практичне заняття №3 (5 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

Тема: Одержання полімерів методами поліконденсації 

 

Діяльність студентів: 

Надати загальні відомості про реакції поліконденсації. Мономери для 

процесів поліконденсації. Функціональність мономерів та їх вплив на будову 

полімеру. Загальна схема процесу поліконденсації. Механізми найбільш 

розповсюджених процесів поліконденсації 

 

Практичне заняття №4 (8 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

Тема: Хімічні реакції високомолекулярних сполук 

 

Діяльність студентів: 

Написати полімераналогічні перетворення полімерів. Макромолекулярні 

реакції. Реакції деструкції високомолекулярних сполук. Термічна деструкція 

полімерів. Окислювальна деструкція та реакції полімерів з киснем. 

Фотодеструкція полімерів. Радіаційна деструкція та реакції полімерів під дією 

опромінення. Механодеструкція та механохімічні реакції полімерів. Хімічна 

деструкція полімерів. Стабілізація та стабілізатори деструкції полімерів. 
 

Домашнє завдання №1 (10 т/м, 2 години) 

Тема: Механізм карбамідоформальдегідної поліконденсації. Поліконденсація 

хлорангідридів дикарбонових кислот з гідроксилвмісними сполуками.  
 

Домашнє завдання №2 (11 т/м, 2 години) 

Тема: Логарифмічна адитивність в'язкості розплавів полімерів. Вплив 

релаксаційних явищ на характер течії полімерів. 
 

Домашнє завдання №3 (11 т/м, 2 години) 

Тема: Розведені розчини полімерів. Дисперсії та емульсії полімерів. Драглі 

полімерів. 

 

4. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

 

Хімія ВМС 

 

1. Визначення терміну „процес полімеризації”. Класифікація реакцій 

полімеризації. 

2. Визначення понять „мономер”, „олігомер” та „полімер”. Відмінні риси 

цих понять. 

 3. Аніонно-координаційна полімеризація. Стадії та схема процесу. 

Відмінності  від суто аніонної полімеризації. 

 4. Зв'язок будови мономеру з його здатністю до полімеризації. 

 5. Визначення та фізичний зміст констант передачі ланцюга. Значення 

констант передачі ланцюга на інгібітор та регулятор полімеризації. 

6. Аніонна полімеризація. Стадії та схема процесу. 
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7. Визначення, які характеризують складову ланку, складову повторну 

ланку та мономерну ланку (приклади). 

8. Стереоспецифічна полімеризація  на комплексних каталізаторах  

Циглера-Натта. 

9. Співполімеризація. Схема та основні закономірності процесу. 

10. Загальна схема процесу полімеризації на прикладі полімеризації 

метилакрилату. 

11. Загальні відомості про способи одержання полімерів. 

12. Ступінчаста полімеризація. 

13. Механізм полімеризації стиролу перекисом бензоілу. 

14. Технічні способи проведення поліконденсації: в розплаві, в розчині, 

на границі розподілу фаз. Порівняльна характеристика. 

15. Інгібітори, регулятори та уповільнювачі полімеризації. 

16. Кінетика радикальної полімеризації та чинники, що впливають на 

загальну швидкість полімеризації. 

17. Полімеризація. Загальна характеристика процесу. 

18. Механізм полімеризації акрилової кислоти з передачею ланцюга на 

мономер. 

19. Молекулярна маса та молекулярно-масовий розподіл в полімерах. 

20. Окисно-відновне ініціювання в реакціях радикальної полімерізації. 

21. Механізм полімеризації у присутності кислот Льюіса. 

22. Механізм процесу полімеризації у присутності чотирьоххлористого 

вуглецю. 

23. Структура полімерів, отриманих за радикальним механізмом 

полімеризації. 

24. Кінетичні закономірності катіонної полімеризації. 

25. Основні природні полімери та високомолекулярні сполуки:  

натуральний  каучук,  целюлоза,  білки, нуклеїнові кислоти та ін.  

 26. Основні поняття та терміни в хімії ВМС: мономер, олігомер, полімер, 

регулярний полімер, нерегулярній полімер. 

27. Поняття регулярних, нерегулярних та стереорегулярних полімерів. 

28. Одержання полімерів методом катіонної полімеризації. Стадії та 

схема процесу. 

 29. Поняття про молекулярну масу полімеру та ступінь полімеризації. 

 30. Поняття радикалу та його можливі реакції. 

31. Радикальна полімеризація. Методи  ініціювання. Реакції  передачі 

ланцюгу. Вплив різних факторів на процес радикальної полімеризації.  

32. Можливі причини нерегулярності ланцюга макромолекули, що 

виникають на стадії зростання ланцюга. 

33. Особливості хімічних реакцій  полімерів, їх класифікація. Хімічна  

модифікація  полімерів.      

 34. Вплив різних факторів на процеси поліконденсації. 

35. Характерні реакції вільних радикалів. Поняття стабільності та 

активності радикалів. 

36. Молекулярна маса полімерів. 
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37. Основні поняття та терміни в хімії ВМС: мономер, полімер, складова 

ланка, складова повторна ланка. 

38. Механізм ініціювання окисно-відновними системами в органічних 

розчинниках або при полімеризації в масі на прикладі полімеризації 

вінілацетату. 

39. Поліконденсація. Схема процесу. Вплив різних  факторів на процес: 

ступінь видалення побічних продуктів, концентрація мономеру, температура, 

наявність домішок та ін. 

40. Кінетика термоокиснювальної деструкції 

41. Основні поняття та терміни в хімії та фізиці ВМС: тактичній полімер, 

атактичний полімер, ізотактичний полімер, синдіотактичний полімер. 

    42. Механізм поліконденсаційних процесів. 

43. Рівноважні та нерівноважні реакції синтезу полімерів. Способи 

зміщення рівноваги реакції у бік утворення полімерів. 

44. Особливості хімічних реакцій в полімерах. 

45. Відмінності аніоно-координаційної полімеризації від чистоаніонної. 

46. Полімеризація за рахунок розкриття циклів. 

47. Технічні способи проведення полімеризації. Полімеризація в блоці. 

Емульсійна полімеризація. Полімеризація в розчині. Порівняльна 

характеристика. 

 48. Старіння полімерів під дією хімічних і фізичних факторів. 

 49. Зшивання полімерів. Зміна основних властивостей.  

 50. Термоокиснення полімерів на прикладі поліпропілену. 

 51. Дія температури на полімери. Термодеструкція  і  термостабільність 

полімерів. Приклади реакцій. Вплив будови полімера на його 

термостабільність.  

52. Фотохімічне ініціювання, його переваги та недоліки. 

53. Реакції передачі ланцюга при радикальній полімеризації. 

54. Мономери для процесів поліконденсації. Механізм 

поліконденсаційних процесів. 

55. Катіонна полімеризація. Стадії та схема процесу. 

56. Ефективність ініціатору реакції полімеризації. 

57. Реакція передачі ланцюга на полімер та її вплив на будову 

макромолекули. 

58. Класифікація полімерів 

59. Співполімеризація. Основні стадії процесу. 

60. Регулятори полімеризації та їх вплив на швидкість і ступінь 

полімеризації. 

61. Дія світла і іонізуючих випромінювань  на полімери. Основні типи 

реакцій. Вплив хімічної будови полімеру. Сенсібілізатори та антиради.  

 62. Геометричні форми ланцюгів макромолекул. Можливі типи 

приєднання при процесах полімеризації. 

63. Механохімічні перетворення в полімерах. Роль в процесах переробки 

полімерів. 
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 64. Поляризація молекули мономеру. Дипольний момент молекули. 

 65. Дія кисню й озону на полімери. Кінетика та механізм реакцій 

окиснення полімерів. 

  66. Зв’язок між будовою мономеру та його здатністю до полімеризації. 

Правило Лєбєдєва. 

  67. Старіння полімерів. Прискорювачі та інгібітори окиснення. Основні 

класи інгібіторів окиснення, механізм їх дії. 

  68. Реакції обриву ланцюга на прикладі полімеризації 

метилметакрилату. 

  69. Основні відмінності полімеризації від поліконденсації. 

  70. Особливості аніоннокоординаційної полімеризації. 

71. Поліконденсація дикарбонових кислот та їх хлорангідридів з 

діамінами. 

72. Поліконденсація хлорангідридів дикарбонових кислот з діамінами. 

73. Поліконденсація фенолу з формальдегідом. Резольні та новолачні 

смоли. 

74. Механізм карбамідо-формальдегідної поліконденсації. 

75. Рівняння Карозерса. 

 

 

5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК 

Фізика ВМС 

 

1. Основні відміни полімерів від низькомолекулярних сполук. 

2. Механізм гнучкості макромолекули.  

3. Гальмування вільного обертання в молекулах.  

4. Вільне обертання і гнучкість макромолекул. Показники гнучкості 

макромолекули.  

5. Середньоквадратична відстань між кінцями вільнозчленованого 

ланцюга.  

6. Фактори, які впливають на гнучкість макромолекул 

7. Функція розподілу відстані між кінцями макромолекули. Гнучкість 

макромолекули і властивості полімеру.  

8. Термодинамічна і кінетична гнучкість макромолекули. Особливості 

теплового руху макромолекул. 

9. Міжмолекулярна взаємодія в полімерах. 

10. Надмолекулярні структури в полімерах.  

11. Агрегатні, та фізичні стани полімерів. 

12. Аморфний стан полімерів.  

13. Методи визначення фізичних станів полімерів.  

14. Високоеластичний стан полімерів. Загальні відзнаки 

високоеластичного стану полімерів.  

15. Термодинамічний аналіз процесу високоеластичної деформації. 

Головні відхилення високеластичної деформації реальних полімерів від 

ідеалізованих.  
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16. Релаксація деформації полімерів у високоеластичному стані. 

Релаксація напруги еластомерів. Релаксаційні явища при періодичних 

навантаженнях еластомеру. 

17. Склоподібний стан полімерів. Теорії склування полімерів.  

18. Деформація полімерів у склоподібному стані. Поняття температури 

крихкості. 

19. В'язкотекучий стан полімерів. Загальні відзнаки в'язкотекучого стану 

полімерів.  

20. Основний закон течії рідин. Види течії простих рідин.  

21. Механізм течії розплавів полімерів. Повна крива течії полімерів.  

22. Логарифмічна адитивність в'язкості розплавів полімерів. Вплив 

релаксаційних явищ на характер течії полімерів.  

23. Кристалічний стан полімерів.  

24. Механізм кристалізації гнучколанцюгових полімерів.  

25. Загальні закономірності кристалізації.  

26. Особливості кристалізації полімерів.  

27. Деформація кристалічних полімерів.  

28. Міцність полімерів. Теоретична і технічна міцності матеріалів. 

Механізм руйнування полімерів. 

29. Кінетична теорія міцності полімерів. Вплив будови полімерів на їх 

міцність. 

30. Розчини полімерів. Процес розчинення полімерів і фактори що 

впливають на нього. 

31. Розведені розчини полімерів.  

32. Концентровані розчини полімерів.  

33. Дисперсії та емульсії полімерів.  

34. Драглі полімерів.  

35. Пластифікація полімерів. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Контрольна робота №1 (8 тиждень, 9 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

1. Загальні відомості про полімери 

2. Одержання полiмерiв методами радикальної полімеризації 

 

Контрольна робота №2 (9 тиждень, 10 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

3. Одержання полімерів методами іонної полімеризації 

4. Полімеризація неолефінових сполук 

5. Одержання полімерів методами поліконденсації 

6. Хімічні реакції високомолекулярних сполук 
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Контрольна робота №3 (8 тиждень, 11 т/м) 

Розділи лекційного курсу: 

7. Фізика полімерів 

 

Питання для контрольних робіт студентів заочників 

Хімія ВМС 

Варіант № 1 

1. Основні поняття та терміни в хімії та фізиці ВМС: полімер, мономер, 

олігомер, складова ланка, складова повторна ланка, регулярний, нерегулярній, 

тактичній, атактичний, ізотактичний, синдіотактичний, цистактичний, 

транстактичний полімери. 

2. Вплив температури на швидкість та ступінь радикальної полімеризації. 

3. Способи проведення реакцій полімеризації. Полімеризація в масі та в 

розчині. 

4. Загальна схема та механізм процесу одержання фенолформальдегідних 

новолачних олігомерів. 

5. Побічні реакції при поліконденсації і їх вплив на якість полімеру. 
 

Варіант № 2 

1. Можливі просторові форми макромолекул та їх хімічна будова. 

2. Реакції передачі ланцюга при радикальній полімеризації 

3. Способи проведення реакцій полімеризації. Полімеризація в емульсії. 

4. Загальна схема та механізми процесів одержання 

фенолформальдегідних резольних олігомерів. 

5. Поліконденсація мономерів, які мають більше ніж два реакційні 

центри. 
 

Варіант № 3 

1. Поняття про молекулярну масу полімеру та ступінь полімеризації. 

2. Механізм процесу теломеризації в присутності чотирьох хлористого 

вуглецю. 

3. Способи проведення реакцій полімеризації. Полімеризація в суспензії. 

4. Загальна схема, та механізми процесів поліетерифікації на прикладі 

одержання поліетиленадипінату. 

5. Стадія припинення зростання макромолекули при поліконденсації. 
 

Варіант № 4 

1. Класифікація полімерів. Основні ступені поділу полімерів та їх 

класифікаційні ознаки  

2. Інгібітори, регулятори та вповільнювачі полімеризації. 

3. Приклад полімеризації стиролу в присутності пероксиду бензоілу. 

4. Мономери для поліконденсації. 

5. Загальна схема, та механізми процесів поліпереетерифікації на 

прикладі одержанні поліетилентерефталату. 
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Варіант № 5 

1. Номенклатура полімерів. Основні правила формування назви полімеру. 

2. Практичні методи визначення швидкості, константи швидкості та 

енергії активації процесу полімеризації. 

3. Вивід рівняння миттєвого складу співполімеру. 

4. Загальна схема, та механізм процесів одержання епоксидних 

олігомерів. 

5. Залежність ступеня поліконденсації від залишку низькомолекулярного 

продукту реакції. 

Варіант № 6 

1. Загальні відомості про способи одержання полімерів. 

2. Константи співполімеризації, можливі значення констант та залежність 

складу співполімеру від їх величини, та співвідношення мономерів. 

3. Передача радикалу на полімер та її вплив на будову полімеру. 

4. Головні відмінності поліконденсації від полімеризації. 

5. Класифікація реакцій полімерів та їх відмінності від реакцій 

низькомолекулярних органічних сполук. 

Варіант № 7 

1. Загальні уявлення про радикали, їх реакційну здатність та характерні 

реакції. 

2. Практичні методи визначення констант співполімеризації графічним та 

аналітичним методом. 

3. Приклад полімеризації вінілацетату в присутності пероксиду бензолу. 

4. Загальні уявлення про процес поліконденсації та зростання 

макромолекули. Стадії процесу поліконденсації. 

5. Приклади полімераналогічних реакцій полімерів, що мають реакційно 

здатні функціональні групи.  

Варіант № 8 

1. Ініціювання радикальної полімеризації пероксидами та азосполуками. 

2. Статистичні методи визначення внутрішньомолекулярного розподілу 

складових мономерних ланок у співполімерах. 

3. Інгібітори полімеризації та їх використання. 

4. Стадія утворення реакційних центрів при поліконденсації. 

5. Приклади реакцій тверднення (зшивки) за рахунок зшиваючих агентів. 

 

Варіант № 9 

1. Окисно-відновне ініціювання радикальної полімеризації. 

2. Полімеризація спряжених і не спряжених полієнових мономерів. 

3. Особливості будови полімерів одержаних при полімеризації на 

каталізаторах         Ціглера-Натта. 

4. Вивід рівняння залежності ступеня поліконденсації від конверсії 

мономерів. 

5. Загальна схема, та механізм процесів одержання поліамідів. 

Варіант № 10 

1. Термічне та фотохімічне ініціювання радикальної полімеризації. 
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2. Загальні відомості про іонну полімеризацію олефінів. Каталізатори, що 

використовуються для її проведення. 

3. Полімеризація акриламіду в присутності персульфатних ініціаторів. 

4. Методи визначення швидкості, константи швидкості та енергії 

активації процесу поліконденсації 

5. Загальна схема, та механізм процесів одержання карбамід-

формальдегідних олігомерів. 

Варіант № 11 

1. Радіаційно-хімічне ініціювання радикальної полімеризації. 

2. Катіонна полімеризація олефінових мономерів. 

3. Стадії полімеризації вінілхлориду при ініціюванні пероксидами. 

4. Приклади використання рівняння Карозерса для визначення ступеня 

поліконденсації. 

5. Залежність ступеня поліконденсації від надлишку одного з мономерів 

 

Варіант № 12 

1. Електрохімічне та механохімічне ініціювання радикальної 

полімеризації 

2. Аніонна полімеризація олефінових мономерів. 

3. Механізм реакції передачі ланцюга на мономер 

4. Вивід рівняння впливу співвідношення мономерів на ступінь 

поліконденсації. 

5. Механізм окислювальної деструкції полімерів. 

 

Варіант № 13 

1. Реакція ініціювання як друга стадія процесу полімеризації. Можливі 

напрямки приєднання мономеру до радикалу. 

2. Іонно-координаційна полімеризація олефінових мономерів. 

3. Механізм термічної полімеризації стиролу. 

4. Вивід рівняння впливу концентрації низькомолекулярного продукту 

реакції та константи рівноваги на ступінь поліконденсації. 

5. Приклади реакцій тверднення (зшивки) за рахунок власних 

функціональних груп складових ланок. 

Варіант № 14 

1. Реакція зростання ланцюга. Вплив механізму зростання ланцюга на 

регулярність будови макромолекули. 

2. Механізм полімеризації олефінів на каталізаторах Ціглера-Натта. 

3. Полімеризація дієнових мономерів (бутадієну та ізопрену). 

4. Рівняння швидкості необоротної реакції поліконденсації та зв'язок її зі 

ступенем поліконденсації. 

5. Механізм термодеструкції полімерів. 

 

Варіант № 15 

1. Реакції обриву ланцюга. Вплив будови мономеру, що полімеризується, 

на механізм обриву. 
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2. Гідролітична полімеризація циклів. 

3. Аніонна полімеризація циклічних мономерів. 

4. Способи проведення реакцій поліконденсації. Поліконденсація в масі 

та в розчині.  

5. Механізм радіаційної та фотодеструкції полімерів. 

 

Варіант № 16 

1. Вивід рівняння загальної швидкості радикальної полімеризації. 

Допущення, що використовуються при виводі рівняння. 

2. Катіонна полімеризація циклів. 

3. Механізм ініціювання радикальної полімеризації динітрилом азо-біс-

ізомасляної кислоти. 

4. Способи проведення реакцій поліконденсації. Поліконденсація на 

поверхні розподілу двох фаз. 

5. Процеси старіння полімерів від сумісної дії різних видів 

деструктивних реакцій. 

 

Варіант № 17 

1. Вивід рівняння кінетичної довжини ланцюга й зв'язок її зі ступенем 

полімеризації. 

2. Іонна полімеризація ε-капролактаму. 

3. Радіаціоннохімічний метод ініціювання полімеризації олефінів. 

4. Способи проведення реакцій поліконденсації. Поліконденсація в 

емульсії. 

5. Стабілізація полімерів проти деструктивних реакцій різних видів. 

 

Фізика ВМС 

Варіант № 1 

1. Основні відмінності полімерів від низькомолекулярних сполук. 

2. Релаксаційні явища при періодичних навантаженнях еластомеру. 

 

Варіант № 2 

1. Механізм гнучкості макромолекули. Гальмування вільного обертання в 

молекулах.  

2. Склоподібний стан полімерів. Теорії склування полімерів.  

 

Варіант № 3 

1. Вільне обертання навколо зв’язків, і гнучкість макромолекул.  

2. Деформація полімерів у склоподібному стані. Поняття температури 

крихкості. 

Варіант № 4 

1. Показники гнучкості макромолекули.  

2. В'язкотекучий стан полімерів. Загальні відзнаки в'язкотекучого стану 

полімерів.  
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Варіант № 5 

1. Середньоквадратична відстань між кінцями вільнозчленованого 

ланцюга. 

2. Основний закон течії рідин. Види течії простих рідин  

 

Варіант № 6 

1. Середньоквадратична відстань між кінцями ланцюга з фіксованими 

кутами між зв’язками.  

2. Механізм течії розплавів полімерів. Вплив релаксаційних явищ на 

характер течії полімерів. Повна крива течії полімерів.  

 

Варіант № 7 

1. Середньоквадратична відстань між кінцями макромолекули з 

фіксованими кутами й гальмуванням внутрішнього обертання навколо зв`язків 

ланцюга 

2. Логарифмічна адитивність в'язкості розплавів полімерів.  

 

Варіант № 8 

1. Функція розподілу відстані між кінцями макромолекули.  

2. Механізм кристалізації гнучколанцюгових полімерів. Загальні 

закономірності кристалізації. Особливості кристалізації полімерів. 

 

Варіант № 9 

1. Гнучкість макромолекули й властивості полімеру.  

2. Деформація кристалічних полімерів.  

 

Варіант № 10 

1. Термодинамічна й кінетична гнучкість макромолекули.  

2. Міцність полімерів. Теоретична й технічна міцність матеріалів.  

 

Варіант № 11 

1. Особливості теплового руху макромолекул. 

2. Механізм руйнування полімерів. 

 

Варіант № 12 

1. Агрегатні, фазові та фізичні стани полімерів. Методи визначення 

фізичних станів полімерів.  

2. Кінетична теорія міцності полімерів. Вплив будови полімерів на їх 

міцність. 

 

Варіант № 13 

1. Надмолекулярні структури в полімерах.  

2. Розчини полімерів. Процес розчинення полімерів, і фактори, що 

впливають на нього. 
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Варіант № 14 

1. Високоеластичний стан полімерів. Загальні відзнаки 

високоеластичного стану полімерів.  

2. Розведені розчини полімерів.  

 

Варіант № 15 

1. Термодинамічний аналіз процесу високоеластичної деформації. 

Головні відхилення високоеластичної деформації реальних полімерів від 

ідеалізованих.  

2. Концентровані розчини полімерів.  

Варіант № 16 

1. Релаксація деформації полімерів у високоеластичному стані. 

2. Дисперсії та емульсії полімерів. Драглі полімерів.  

 

Варіант № 17 

1. Релаксація напруги еластомерів.  

2. Пластифікація полімерів. 
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