
    Пластмаси – матеріали, виготовлені на основі полімерів і здатні 

внаслідок впливу нагрівання і тиску набувати певної форми і 

зберігати її після охолодження або тверднення.  

    Штучні матеріали – виготовляють при обробці природних 

полімерів. До них додають пластифікатори, наповнювачі, барвники і 

цим самим задають певних властивостей.  

   Синтетичні сполуки – це продукти синтезу на основі вуглеводневої 

сировини. Виготовлення їх іде на основі переробки: нафти, газу, 

вугілля.  

Залежно від того , як на пластмаси впливає нагрівання , їх ділять на 

дві великі групи:термопластичні і термореактивні.  До 

термопластичних пластмас відносяться такі пластмаси, які від 

нагрівання і підвищення тиску не зазнають істотних хімічних змін. 

Вони стають лише пластичними або текучими, а від охолодження 

знову тверднуть, набуваючи попередніх властивостей. До цієї групи 

відносять поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, 

поліаміди… Для них можлива ре циклізація – повторна переробка 

без втрати властивостей.  

   До термореактивних пластмас належать полімери, які від 

нагрівання змінюють  свої фізико – хімічні властивості, зокрема 

втрачають здатність плавитися і розчинятися в органічних 

розчинниках. Це зумовлено тим, що відбуваються хімічні реакції між 

макромолекулами і утворюється просторова структура полімеру. До 

цієї групи пластмасі відносять фенол формальдегідні, сечовино 

формальдегідні, епоксидні, поліефірні, та деякі інші види смол. 

Лабораторний дослід № 4  

Тема. Ознайомлення із зразками пластмас 

Мета: ознайомитися із зразками пластмас; порівняти їх властивості. 

§ 38,39 ст. 266, 272 – 275. ( зробити конспект прикладів пластмас: поліетилен, 

поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид…… ) 

 

 

 

 



Каучуки – полімерні матеріали різноманітного складу і призначення.  

Вперше були виготовлені з соку дерева гевеї. У 15  - 16 століттях з 

природним каучуком проводились дослідження, по покращенню його 

властивостей. За цей час отримали великий об’єм  інформації.  У 1819 

році розпочали виробництво одягу. Результат був невтішний, але 

стимулював до досліджень.  

  Каучуки характеризуються  - пружністю, еластичністю, здатністю 

утримувати наповнювачі і піддаватись дії пластифікаторів. 

Гума – продукт вулканізації каучуку. Вулканізація – нагрівання 

каучуку з сіркою, при цьому молекули каучуку сполучаються між 

собою зв’язками з атомами Сульфуру.  Залежно від вмісту Сульфуру 

в матеріалі розрізняють:  

- м’яку гуму (масова частка Сульфуру до 5%) 

- тверда гума ( масова частка Сульфуру 20%).  

 Гума з часу виникнення і в теперішній час  є цінний матеріал для 

техніки та народного господарства.  

 

Класифікація  Особливості  

використання 

Властивості Вироби  

Загального 

призначення  

Широке коло 

споживчої 

продукції 

Висока еластичність за 

звичайних температур 

Шини, транспортерні 

стрічки, взуття… 

Спеціального 

призначення 

Вузька 

спеціалізація , 

специфічні, 

екстремальні 

умови 

Стійкість до дії 

розчинників, технічних 

масел, кисню, озону, 

зберігають високу 

еластичність у широкому 

діапазоні температур 

Ізоляція, прокладки до 

техніки,шланги, 

взуття, 

антикорозійне 

покриття 

 

Лабораторний дослід № 5  

Тема. Ознайомлення із зразками каучуків 

Мета: ознайомитися зі зразками каучуків; порівняти їхні властивості. 

§ 40,41  ст. 275, 283-285. ( навести приклади каучуків: ізопреновий, 

бутадієновий, хлоропреновий…….) 


