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Лабораторна робота №1 

1. Тема. Реакції полімеризації. Одержання полістиролу. 

2. Мета: отримання та аналіз полістиролу. 

 

Знати: 

 загальні відомості про полімеризацію; 

 способи отримання полістиролу; 

 переваги та недоліки кожного з них; 

 властивості вихідної речовини та готового продукту; 

Вміти:  

 порівняти способи одержання полістиролу (блочну, суспензійну та 

емульсійну полімеризацію стирену);  

 провести катіонну полімеризацію стирену;  

 визначити загальний вихід полімеру; 

 написати схеми реакцій всіх елементарних стадій процесу; 

 зробити висновки до роботи. 

 

3. Теоретична частина 

Полістирол ‒ продукт полімеризації ненасиченого вуглеводню 

вінілбензену (стиролу, стирену):  

 

Полістирол ‒ це термопластичний полімер лінійної будови, один з давно 

відомих полімерів, вперше отриманий ще в 1839 році в результаті мимовільної 

полімеризації стирену. На даний час полістирол виробляється у великих 

кількостях майже у всіх промислово розвинених країнах, причому виробництво 

його безперервно зростає. Стирен застосовується також у виробництві 

синтетичних каучуків, де він є одним з найбільш важливих комономерів 

бутадієну. Змінюючи склад вихідної суміші, можна отримати різні кополімери, 



властивості яких змінюються в широких межах: від каучуків, тобто 

еластомерів, до еластопластичних і навіть пластичних мас. Стирен 

використовується також у лакофарбовій, фармацевтичній та інших галузях 

промисловості. Стирен може полімеризуватися як за вільно радикальним 

механізмом з утворенням полімерів з високою молекулярною масою, 

придатних для технічних цілей, так і за йонним (аніонному, катіонному та 

йонно-координаційному) механізму. Полімер, що отримується в результаті 

полімеризації за вільнорадикальним механізмом,  

‒ аморфний, атактичний полімер, що отримується в результаті йонної 

полімеризації,  

‒ кристалічний, має стереорегулярну будову.  

Аморфний полістирол може бути отриманий різними способами: у блоці, 

в емульсії, в суспензії і в розчині в присутності ініціаторів або без них.  

На сьогодні в промисловості виробляють полістирол, що має аморфну 

будову, шляхом вільнорадикальної полімеризації. З можливих способів 

полімеризації стирену (у блоці, в емульсії, в суспензії, в розчині) 

використовують головним чином перші три.  

Блокова полімеризація  

Її ще називають – полімеризація в масі мономера. 

Полімеризація за цим методом проводиться за допомогою заливання 

суміші мономера з ініціатором у форми, що відповідають формам готових 

виробів. Іноді додають пластифікатор і барвник. Залиті форми витримують при 

певній температурі. Одержаний таким чином полімер є вільним від домішок, 

тому цим способом одержують прозорі полімерні матеріали, які 

використовуються як скло. 

Основною складністю, на яку доводиться наражатись під час блокової 

полімеризації, є відведення тепла, що утворюється  під час екзотермічної 

реакції. Внаслідок поганої теплопровідності реакційної маси відбувається 

місцеве перенагрівання, внаслідок чого швидкість перетворення і ступінь 

полімеризації в різних місцях блока неоднакові (менший ступінь полімеризації 

в середині, більший – на поверхні). Чим товстіший блок, тим важче одержати 



технічно придатний зразок полімеру з однорідними властивостями по всій масі 

без внутрішніх напружень. 

Локальні перенагрівання є причиною утворення неоднорідного за 

структурою полімеру з розгалуженими макромолекулами. Крім цього, 

молекулярна маса полімеру невисока. 

Значним досягненням є безперервний метод полімеризації чистого 

мономера, так звана безперервна блокова полімеризація. Її здійснюють у 

реакторах колонного типу. Мономер подається в верхню секцію колони і в міру 

того, як відбувається полімеризація, переходить з секції в секцію. Перевагою 

безперервного методу порівняно з періодичною полімеризацією є більша 

продуктивність, можливість автоматизації процесу і більша однорідність 

продукту. Блоковим методом одержують полістирол, поліметилметакрилат 

тощо. Перевагою блокового методу є висока чистота полімерного матеріалу.  

Полімеризація стирену в блоці може бути проведена як в присутності 

ініціатора, так і без нього. Ініціаторами полімеризації є пероксидні сполуки, 

розчинні у мономері, але нерозчинні у воді, наприклад пероксид бензоїлу, 

динітрилу азоізомасляної кислоти та ін. Полімеризація ініціюється вільними 

радикалами, і зростання макромолекули починається в результаті приєднання 

молекули мономера до ініційованого радикалу). Обрив ланцюга в разі 

полімеризації стирену здійснюється, як показали результати досліджень, 

головним чином шляхом рекомбінації:  

 



 

Продукти розпаду ініціатора залишаються в полімері і забруднюють його. 

Тому полістирол, що отримується в присутності ініціатора, не відрізняється 

високою чистотою, а це позначається в першу чергу на погіршенні його 

діелектричних властивостей.  

Полімеризація стирену в блоці у присутності ініціатора прискорюється з 

підвищенням тиску. Підвищення тиску в процесі полімеризації призводить 

також до зростання молекулярної маси полістиролу. Прискорення 

полімеризації досягається також збільшенням кількості ініціатора, причому 

зменшується молекулярна маса полімеру.  

Для виготовлення полістиролу високого ступеня чистоти, що володіє 

найбільш високими діелектричними показниками, полімеризацію ведуть без 

ініціатора, викликаючи утворення вільних радикалів нагріванням мономера до 

високої температури (термічна полімеризація). При термічній полімеризації 

процес ініціюється тепловою енергією, в результаті руйнується π-зв’язок і 

утворюються бірадикали: 

 

  

Зростання ж ланцюга протікає за монорадикальним механізмом. Термічна 

полімеризація протікає дуже повільно і сильно залежить від температури. 

Зокрема, швидкість утворення вільних радикалів зростає при підвищенні 

температури, в результаті збільшується швидкість полімеризації. При 

підвищенні температури збільшується також швидкість реакції обриву 



ланцюга. Присутність кисню повітря при підвищених температурах сприяє ще 

більш різкому збільшенню швидкості полімеризації за рахунок утворення 

пероксидів і їх розпаду на вільні радикали. 

 

Одночасно з цим прискорюються реакції, що призводять до обриву 

ланцюга, в результаті молекулярна маса макромолекул знижується. При 

значному підвищенні температури (до 300-350°С) полістирол 

деполімеризується до мономера. При досягненні 90%-ного ступеня 

перетворення мономеру в полімер, реакція сповільнюється, а 98-99%-ного ‒ 

майже зовсім припиняється. 

Таким чином, навіть при тривалому нагріванні неможливо отримати 

блочний полімер, який абсолютно не містить мономеру, а це позначається на 

якості полістиролу: виготовлені з нього виробу при експлуатації з плином часу 

розтріскуються.  

Полістирол з мінімальним вмістом мономеру можна отримати при 

безперервному методі виробництва, застосовуючи поступове підвищення 

температури полімеризації, починаючи з 100-110°С і закінчуючи 200-230°С. На 

останніх стадіях при підвищених температурах за рахунок збільшення 

швидкості реакції і зниження в’язкості розтопу вдається досягти 

максимального (95,5%-ної) ступеня перетворення мономера в полімер, в 

результаті вміст мономеру в полістиролі знижується до 0,5%. Підтримка 

високої температури на кінцевій стадії полімеризації необхідно також для того, 

щоб полегшити витікання розтопу полімеру з апарату. У промисловості 

блочний полістирол виготовляють в даний час термічною полімеризацією 

безперервним методом. Термічна полімеризація стиролу в мономері 

проводиться з урахуванням усіх зазначених особливостей утворення 

полістиролу.  



Полістирол за звичайних температурних умов являє собою твердий 

продукт, густина 1,05 г/см
3
. Блочний полістирол прозорий, безбарвний; 

прозорість його досягає 90%. Він має високий коефіцієнт заломлення (1,60), що 

дозволяє використовувати його для виготовлення оптичного скла. Полімер 

розчинний у мономері (стирен), в ароматичних і хлорованих вуглеводнях, в 

естерах, наприклад в бутилацетаті, етиленглікольдіацетаті та ін. Він не 

розчиняється у спиртах і в бензині. Один з кращих діелектриків, полістирол 

широко застосовується як електроізоляційний матеріал для високочастотної 

техніки, так як частота поля і температура майже не впливають на його 

діелектричні показники. Полістирол має досить хорошу хімічну стійкість до 

кислот і лугів, а також дуже високу водостійкість. Механічна міцність 

полістиролу невисока, особливо мала ударна в’язкість, що не дозволяє 

застосовувати полістирол як конструкційний матеріал для деталей, що зазнають 

більш-менш значних механічних навантажень. Полістирол має крихкість, яка 

зростає з плином часу в процесі експлуатації виробів з нього в результаті 

старіння полімеру. При нагріванні до високих температур (300-400°С) 

полістирол деполімеризується з утворенням мономеру (до 42%). Дану 

властивість використовують для отримання мономерного продукту з відходів 

полістиролу. Також знаходить велике застосування в електротехніці. Він 

використовується також як конструкційний матеріал для деталей, що не 

випробовують механічних навантажень, для виготовлення виробів широкого 

вжитку (різної посуду, головним чином імітує кришталь). 

Полімеризація в емульсії. 

У виробничих умовах полімеризація стиролу в емульсії може бути 

здійснена як періодичним, так і безперервним методами. Технологічний процес 

виробництва полістиролу періодичним методом складається з полімеризації 

стиролу у водному середовищі в присутності емульгатора ‒ натрій олеату (0,5-

1% від маси стирену) та ініціаторів: пероксиду бензоїлу або калій (амоній) 

персульфату (0.25-0.5%). Процес ведуть в емальованому реакторі, 

забезпеченому мішалкою турбінного типу. Воду застосовують пом’якшену, 

звільнену від солей, дистильовану або демінералізовану. Полімеризація йде за 



температури 95-96°С впродовж 7-8 год до вмісту мономеру в полімері близько 

0,5%. Для коагуляції отриманого латексу застосовують електроліти: 

сірчанокислий алюміній, кислоти (сірчану, соляну або мурашину). Сушка 

емульсійного полістиролу небезпечна в пожежному відношенні. Тому вона 

виробляється в сушарках з киплячим шаром із застосуванням інертного 

теплоносія або сильно зволоженого повітря, а також у пневмосушках у вигляді 

труби з гвинтовою насадкою. Сушать полімер до залишкової вологості не 

більше 0,5%. Висушений полістирол просівають через сито і упаковують у 

мішки. Полістирол випускають у вигляді гранул, циліндричної форми, їх 

діаметр 3 мм, висота 5 мм. Безперервним методом емульсійний полістирол 

отримують в каскаді апаратів «ідеального змішування» в оксидаційно-

відновному середовищі. Емульсійний полістирол випускається за ГОСТ 9440 у 

вигляді високодисперсного порошку або гранул двох марок: 

марка А ‒ для технічних цілей та виробів широкого вжитку,  

марка Б ‒ для отримання пінопластів.  

Полімеризація в суспензії 

Гранульний (суспензійний) полістирол застосовують для виготовлення 

іонітів і суспензійного полістиролу (стиропору). Він випускається за МРТУ 6-

05-957 у вигляді двох марок:  

ПС-С ‒ полістирол суспензійний звичайний; 

ПС-СП ‒ полістирол суспензійний пластифікований.  

Полімеризація в суспензії, так само як і емульсійна, проходить у 

двофазній системі, що яка складається з дисперсійного середовища (води) і 

дисперсної фази. Полімери, отримані цими двома методами, розрізняються 

величиною частинок і молекулярною масою.  

У значних кількостях полістирол (емульсійний і гранульний) 

застосовується для виготовлення пінопластів ‒ легких матеріалів з дуже малою 

об’ємною вагою. Полістирол переробляється у вироби всіма способами, 

застосовуваними для переробки термопластів (литтям під тиском, екструзією, 

вакуумним і пневматичним формуванням листів та ін.).  



До недоліків полістиролу слід віднести його невелику механічну міцність 

(крихкість) і порівняно низьку теплостійкість (близько 80°С). Ці недоліки 

полістиролу частково або повністю усуваються в полімерах похідних стирену 

(хлорстирен, метилстирен, вінілтолуен та ін.), а також при кополімеризації 

стирену з іншими мономерами.  

4.  Техніка безпеки 

Стирен ‒ горючий вуглеводень, тому при роботі з ним і при зберіганні 

його повинні дотримуватися такі ж заходи безпеки, як при роботі з іншими 

легкозаймистими рідинами (бензеном, толуеном та ін.) Вибухонебезпечні 

концентрації стирену в суміші: з повітрям при атмосферному тиску і 

температури 29,3-65,3°С знаходяться в межах від 1,1 до 6,1% (за об’ємом). При 

роботі з стиреном слід уникати відкритого вогню, тертя і статичної електрики. 

Пари стирену помірно токсичні при вдиханні. Солодкуватий запах мономеру і 

неприємний різкий запах, обумовлений присутністю альдегідів, легко 

розпізнаються задовго до досягнення токсичних, концентрацій парів мономера. 

Подразнення слизових оболонок очей і носа також відчувається до досягнення 

небезпечних концентрацій, вже при 6,0-6,3 мг/л. Небезпечні концентрації парів 

стирену в повітрі 10-12 мг/л, що діють що діють впродовж 8 год., або 

концентрація 46 мг/л впродовж 30-60 хв. 

Зіткнення шкіри з рідким стиреном слід уникати, так як: повторна або 

тривала дія його викликають роздратування. Прийом стирену всередину 

організму небезпечний. Якщо він випадково потрапляє через рот, то необхідно 

негайно вжити блювотне, яке не повинно містити спирту, і викликати лікаря. 

При зберіганні стирену слід вжити заходів, що запобігають мимовільну 

полімеризацію, для чого в мономер додають який-небудь інгібітор. Утворення 

полімеру під час зберігання небажано не тільки тому, що це може негативно 

позначитися на подальшій роботі, але і внаслідок виділення тепла під час цього 

процесу, яке стає небезпечним, особливо в закритому резервуарі, де 

підвищення тиску парів мономеру може створити небезпеку вибуху. 

Застосовуваний для полімеризації ініціатор – пероксид бензоїлу ‒ 

вибухонебезпечна речовина, вибухає в сухому вигляді при ударах, терті, 



нагріванні і т. п. Тому при роботі з нею потрібно дотримуватися обережності. 

Пероксид бензоїлу повинна зберігатися в закритих скляних або жерстяних 

банках у вологому стані (залита водою або спиртом). У сухому вигляді 

пероксид бензоїлу видається працюючим у невеликій кількості, необхідній 

тільки для виконання поточної роботи. Переробка полістирольних пластиків у 

вироби здійснюється за температури 150-240°С. У цих умовах при механічному 

впливі може мати місце часткова термомеханічна і термоокиснювальна 

деструкція з виділенням стирену, бензальдегіду, ацетофенону та ін. Тому в 

приміщенні необхідно мати припливно-витяжну вентиляцію. Полістирольний 

пил легко електризується; в суміші з повітрям утворює вибухові суміші, нижня 

межа вибуховості яких становить 25-27,5 г/м
3
. Полістирол фізіологічно 

нешкідливий. 

 

5. Експериментальна частина 

5.1. Отримання полістиролу термічною полімеризацією стирену у 

блоці 

Обладнання та реактиви: стирен (свіжоперегнанний) ‒ 10 мл; 

товстостінна ампула з міцного скла на 50 мл; піпетка; термошафа; прилад для 

визначення температури розм’якшення.  

Хід роботи. 

У товстостінну ампулу на 50 мл вводять за допомогою піпетки 10 мл 

стирену. Ампулу запаюють на пальнику, поміщають в термошафу, нагріту до 

170°С, і нагрівають впродовж 3-4 год. Потім дають ампулі охолодитися і 

обережно розкривають її, нагріваючи в полум'ї пальника за запаяний кінець. 

Потім на розширеній частині роблять надріз напилком. Загорнувши ампулу в 

тканину, відламують надрізаний кінець, звільняючи блок полімеру. Отримують 

твердий прозорий безбарвний полістирол з виходом 98% від маси стиролу. 

 

5.2. Одержання полістиролу полімеризацією стирену в емульсії 

Обладнання та реактиви: стирен (свіжоперегнаний) ‒ 30 г; вода 

(дистильована) – 100 мл; олеїнова кислота ‒ 1 г, луг натрій гідроксид ‒ 0,5 г; 



калій або амоній персульфат ‒ 0,3 г; тригорла колба ємністю 0,5 л (рис. 1), 

забезпечена зворотним холодильником, мішалкою, герметичним затвором і 

термометром; крапельна воронка; склянка ємністю 100 мл; водяна баня; 

фарфоровий стакан ємністю 1 л; лійка Бюхнера.  

Хід роботи. 

Збирають установку для полімеризації (рис. 1). Установка є збіркою, яка 

містить тригорлу колбу, оснащену мішалкою з гідрозатвором, приєднаною до 

електромотора, термометром та зворотнім холодильником. Збірку 

встановлюють над електроплиткою з водяною банею так, щоб заповнена 

реакційною масою частина колби була занурена у воду, але не торкалася дна 

водяної бані. (Термометр можна встановлювати безпосередньо у водяну баню, 

враховуючи, що температури води в бані і реакційної маси відрізняються на 3-

4°С). Швидкість обертання мішалки регулюють ЛАТРом (на рисунку не 

показаний), до якого підключений електромотор. 

 

Рис. 2. Тригорла колба зі зворотнім холодильником та мішалкою 

 

Після збірки і перевірки працездатності установки (правильність фіксації 

колби і холодильника, центрівка і регульованість обертання мішалки), через 

бічне горло за допомогою лійки вводять реаґенти в такій послідовності. 

Вливають 50 мл дистильованої води, додають натрій гідроксид, включають 



перемішування і нагрів. Після досягнення температури 50°С у колбу додають 

олеїнову кислоту. Залишки олеїнової кислоти в циліндрі (пробірці) енергійно 

струшують з теплою водою і виливають у колбу. Через 3-5 хв. перемішування і 

утворення в колбі піни додають стирен. Калій (або амоній) персульфат 

розчиняють в залишку від 100 мл води і додають до вмісту колби. У 

завантажувальне горло колби вводять термометр або закривають його пробкою, 

і суміш нагрівають при постійному перемішуванні 0,5 год за температури 70°С 

і 2-2,5 год за температури 80-85°С. До реакційної маси додають розчин галуну 

для коагуляції латексу. По закінченні полімеризації в колбу з латексом додають 

26-30 мл концентрованої мурашиної або хлоридної кислоти для руйнування 

емульсії і коагуляції полімеру. Емульсію руйнують впродовж 30-40 хв. при 

перемішуванні, після чого суміш залишають на 3-4 год. У разі поганої 

коагуляції вміст колби переносять у літровий стакан, розбавляють 200-300 мл 

води, додають 20 мл кислоти або метанолу і кип’ятять 30-40 хв., після чого 

залишають стояти на 2-3 год для осадження полімеру. Після осадження 

порошку полімеру його відокремлюють від рідкої фази, промивають на лійці 

Бюхнера кілька разів 10-15%-ним розчином лугу, а потім 4-5 разів 

дистильованою водою, нагрітою до 50-60°С, до відсутності реакції на сульфат-

іони та сушать в термошафі за температури 60-70°С до постійної маси. 

Визначають вихід продукту. 

 

5.3. Одержання полістиролу полімеризацією стирену в суспензії 

Обладнання та реактиви: стирен (свіжоперегнаний) ‒ 10 г; пероксид 

бензоїлу ‒ 0,2 г; полівініловий спирт ‒ 0,34 г; вода (дистильована) ‒ 60 мл. 

пробірка діаметром 45 мм і висотою 190 мм, що має бічний 

відвід і забезпечена герметичним затвором, механічною мішалкою і зворотним 

холодильником (рис. 3); хімічний стакан ємністю 1 л; лійка Бюхнера; вакуум-

сушильна шафа.  

Хід роботи. 

У пробірці приладу для гранульної полімеризації (рис. 2). Розчиняють 

полівініловий спирт у дистильованій воді під час нагрівання до 60°С.  



 

Рис. 2. Прилад для отримання гранульованого полістиролу 

Потім окремо в стирені розчиняють пероксид бензоїлу та заливають 

отриманий розчин у пробірку, де міститься охолоджений до кімнатної 

температури водний розчин полівінілового спирту, включають мішалку, 

пускають воду в холодильник і пробірку нагрівають на водяній бані до 80°С. 

Швидкість мішалки регулюють з таким розрахунком, щоб стирен розбивався на 

окремі кульки (гранули) невеликої величини, які не з’єднуються в загальну 

масу. Встановлену постійну швидкість мішалки необхідно підтримувати 

впродовж всього процесу полімеризації, не допускаючи перерви в роботі і 

зупинки мішалки щоб уникнути злипання кульок і утворення безформної 

грудки полімеру.  

 

5.5. Катіонна полімеризація стирену 

Обладнання та реактиви: стирен ‒ 11 мл, кислота трихлороцтова ‒ 5 г, 

дихлорметан ‒ 10 мл, нітробензен ‒ 5 мл, спирт етиловий ‒ 100 мл, трьохгорла 

колба, крапельна лійка, мішалка, зворотний холодильник, термометр, склянка 

ємністю 100 мл, ваги.  

Хід роботи. 

У трьохгорлу колбу з мішалкою, крапельною лійкою та холодильником 

вміщують 11 мл стирену і термостатують за температури 10°С протягом 20 хв. 



У стаканчику на 100 мл зважують 5 г трихлороцтової кислоти і додають 10 мл 

дихлорметану та 5 мл нітробензену. Суміш в стаканчику добре перемішують 

скляною паличкою до повного розчинення трихлороцтової кислоти. Далі цей 

розчин зі стаканчика переливають у крапельну лійку. Потім розчин 

(трихлороцтова кислота + дихлорметан + нітробензен) з крапельної лійки при 

перемішуванні дуже швидко виливають у трьохгорлу колбу, де знаходиться 

стирен. Через 60 хв. після введення каталізатора (кислота в обраному 

розчиннику) висаджують одержаний полімер у 100 мл етилового спирту, 

відфільтровують та сушать на повітрі до постійної маси. 

 

Оформлення роботи 

При оформленні роботи в лабораторному зошиті треба вказати тему та 

мету роботи, описати методику синтезу та аналізу полімеру, навести схему 

реакції одержання полістиролу та результати аналізів його властивостей.  

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1.За яким механізмом може відбуватися полімеризація стирену?  

2. Вкажіть основні методи полімеризації стирену.  

3. Дайте коротку характеристику властивостей та методів переробки 

полістиролу.  

4. Назвіть основні області застосування полістиролу. 

5. У чому полягають схожість і принципові відмінності емульсійного і 

суспензійного способів радикальної полімеризації? 

6. Яке призначення кожного з компонентів реакційної суміші при 

емульсійній полімеризації стиролу? 

7. У чому полягають основні особливості перетворення мономера в 

полімер при емульсійній полімеризації? 

8. Написати механізм стадії утворення вільних радикалів в процесі 

емульсійної полімеризації, ініційованої персульфатом. 

9. У чому полягають особливості кінетики стадії зростання ланцюга при 

емульсійній полімеризації? 



10. У чому полягають переваги і недоліки емульсійної радикальної 

полімеризації в порівнянні з іншими способами? 
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