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Лабораторна робота №10 

1. Тема. Синтез термостабілізатора ПВХ і оцінка його ефективності 

2. Мета: ознайомитися з принципами інгібування термодеструкції 

полівінілхлориду. 

Реактиви і матеріали: 

полівінілхлорид суспензійний (ПВХ) – 3 г; карбонові кислоти: стеаринова, 

пальмітинова – 5 г; солі водорозчинні металів: кальцію, барію, кадмію, свинцю, 

олова, цинку – 5 г; 

натрій гідроксид 15 %-й водний розчин – 5-6 мл; вода дистильована; папір 

фільтрувальний; папір індикаторний універсальний – 3−4 смужки; азбестовий 

картон. 

Посуд та інструменти: 

стакан порцеляновий або скляний термостійкий високий на 250−400 мл; стакан 

лабораторний на 50 мл; циліндр мірний на 10 мл; лійка Бюхнера або Шотта з 

колбою Бунзена; ступка порцелянова з товкачиком; паличка скляна Ø 5−6 мм 

для перемішування; шпатель; пробірка з пробкою – 2 шт.; дріт тонкий 

завдовжки 100−150 мм – 2 шт. 

Обладнання і прилади: 

ваги лабораторні з дискретністю 0,01 г, різноваги; плитка електрична; 

термометр лабораторний з діапазоном вимірів до 200 °С.; баня гліцеринова 

(стакан лабораторний на 0,5−1,0 л з технічним гліцерином); вакуумний насос 

водоструминний; термошафа; годинник або секундомір. 

Порядок виконання роботи 

Вид стабілізатора уточнює викладач перед допуском до роботи. 

Частина І. У порцеляновий (скляний термостійкий) стакан наливають 20-

25 мл води, нагрівають на плитці до 85-90°С, після чого додають наважку 

карбонової кислоти і при перемішуванні скляною паличкою доводять речовину 

до розтопленого стану. Потім до розтопу кислоти у воді при перемішуванні 

невеликими порціями додають близько 5 мл 15 %-го водного розчину натрій 
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гідроксиду, контролюючи кислотність середовища за допомогою індикаторного 

паперу. Чергову порцію лугу додають, якщо значення рН середовища не 

перевищує 10. Слід не допускати грудкування суміші продукту і кислоти, а 

також стежити за тим, щоб консистенція реакційної маси була придатною до 

перемішування. Інакше слід додати в реакційну масу 15-25 мл води і нагрівати 

вміст стакана до 70-85°С. Якщо після перемішування протягом 2-3 хвилин рН ≥ 

10, додавання розчину лугу припиняють. 

Наважку солі металу, узяту з 5 %-м надлишком від еквівалентного 

співвідношення з кислотою, розчиняють в 20−25 мл води, і малими порціями 

при перемішуванні додають до реакційної маси, підтримуючи температуру 

суміші 85−90 °С. При надмірному загустінні маси, що перешкоджає 

ефективному перемішуванню, слід додати 50−100 мл води. Після додавання 

всього розчину соли масу перемішують ще 3−5 хвилин і охолоджують до 

кімнатної температури. Отриманий продукт відділяють від маточника 

фільтруванням на лійці Бюхнера (Шотта) під вакуумом водоструминного 

насосу, промивають гарячою водою до нейтральної реакції промивних вод і 

сушать в термошафі при температурі, на 20-30° нижче за температуру топлення 

продукту. 

Частина ІІ. У ступку поміщають 0,1 г синтезованої солі карбонової 

кислоти і ретельно розтирають товкачиком до отримання однорідного 

тонкодисперсного порошку. Потім у ступку додають малими порціями 1 г 

ПВХ, ретельно розтираючи вміст між додаванням порцій. Отриману суміш 

переносять в пробірку. У іншу таку ж саму пробірку поміщають 1 г чистого 

ПВХ. У кожну з пробірок вводять змочену водою смужку індикаторного 

паперу, закріпленого на кінці дроту. Другий кінець дроту фіксують за 

допомогою його загину на зрізі пробірки і нещільного закриття отвору 

пробкою. Відстань від нижнього кінця індикаторного папірця до верхнього 

шару ПВХ в обох пробірках має бути однаковою і складати 20−25 мм. 
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Гліцеринову баню нагрівають до 170-175°С, після чого встановлюють в 

неї пробірки із зразками і починають відлік часу. Спостерігають за змінами, що 

відбуваються з обома зразками. Фіксують час початку помітного потемніння 

ПВХ і початку почервоніння країв смужок індикаторних папірців. Відношення 

інтервалів часу з початку термічної дії до почервоніння папірців в пробірках 

приймають як міру ефективності термостабілізатора. 

Контрольні запитання 

1. Поняття ВМС. Класифікація і номенклатура ВМС. Мономери, олігомери і 

полімери.  

2. Молекулярна маса полімерів. Методи визначення молекулярної маси ПВХ. 

3. Механізм радикальної полімеризації галогеновмісних мономерів. 

4. Які існують методи і способи отримання ПВХ? 

5. Виробництво ПВХ в масі. 

6. Емульсійна і суспензійна полімеризація ПВХ, стадії 

7. Написати рівняння реакції одержання ПВХ полімеру, виходячи з 

природного газу, нафти. 

8. Чим обумовлена причина низької термостійкості ПВХ і який механізм 

процесу його термодеструкції? 

9. Який хімізм термостабілізації ПВХ синтезованою у роботі сполукою? 

10. Які сполуки використовують (можуть бути використані) як 

термостабілізатори ПВХ і які хімічні реакції обумовлюють їх вживання? 

11. Чому в роботі використаний двохстадійний спосіб синтезу 

термостабілізатора? 

12. Які хімічні процеси лежать в основі оцінки ефективності синтезованого 

термостабілізатора? 

13. Які основні сфери застосування ПВХ відомі і чим обумовлена 

різноманітність властивостей полімерних матеріалів на основі ПВХ? 
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14. Пластифікатори ПВХ, зовнішні і внутрішні пластифікатори, температура 

текучості паст і пластизолів ПВХ. 

15. Дегідрохлорування ПВХ. 


